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naszym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy słowa opisujące rzeczywistości najważniejsze, najbardziej fundamentalne i podstawowe, a więc te, które kształtują nasze myślenie
i decyzje, z czasem tracą jakby coś ze swojego pierwotnego znaczenia i głębi. Jest tak choćby z nadużywanym słowem miłość – bardzo
niewiele zostało w nim dziś z prawdziwego znaczenia, jakie nadawała
mu tradycja chrześcijańska.
Z drugiej strony Adrienne von Speyr słusznie pisała: „Jeśli masz
miłość, powiedz. Powiedziałeś – więc już jej nie masz”. Są bowiem
słowa, które podejmując się nazwania Tajemnicy, z założenia skazane
są na niewystarczalność. Pomimo tych trudności, słowami jednak posługiwać się musimy, raz po raz na nowo rozważając te najważniejsze
Takim słowem, nabrzmiałym Tajemnicą, jest niewątpliwie Trójca Święta. Tym wyrażeniem chrześcijanie od wieków próbują nazwać
swojego Boga, nadać Mu imię, które, choć w niewielkim stopniu, wyrażałoby to, Kim On jest. Jak łatwo zauważyć, słowo to dla współczesnego człowieka niesie niewiele zrozumiałej treści. I nie jest to tylko
wina oskarżanej o niemal wszystko sekularyzacji świata, w którym
przyszło nam żyć. Również w Kościele, w Jego nauczaniu i codzienności, słowo to zdaje się być za trudne, niepotrzebne, komplikujące
życie i myślenie. Rzadko można dziś z ambony czy na katechezie
usłyszeć słowa mądre i nieszablonowe, które poruszałyby ten temat.
Musimy jednak powiedzieć sobie wprost: jeżeli chcemy być chrześcijanami, słowo to, czyli rzeczywistość, która za nim się kryje, musi
dla nas stanowić coś naprawdę ważnego i nie można go pominąć bez
wielkiej straty dla naszej wiary i tożsamości.
Dlatego właśnie kolejny numer „Teoﬁla” postanowiliśmy poświęcić tematyce związanej z dogmatem o Bogu w Trójcy. Staraliśmy się
ująć temat jak najszerzej, na ile to oczywiście było dla nas możliwe.
Wierzymy bowiem, że prawda o Bogu, który jest Trójcą Osób, dotyka i przenika wszystkie dziedziny ludzkiego życia, wszystkie wymiary
naszego człowieczeństwa, więcej – kształtuje całą rzeczywistość. Naszym zaś celem jest tylko wzbudzić choćby odrobinę zachwytu nad
tajemnicą Boga, który zechciał się nam objawić jako Trójjedyna Miłość.
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Terminu „komunia”, tak samo jak na przykład
„ojciec” czy „syn”, nie można byłoby przypisywać Bogu bez objawienia Trójcy. Opierając się
jednak na objawieniu, o komunii wolno mówić
najpierw jako o rzeczywistości Boskiej, a następnie – na obraz Boga – ludzkiej.
Chrlles Morerod OP
Otóż przedstawiona przeze mnie argumentacja ma być skierowana tylko przeciw tej teologii, która posiada, nieskończoną ambicję [by
w spójny sposób wyjaśniła coś, co jest przecież niezgłębioną Tajemnicą]. Jeśli dana teologia takich ambicji nie posiada, nie musi czuć
się zaniepokojona wskazanymi wyżej formalnymi (logicznymi) kłopotami.
Piotr Sikora
Rozumiem i podzielam intencje Pana Sikory,
by nie przeładowywać teologii wiadomościami,
czy rozumowaniami, w których więź z Tym, co
Najważniejsze staje się trudna do rozszyfrowania. Jednakże właściwszym, jak się wydaje, postępowaniem jest raczej uważne czytanie wielkich mistrzów, a nie posądzanie ich o przesadną
spekulację metaﬁzyczną i psychologiczną, jak
to niedwuznacznie ma miejsce w artykule Pana
Sikory, przynajmniej pod adresem Augustyna
i Tomasza.
Mateusz Przanowski OP
Eucharystia odbija i urzeczywistnia życie trynitarne. [. . . ] W Eucharystii Syn oddaje się Ojcu na sposób dziękczynienia, które jest oﬁarą.
Święty sakrament wprowadza nas w tajemnicę
życia Przenajświętszej Trójcy.
Tomasz Grabowski OP
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P. Sikora
M. Przanowski OP
T. Grabowski OP
A. Szustak OP
J. Krawiec OP
M. Chaberek OP
A. Dobrzyński OP
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P. Rudkouski OP
W. Giertych OP
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N

ie jest odkrywcze stwierdzenie, że prawda o Bogu w Trójcy jest prawdą trudną, o ile nie całkiem niemożliwą do zrozumienia. Czy upoważnia nas to jednak do porzucenia wysiłków,
zmierzających do jej zgłębiania i nieustannej próby przełożenia na
nasze codzienne życie?
Karl Rahner, jeden z najwybitniejszych teologów współczesnych,
napisał kiedyś prowokacyjnie, że jeżeli w teologii zrezygnujemy z dogmatu o Trójcy Świętej, to w życiu chrześcijan nic się nie zmieni,
wystarczy nam bowiem prawda o Bogu jedynym. Niestety wydaje
się, że słowa te są prawdziwe, przynajmniej w praktyce naszego codziennego życia.
Postanowiliśmy więc zapytać różnych ludzi, zajmujących się na co
dzień bardzo różnorodnymi sprawami, jak prawda o Bogu w Trójcy
przekłada się na ich życie zawodowe, rodzinne, osobiste. Czy rzeczywiście ze spokojnym sumieniem możemy zrezygnować z tego trudnego
i złożonego dogmatu? Czy nasza wiara nie straci na tym czegoś istotnego, wręcz fundamentalnego?

Maria Grabowska

Trójca Święta a małżeństwo
Małżeństwo jest jednym ze
sposobów organizowania się społeczności i funkcjonuje w ramach
przez nią nakreślonych. W związku z tym wpływ na jego kształt

Trójca Święta

mają zmiany obyczajów, uczestnictwo w kulturze, obowiązujące
prawo, jak również szereg innych
czynników. Wszystko to jednak
zamyka się i dotyczy sfery życia
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wspólnotowego, a więc dość niskiego, w porywach średniego poziomu wartości. A stąd bardzo
daleko do pytania o naturę Boga. W obszarze tych zjawisk, to
pytanie jest bardzo trudno postawić. Zresztą wydaje się, że na ich
charakter nie ma najmniejszego
wpływu to, czy Bóg jest Trójjedyny czy też jedyny.
Z tego właśnie powodu dorabianie do małżeństwa sztucznej i naciąganej teologii, która
szuka analogii między jednością
Osób Boskich w Trójcy a więzią, która łączy małżonków, uważam za pomysł w zupełności
nieudany. Z perspektywy bowiem
trzydziestu lat małżeńskiego stażu mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że są to gruntownie różne „ jedności”. Małżeństwo
ma naprawdę niewiele wspólnego
z kontemplacją doskonałości. Jeśli już można je z czymś porównać, to z solidarnym taszczeniem
brzemienia obopólnych niedoskonałości.
Ale małżeństwo jest też jednym z Bożych pomysłów na życie. Jest taką formułą ludzkiego losu – nie jedyną oczywiście
– która niejako ze swej natury prowadzi człowieka ku jego
duchowemu przeznaczeniu. Małżeństwo, a w następnym kroku

rodzina, są rodzajem laboratorium, gdzie – w nieskończonym
szeregu zwykłych zdarzeń, sytuacji wychowawczych, gestów bliskości, szacunku, oﬁary, zabiegania o dobro – człowiek eksperymentalnie natyka się na sferę ducha, by od pewnego etapu dostrzegać i uznawać jej bezwzględny priorytet. Na kanwie tego niekończącego się szeregu zwykłych
zdarzeń, których areną jest życie małżeńskie, w tym swoistym
dla niego zespoleniu ze światem,
człowiek doświadcza nieprzebranej Dobroci immanentnie obecnej
w samej konstrukcji i organizacji
świata, w biegu zdarzeń i historii. Wśród porażek odsłania się
mu nieustępliwa łaskawość, z jaką
Pan gromadzi swe stado, a w czasie posuchy, niepokoju i bezsilności odkrywa Go jako życiodajne Źródło. W tym sensie małżeństwo, narzucając sposób obecności w świecie, prowadzi ku odkryciu innej, Trojakiej Obecności. To
odkrycie dotyczy jednak każdego
z małżonków z osobna. Choć mogą oni sobie pewne rzeczy wzajemnie podpowiadać, podsuwać,
nie mogą siebie w tym wyręczyć.
Ostatecznie tam, dokąd idą, nie
będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić (Mt 22,30).

Maria Grabowska — ur. 1951 r., z wykształcenia ﬁzyk. Obecnie pracuje w Dziale Nauki Rektoratu UMK
w Toruniu.
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Andrzej Kamiński OP

Trójca Święta
w życiu kaznodziei na Ukrainie
Żyjąc od kilku lat na Ukrainie
doświadczam braku oparcia w zewnętrznych strukturach zakonnych. Te struktury w życiu dominikanina są bardzo ważne, dają stabilizację i czynią człowieka
wolnym w głoszeniu Słowa. Żeby
przetrwać bez tych zewnętrznych
podpórek, trzeba szukać głębszego oparcia w życiu duchowym.
W pierwszym okresie pobytu
na Ukrainie byłem ciągle w drodze. Jako przełożony wędrowałem od klasztoru do klasztoru.
Wtedy Pan pozwolił mi zanurzyć się w prostej tajemnicy Jego
obecności: oto On – Jezus Chrystus, jest ten sam i taki sam w tabernakulum w Krakowie, Kijowie, Rzymie czy Fastowie. I dlatego wszędzie, gdy stawałem przed
tabernakulum, czułem się u siebie, bezpiecznie i swojsko, bo
z Jezusem. Jest to prawda oczywista i prosta, ale dla mnie była
ona wtedy czymś szczególnie ważnym. Poznałem tę prawdę w jakiś nowy sposób i stała się ona
dla mnie oparciem w wędrówkach i głoszeniu Słowa do braci i wiernych od Petersburga po
Jałtę i Czortków. To był zawsze
Trójca Święta

punkt odniesienia.
Rok temu w Petersburgu rekolekcje adwentowe głosił Daniel Ange. Dzieląc się swoim doświadczeniem modlitwy opowiedział, jak codziennie rano modli się do Boga Ojca, dziękując
Mu za stworzenie świata, za zbawienie i za łaskę powołania kapłańskiego. Zacząłem praktykować wszystkie te trzy wymiary
modlitwy dziękczynnej i po pewnym czasie zauważyłem, że każdego ranka coraz bardziej otwieram się na Ojca Niebieskiego,
a jednocześnie coraz bardziej zanurzam się w tajemnicy Trójcy
Świętej.
Dziękując Ojcu za akt stworzenia, coraz wyraźniej widzę
w świecie cudowną ikonę samego Ojca. Kiedy dziękuję za zbawienie, Bóg Ojciec na nowo daje mi Syna. A dziękując za łaskę
powołania kapłańskiego i zakonnego, przyjmuję do swojego serca
Ducha Świętego. Natomiast Kościół, Matka Boża i święci towarzyszą mi każdego dnia w tej drodze do Ojca, gdzie mam przygotowane mieszkanie.
Szczególnym punktem odnie9
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sienia jest dla mnie Jezus obecny
w tabernakulum. To odniesienie
do Niego pozwala mi przetrwać
szybkie tempo życia, ale dzięki
codziennemu zanurzaniu się w tajemnicy Trójcy Świętej otrzymuję również kierunek i pewien wewnętrzny dynamizm. Otóż tajemnica Trójcy Świętej nie pozwala człowiekowi na uleganie
spowolnieniu, które prowadzi do
bierności, a czasami nawet do rozpaczy.
Dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że dał mi żyć i pracować na terenie Ukrainy i Rosji. Tutaj bardziej niż gdzie indziej, niejako w powietrzu, wyczuwa się tajemnicę Trójcy Świętej. To przecież tutaj Duch Święty natchnął Andrzeja Rublowa,
aby namalował słynną ikonę. Dlatego też w świetle ikony Rublowa
i jego teologicznej intuicji trudno
nie głosić tajemnicy Bożego życia
w Trójcy. Życia, do którego Ona
każdego z nas zaprasza.
Z pewnością spytacie jak głosimy tajemnicę Trójcy Świętej na
Wschodzie? Kilka dni temu Da-

niel Ange, tym razem na rekolekcjach w Kijowie powiedział, że
ewangelizacja to nie tyle przekazywanie dobrej wiadomości, ile
wyzwalanie człowieka i rozbudzanie w nim pragnienia Jezusa. Tego Jezusa, który prowadzi do Ojca, i który wysyła Ducha Świętego. Kiedy Daniel Ange mówił
o ikonie Trójcy Świętej widziałem oczy studentów, wsłuchanych w jego słowa. Widziałem, że
pragną naprawdę zasiąść do stołu, na wolnym miejscu z ikony
Rublowa, aby mieć udział w życiu Boga.
Dlatego też sądzę, że nasze głoszenie tutaj na Ukrainie
i w Rosji (choć w innych miejscach również) powinno nie tylko
być przekazywaniem treści wiary i kształtowaniem wrażliwości,
ale także pielęgnowaniem intuicji
teologicznej, jaka jest w każdym
człowieku, który na świat przychodzi. Ta wrażliwość na prawdę
o Trójcy Świętej, wydaje się być
na Wschodzie szczególne widoczna.

Andrzej Kamiński OP — ur. w 1955 r., mgr lic. teologii PAT, wikariusz Wikariatu Generalnego św. Michała
Archanioła (Rosja i Ukraina).
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Marek Kosacz OP

Zachwyt i klęska
Jeden z moich życiowych Mistrzów potraﬁł mówić kilka godzin dziennie o relacjach między Osobami Boskimi w Trójcy
Świętej. Mówił o nich, prowadząc
pielgrzymkę ludzi, którzy często
z Kościołem mieli niewiele wspólnego, a na Mszę św. przychodzili jedynie w trakcie pielgrzymki.
O ile oczywiście nie było czegoś
ciekawszego do roboty. Nie muszę chyba dodawać, że człowiek
ten mówił bardzo ciekawie, używał języka zrozumiałego dla przeciętnego człowieka i że był słuchany z uwagą. Nie używał żadnych notatek, ale wcześniej przez
wiele miesięcy się przygotowywał.
I najważniejsza sprawa – Bogiem
w Trójcy Świętej był zachwycony. Nie pamiętam już, co mówił,
słuchałem tych słów wiele lat temu. W głowie pozostało mi jedynie wspomnienie tego zachwytu.
Zanim zacząłem pisać te słowa, zajrzałem do segregatora.
Odszukałem scenariusz katechezy
o Trójcy Świętej. Dobry scenariusz dobrej katechezy. Po chwili poszukałem znalazłem też je-

go starszą wersję. I przeczytałem ją z pewnym niesmakiem.
Czym się różnią? Starszy scenariusz stara się jak najwięcej powiedzieć o tym, dlaczego o Trójcy Świętej powiedzieć można niewiele. Nowszy cytuje nawet wypowiedź jednego z Ojców Kościoła. Przywołuje także mądre pojęcia, takie jak „ekonomia trynitarna” czy „immanentny”. Przede
wszystkim jednak ma w sobie to
„coś”. Otóż mówi o tym, że Bóg
zaprasza mnie, abym zanurzył się
w Jego miłości. Zaprasza mnie
do włączenia się w miłość między
Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I opowiada, jak to zrobić.
Te dwa scenariusze pokazują
moją drogę przez wiarę w Boga
w Trójcy Świętej Jedynego. Od
grzebania się w rozważaniach na
temat ograniczeń ludzkiego rozumu wobec Tajemnicy do zaproszenia do uczestnictwa w tej Tajemnicy przez miłość.
Pozostaje mi tylko zachwycić
się tą Tajemnicą. Zupełnie jak
mój Mistrz.

Marek Kosacz OP — ur. w 1966 r., mgr teologii PAT,
katecheta w liceum i przedszkolu w Szczecinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA.
Trójca Święta
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Janusz Poniewierski

Odpowiedź na „Teoﬁla”
Lubię odmawiać modlitwę
Szema Israel („Słuchaj, Izraelu,
Pan jest naszym Bogiem, Panem
jedynym. . . ”). I to byłby argument na rzecz tezy Karla Rahnera: że ja („obraz i podobieństwo”)
żyję w ręku Jedynego – mojego
Stwórcy i Zbawiciela, i Ojca. Tego, Który Jest.
Ale przecież najczęściej powtarzanym przeze mnie gestem
jest znak krzyża. Ilekroć go czynię, staję w obecności Jezusa
z Nazaretu – Syna Bożego, który „stał się człowiekiem... umarł
i zmartwychwstał”. Który jest
obok mnie – w cierpieniu, pokusie i doświadczeniu zdrady. I będzie przy mnie, kiedy przyjdzie
mi przekroczyć próg śmierci. Mój
Brat – Ten, Który Jest „Solidarny”. Głęboka więź, łącząca mnie
z Jezusem, zaprzeczałaby zatem
tezie niemieckiego teologa – bo
przecież skoro jest Syn, musi być
i Ojciec. . .
Najwięcej problemów mam
z Duchem Świętym. Owszem,
wierzę w Jego istnienie i w to,
że „wieje, kędy chce”, jednak odczuwam pokusę, by dostrzegać

w Nim jakąś bliżej nieokreśloną Moc, Inspirację, Natchnienie –
ale nie Osobę. A może w tym właśnie tkwi Tajemnica: Ojca i Syna,
i łączącej Ich Więzi Miłości, która
jest. . . Osobą?
To wspaniale być chrześcijaninem: podziwiać piękno stworzenia, dostrzegać Boga w twarzy drugiego człowieka i odkrywać Jego ślady we wspólnocie –
w miłości, w przyjaźni, w solidarności. . . Bo On naprawdę jest Miłością.
PS. Ks. Tischner mawiał, że
najpierw jest ﬁlozofem, a dopiero potem księdzem. Nie chodziło mu, bynajmniej, o wyższość
ﬁlozoﬁi nad teologią. Tischner
myślał o wiele głębiej: że najpierw jest natura (myślący człowiek), a dopiero potem powołanie. Na pytanie „Teoﬁla” odpowiedziałem jako człowiek – stworzony i zbawiony. Redaktorem zostałem dużo później (kiedyś nim
być przestanę) – i ta „zawodowa”
perspektywa myślenia o Trójcy
Świętej wydała mi się mało interesująca.

Janusz Poniewierski — ur. w 1958 r., publicysta, członek redakcji miesięcznika Znak. W latach 1993–1997 kierownik działu religijnego w Tygodniku Popwszechnym.

12

Teoﬁl 2(20)2004

Ankieta Teoﬁla

Krzysztof Popławski OP

Znak Krzyża nie potrzebuje inkulturacji
Chciałbym na początku zastrzec, że po roku spędzonym
na Tajwanie i to właściwie tylko i wyłącznie w charakterze ucznia „przegryzającego się”
przez pierwszą chińską czytankę,
wszelkie próby odpowiedzi na pytanie o wpływ dogmatu o Bogu
w Trójcy na głoszenie Ewangelii na misjach (zwłaszcza w Azji),
mogłyby przypominać dywagacje
pięciolatka na temat problemów
globalizacji. Niech zatem moja
odpowiedź zawrze się w zaledwie
kilku osobistych myślach, wyjaśniających dlaczego nie zgadzam
się z prowokacyjną (ale dzięki
temu dającą do myślenia) tezą
Rahnera, iż „ jeżeli w teologii zrezygnujemy z dogmatu o Trójcy
Świętej, to w życiu chrześcijan nic
się nie zmieni”.
1. Znak krzyża jest dla mnie
pierwszym, najprostszym i najpewniejszym wyznaniem wiary
w Trójjedynego Boga.
W pierwszym rzędzie nie mówię tu o krzyżu jako miejscu
zbawczej śmierci Jezusa, która to
tajemnica i jej recepcja, zwłaszcza w kontekście Azji, ma swoją oddzielną, długą i trudną historię. Mówię tu więc o prostym
geście, nie magicznym i nie meTrójca Święta

chanicznym, ale od którego rozpoczynam i kończę dzień i pracę,
posiłek i podróż, modlitwę osobistą i Eucharystię.
W tym rozumieniu znak krzyża nie potrzebuje inkulturacji,
bo jest jednym ze „wspólnych
mianowników” wszystkich kulturowo-geograﬁcznych kolorytów
chrześcijaństwa.
2. Bez tajemnicy Trójcy Świętej
nie ma wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, posłanego przez Ojca, do którego zwraca się On „Abba”. Nie ma wiary w Jezusa ukrzyżowanego dla
nas i wskrzeszonego przez Ojca.
Bez tajemnicy Trójcy Świętej Jezus staje się bowiem tylko jednym
z wielu nauczycieli, guru. Może
nie tak tajemniczym jak Lao-Cy,
ani tak systematycznym i moralizatorskim jak Konfucjusz, ale
w jakiś sposób porównywalnym
i „konkurującym” z nimi.
3. Bez tajemnicy Trójcy Świętej
nie ma wiary w Ducha Świętego,
„Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”. Nie ma więc
nadziei na Jego Zesłanie, przełamujące kryzys Wieży Babel, kryzys związany z pychą i niemożliwością porozumienia. I nie tyle chodzi tu o wsparcie w nauce
13
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trudnych języków (jak chociażby
chińskiego!), ile o możliwość życia
z Bogiem, życia Kościoła i ukazania możliwości tego życia w każdym kontekście kulturowym.
4. Bez tajemnicy Trójcy Świętej
nie ma wiary w Kościół, w którym wszystko czynimy w imię
Trójcy Świętej. Orygenes pisał,
iż „Kościół jest pełen Trójcy”,

o czym świadczą sakramenty.
5. I wreszcie bez tajemnicy Trójcy Świętej nie ma wiary w Boga,
Ojca i Stworzyciela, „którego nikt
nigdy nie widział”. To właśnie
Ten Bóg, o którym poucza Jezus,
zaś Duch Święty uzdalnia nas, byśmy wołali do Niego „Ojcze”, nieustannie podtrzymuje moje życie
przez miłość i przebaczenie.

Krzysztof Popławski OP — ur. w 1964 r., mgr lic.
teologii PAT. Obecnie mieszka w Tajpei (Tajwan) w dominikańskim domu misyjnym „Wenzao”.

Artur Żywiołek

De Trinitate. . .
Bez radykalnego uznania
i przyjęcia tajemnicy Trójcy
Świętej nie jest możliwe wyjaśnienie zdumiewającej złożoności
świata; nie jest możliwe zrozumienie własnego życia wewnętrznego, które nie jest przecież jakąś prostą „ jednością”, lecz charakteryzuje się „relacyjnością”.
Świat postrzegam jako wartość
dla mnie, mam stosunek do samego siebie i Drugiego itp. Doświadczenie Troistości Boga, które noszę w sobie, zakłada istnienie jakiejś głębokiej analogii między życiem wewnętrznym Boga
a moim życiem wewnętrznym.

staję się zdumiewać, jest Prolog
Ewangelii według Świętego Jana:
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
z tego, co się stało.
W nim było życie,
A życie było światłością ludzi
(J 1, 1-4)

W oryginale greckim, w pierwszym wersie Ewangelii Jana,
czytamy: „‘En arche en o logos, kai o logos en pros ton
teon, kai teos en o logos...”. PraDla mnie jako ﬁlologa kluczo- początkiem (źródłem – arche) wiwym tekstem, którym nie prze- dzialnej rzeczywistości jest Sło14
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wo (Logos). Semantyka SłowaLogosu w oczywisty sposób łączy
się z pojęciem boskiego rozumu
i ładu, a także harmonii przenikającej cały kosmos.
Poza tym w pojęciu λoγoς
kryje się idea dialogu (διας
λoγoς). Wszak wypowiada sie
słowo, które jest skierowane ku
czemuś. Słowo jest intencjonalne,
a poza tym wskazuje na jakąś
złożoność, życie wewnętrzne Wypowiadającego Słowo. Bóg wypowiada Słowo i On jest w tym
Słowie i w tym Słowie wszystko stwarza. Widząc ChrystusaMesjasza w Słowie, widząc Siebiew-Nim, rodzi się Miłość (Duch
Święty). I tak oto tę trynitarną jedność, tę miłosną dialogiczność Trzech Osób, będących Jednością, widać w wewnętrznym życiu człowieka i świata∗ . Stąd też,

jeśli Mesjasz zostaje zabity, a potem zmartwychwstaje i zsyła Ducha Świętego, aby wszystko pociągnął ku Sobie, to również i to,
co w Słowie (Logosie) stworzone
– zmartwychwstaje i „grawituje”
ku Wiecznemu Ty. Tak oto, jeśli
Wszechświat jest Tekstem, to ﬁlologia staje się jakąś formą religijnej medytacji. Czy ludzkie słowo jest choćby cieniem Słowa Bożego? Czy można w głębi ludzkich słów zobaczyć światło Słowa Wiekuistego? Te pytania wynikają stąd, że Bóg Ojciec w pełnym mocy Słowie wszystko ustanowił; wypowiedział Słowo, które
ciałem się stało i mieszkało między nami, aby, złamawszy więzy
śmierci, przyjść w Słowie Ducha
Świętego, który nie przestaje nas
pocieszać. Ślady tej wzajemności
i miłości noszę w sobie.

Artur Żywiołek — ur. w 1963 r., absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr ﬁlologii polskiej,
adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Częstochowie i nauczyciel języka polskiego w LO w Myszkowie.

∗ Te reﬂeksje są wyraźnym echem ﬁlozoﬁi dialogu, a tym samym dziedzictwem,
które piszący te słowa otrzymał od śp. ks. Józefa Tischnera. Myślę zwłaszcza
o cyklu wykładów Księdza Profesora wygłoszonych w latach 1982-87 w gmachu
przy ulicy Gołębiej 13, w sali noszącej dzisiaj imię ks. Józefa Tischnera.
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Osobiście przyznam, że każdy tydzień zaczynam – jeśli to
możliwe – mszą św. do Ducha Świętego, bo wtedy czuje
się ten wielki powiew przygody w Kościele, kiedy dajemy się porwać Jego wichrowi. Lubię zaszyć się w kaplicy
i wpatrując się w Jezusa czy to cierpiącego w Ogrójcu,
czy błogosławiącego i niosącego nadzieję, naśladować Jego styl. Istnieje także to poczucie bliskości Ojca, które chroni nas przed jakąś „kosmiczną sierotkowatością”.
Ale przyznam się, że ?psychologicznie” nie narzucam sobie ciągle, że te wszystkie trzy Osoby są Jednym. Jest to
raczej jakaś „wiedza tła”, gdzieś tam subtelnie odkryta.
Mamy po prostu bardziej wypracowane kontakty międzyosobowe, więc łatwiej jest nam rozpatrywać najpierw
naszą zależność od poszczególnych Osób Trójcy Świętej
jednocześnie wiedząc, że One tworzą Jednię.
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Przepowiadanie
Trójjedynego Boga

Janusz Pyda OP, Tomasz Grabowski OP: W tradycji dominikańskiej
Mistrz Eckhart i Jan Trauler proponowali liczyć kolejność niedziel,
zaczynając od uroczystości Trójcy Świętej, by tym samym podkreślić, że Trójca Święta znajduje się w centrum chrześcijańskiego życia,
że stanowi najważniejszą prawdę naszej wiary. Księże Arcybiskupie,
czym dokładnie jest dla chrześcijanina prawda, że Bóg, w którego
wierzy, jest Bogiem Trójjedynym?
abp Józef Życiński: Dla mnie wiara w Boga, który jest Trójcą Osób, to
przede wszystkim zaprzeczenie tezy Feuerbacha, że człowiek stworzył
Boga na swój obraz i podobieństwo. Właśnie Bóg w Trójcy Świętej jedyny, to coś, co radykalnie odbiega od naszych wyobrażeń i obrazów,
którymi się posługujemy. I dla mnie Trójca Święta jest znakiem zarówno transcendencji Boga względem świata naszych pojęć, jak i niezależności pojęcia Boga od wszelkich form ludzkiego zaangażowania.
Natomiast osobnym zagadnieniem jest przeżywanie więzi z Bogiem
jako Trójcą Świętą.
Uczestnicząc w różnych międzynarodowych gremiach zauważyłem, że jeden z wybitnych włoskich teologów, jakikolwiek byłby temat, zawsze sugerował, żeby wprowadzić tam formułę o Bogu w Trójcy Świętej jedynym. Z początku patrzyłem na to sceptycznie, jako na
pewne jego obsesyjne skrzywienie, ale potem ktoś mi powiedział, że
jego matka była żydówką i przeszła na katolicyzm. Odkrycie Trójcy
Świętej było dla niej tak wielkim szokiem, że ona małemu synkowi
przede wszystkim opowiadała o tym, że Bóg jest Trójcą Osób. To
doświadczenie, to przeżycie Boga w Trójcy Świętej, wywarło na nim
tak wielkie wrażenie, że dziś, kiedy jest bardzo wybitnym teologiem
– we wrześniu otrzyma doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ciągle powraca do tego motywu Boga w Trójcy
Świętej.
Trójca Święta
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Czy zajmując się ﬁlozoﬁą nauki nigdy nie miał ksiądz arcybiskup wątpliwości, czy dogmat trynitarny nie wikła się w jakieś sprzeczności?
Czy to nie jest coś, co dla rozumu ludzkiego jest po prostu za trudne?
Tego typu wątpliwości nie miałem. Wręcz przeciwnie. Kiedy w ramach ﬁlozoﬁi matematyki dochodziłem do teorii zbiorów nieskończonych, to wtedy pewne zdroworozsądkowe obiekcje przeciwko Trójcy
Świętej znikały. Dla przykładu, kiedy dodajemy zbiory skończone, jeden plus jeden plus jeden daje trzy. Natomiast kiedy jesteśmy przy
zbiorach o mocy nieskończonej, zbiór o mocy alef zero, dodać drugi zbiór o mocy alef zero, dodać zbiór o mocy alef zero, daje nam
zbiór o mocy alef zero. Tak więc jeden plus jeden plus jeden równa
się jeden. I wydaje mi się, że te analogie z ﬁlozoﬁi nauki, z ﬁlozoﬁi
ﬁzyki, matematyki, pozwalają wyjść poza dziedzinę naszego zdroworozsądkowego doświadczenia. Kiedy na przykład pozna się geometrie
nieeuklidesowe, wtedy widać, że nasza płaszczyzna wzięta z geometrii
euklidesowej jest najprostszym możliwym przypadkiem, a dlaczego
Bóg miałby być najprostszym z możliwych bytów?
A czy poza obszarem matematyki liczb nieskończonych istnieją w nauce inne modele, które moglibyśmy zastosować w teologii do opisu
Boga Trójjedynego? Czasem podważa się bowiem koncepcję analogii, która została wyprowadzona z matematyki Talesa, podczas gdy
matematyka znacznie się już rozwinęła.
Wydaje mi się, że wiele analogii z innych, pozateologicznych dziedzin może nam ułatwić zrozumienie pewnej specyﬁki teologicznej. Na
przykład otwarcie na tajemnicę. Otóż przez długi czas pod wpływem
pozytywistów uważano, że prawdziwa nauka to taka, która rozwiąże każdy problem. W matematyce sądził tak jeszcze Hilbert. Pojawia się problem, więc siadasz i musisz znaleźć rozwiązanie. Tymczasem rozwój badań w początkach XX wieku ukazał, że w dyscyplinach formalnych, takich jak logika czy matematyka, mogą występować kwestie nierozwiązywalne, o których nie wiemy z góry, że są nie
do rozwiązania. I tu najlepszym przykładem może być twierdzenie
Gödla o niezupełności, które mówi, że w każdym bogatym systemie
logicznym pozostają zdania prawdziwe, których nie da się udowodnić na mocy przyjętych aksjomatów systemu. To znaczy, że coś jest
prawdą, a racjonalnie nie potraﬁmy tego uzasadnić. To jest właśnie
prosta droga do naszego doświadczenia tajemnicy, gdzie możemy Bogu zaufać, gdzie możemy otworzyć się na prawdę objawioną. Kiedy
patrzę na nowe publikacje, choćby na pracę Revelation (Objawienie)Richarda Swinburne’a, to widać tam dowartościowanie czynnika
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ponadracjonalnego. I to przez autora, który bardzo sobie ceni związki
wynikania logicznego, który dopracował i rozwinął teorię konﬁrmacji
empirycznej, zajmował się związkami dotyczącymi tzw. inferencji probabilistycznej w metodologii. Cieszy więc, że znajdujemy wspólnotę
z przedstawicielami współczesnej ﬁlozoﬁi nauki. O ile w początkach
XX wieku teologowie byli raczej osamotnieni, gdyż przeciwstawiano
im naukę, która miała być doskonała, wolna od wątpliwości i jakiejkolwiek tajemnicy, o tyle dziś sytuacja radykalnie się zmieniła.
Ksiądz Arcybiskup ma unikalne doświadczenie rozmów zarówno ze
zwykłymi ludźmi, którym posługiwał Ksiądz Arcybiskup jako duszpasterz, jak i rozmów z ludźmi, reprezentującymi najwyższe sfery
kultury humanistycznej i naukowej. Do kogo łatwiej byłoby Księdzu
Arcybiskupowi dziś mówić o Bogu Trójjedynym – do prostej chrześcijanki z małej paraﬁi, czy raczej, powiedzmy, do Czesława Miłosza?
Komu – zdaniem Księdza Arcybiskupa, łatwiej jest głosić tak trudną
prawdę wiary, ludziom prostym czy intelektualistom?
Nie uzależniałbym tego tak bardzo od stopnia wykształcenia. Oczywiście, przebyte studia dają możliwość operowania językiem, ułatwiającym kontakt z tymi, którzy mają jakieś stopnie naukowe. Ale
spotykam nieraz młodych, oczytanych magistrów, którzy przychodzą
do mnie i wyrażają swoje poglądy na temat, jak mówią, Hawkinsa.
I oni od razu wiedzą, że Hawkins ma rację, a Kościół nie ma. Wtedy
pierwsze pytanie, jakie stawiam, to – czy Panu chodzi o Hawkinga
czy o Dawkinsa? – bo nie istnieje ktoś taki, jak Hawkins, a mojemu
rozmówcy po prostu tamci się skrzyżowali. Zarówno Hawking, jak
i Dawkins mieli pretensje do Pana Boga i do teologii (Hawking przynajmniej w pewnym okresie, a Dawkins już prawdopodobnie zawsze
będzie miał). Jednak ktoś taki, jak Hawkins nie istnieje, więc tutaj
magister, który chciałby z niego zrobić użytek, daje tylko świadectwo
kiepskiego opanowania materiału.
W wywiadzie z o. Badenim opisana jest urocza sytuacja, jak spowiadał on kiedyś prostą dziewczynę ze wsi, która postawiła mu pytanie: a dlaczego Pan Bóg jest tak zatroskany o swoją chwałę? Wtedy o. Badeni jej wytłumaczył, że Bogu uznanie Jego chwały nic nie
dodaje, natomiast my sami głosząc chwałę Bożą stajemy się więksi
i lepsi. Prostota tej dziewczyny jest tu czymś rozbrajającym i bardzo
pięknym. Ale wydaje mi się, że czymś najbardziej istotnym, zarówno w postawie prostych ludzi, jak i w postawie intelektualistów, jest
doświadczenie bliskości tajemnicy. Jeśli ktoś jest wrażliwy na tajemnicę, to wtedy może doświadczać fenomenu Boga, który wykracza
Trójca Święta
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poza naszą wyobraźnię niezależnie od stopnia naszego wykształcenia. To tak, jakby postawić pytanie: czy większe predyspozycje do
zachwytu nad Mozartem ma docent czy magister. Śmiem twierdzić,
że do ﬁlharmonii mogą pójść obaj i obaj mogą przeżywać głębokie
fascynacje. Z tym, że dowartościowanie Mozarta wymaga już jednak
pewnego stopnia kultury duchowej, którego nie osiągnie się na poziomie disco-polo.
Czyli prostota jako cnota quasi-teologiczna jest tak naprawdę jedna
u wszystkich?
Co prawda ma ona nieco inną ekspresję, ale jej istota, moim zdaniem,
jest ta sama.
Spotykamy jednak takich naukowców, którzy, jak się wydaje, większość swojej pracy intelektualnej, zaangażowania czy talentu poświęcają na obronę samych siebie przeciwko wierze czy przeciwko Panu
Bogu.
Tak. To jest właśnie casus Richarda Dawkinsa z Oxfordu, o którym
studenci wiedzą, znając jego zwyczaje, że jeśli podczas wykładu nie
zaatakuje Pana Boga, to na pewno wykład przedłuży, bo musi to zrobić w trakcie przerwy. Ta obsesja, żeby występować w roli prywatnego
przeciwnika Pana Boga, jest jakimś spadkiem po mentalności pozytywizmu. Dziś większość już z tego wyrosła, ale niektórzy tak wczuli
się w tę rolę, że nie potraﬁą się z niej wyzwolić.
Kiedy czytamy katechezy czy homilie Ojców Kościoła uderza fakt, że
mówili oni często o niezwykle trudnych prawdach wiary do zwykłych
ludzi z ulicy. Dziś raczej nie słyszymy z ambon przepowiadania czy
wyjaśniania trudnych prawd wiary, na przykład tajemnicy Trójcy.
Poza salami wykładowymi wydziałów teologicznych trudno usłyszeć
naukę Kościoła o tych prawdach. W kazaniach przeważają tematy
łatwiejsze, czasem idzie się w stronę psychologii. Księże Arcybiskupie
– dobrze to czy źle? Czy Kościół po prostu nauczył się, że mówienie o tak trudnych tajemnicach do nieprzygotowanego audytorium
skutkuje raczej niezrozumieniem lub herezją niż nawróceniem, czy
też zagubiliśmy w naszym przepowiadaniu coś istotnego? Przecież
kiedyś Augustyn do małego gremium, do małej grupy ludzi mówił
o rzeczach bardzo trudnych. . .
I tamci słuchacze garnęli się, żeby posłuchać Augustyna, bo to było
pewną formą poszerzenia horyzontów, wówczas gdy nie było ani książek ani telewizji. Natomiast dziś mamy Augustynów małego ekranu,
którzy kształtują kulturę słuchacza w stronę zupełnie innych zagadnień. Zmienił się również styl głoszenia w kościołach. Jeszcze w czaTeoﬁl 2(20)2004
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sach, kiedy ja byłem na pierwszym roku w seminarium, to mieliśmy
skrypt do homiletyki, w którym czytałem, że kazanie nie powinno
trwać dłużej niż czterdzieści pięć minut, ale też i nie krócej. Wskażcie
mi dziś kaznodzieję, który stosuje się do tej zasady. A w dwunastominutowej homilii bardzo trudno jest przedstawić tajemnicę Trójcy
Świętej. Natomiast sam pamiętam, jak podczas synodu biskupów jeden z kaznodziejów mówił dwadzieścia minut homilię do sióstr zakonnych, a z boku wszyscy koncelebransi sarkali, że chciał siostrom
wyłożyć całą teologię i dlatego mówił aż dwadzieścia minut. Tak więc
zmienia się mentalność. Synod dotyczący Europy zwrócił uwagę, podobnie zresztą jak większość synodów dotyczących innych kontynentów, na przesunięcie akcentów w głoszeniu Ewangelii. Mianowicie,
w pierwszych wiekach z pasją koncentrowano uwagę na problemach,
odnoszących się do Boga i Jego natury oraz Jego obecności w naszym życiu. Później przesunięto uwagę w stronę moralności i - kiedy
już kwestie dotyczące Boga nie wywoływały już tak wielkich sporów
– zagadnienie moralnego życia stało się problemem naczelnym. Natomiast dla naszego pokolenia to problem beznadziei, rozpaczy i bezsensu jawi się jako zagadnienie centralne. Żeby człowieka zachęcić
do perspektywy moralnego życia, żeby Go otworzyć na Boga, trzeba
mu pomóc przezwyciężyć rozpacz, pokusę nihilizmu oraz doświadczenie jakiejś pustki aksjologicznej. Więc nie miałbym do kaznodziejów
pretensji, że zajmują się tą problematyką, zamiast mówić o patrypasjanizmie czy o innych kwestiach związanych z naturą Boga.
Na pewno jest to też kwestia odbiorców. Bardziej przyzwyczailiśmy
się do fast foodów intelektualnych. . .
Tak, szczególnie fast foodów teologicznych. Można je lubić bądź nie,
ale bez nich żyć się nie da. Nie każdy może sobie pozwolić na dwugodzinny posiłek z gawędą i wtedy fast food staje się jakąś życiową
koniecznością.
Jest Ksiądz Arcybiskup, na mocy święceń kapłańskich, szafarzem sakramentów. Jaką świadomość wiary mają ci, którym udzielane jest
np. bierzmowanie? Czy są to ludzie przygotowani do wejścia w dojrzałe życie chrześcijańskie i do samodzielnego pogłębiania wiary, także
w obrębie tych najtrudniejszych tajemnic, czy raczej nie? Może jest
to ten etap, kiedy otrzymuje się łaskę, żeby np. Tajemnicę Trynitarną
dopiero zacząć poznawać?
Jest z tym bardzo różnie. Zwłaszcza w społecznościach wielkomiejskich wyraźnie widać rozkład gaussowski i wielkie zróżnicowanie kultury religijnej tych, którzy przyjmują sakrament bierzmowania. WiTrójca Święta
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dać to już nawet na poziomie imion – jeśli katecheta tego nie dopilnuje, wybierają sobie jako patronów Jennifer albo jakichś innych
bohaterów telewizyjnych seriali i łatwo dostrzec, że nie ma tu odniesienia do elementu nadprzyrodzonego, otwarcia na rzeczywistość
Ducha Świętego. Kiedyś, przed bierzmowaniem w Puławach, otrzymałem trzystronnicowy list od jednego z chłopców mających przystąpić do tego sakramentu. W liście tym było jedno zdanie o Duchu
Świętym, natomiast pozostałe fragmenty zawierały instrukcje, o czym
mam mówić w homilii. Najważniejszym jej wątkiem miało być potępienie interwencji amerykańskiej w Iraku i udziału w niej polskich
wojsk.
Wobec tego, czy prawda o Trójcy Świętej może stać się jakimś proprium, centrum nauczania chrześcijańskiego? Czy powinniśmy o nią
mocno zabiegać, czy raczej przedłożyć nad nią te tematy, o których
ksiądz biskup wcześniej powiedział: współczucie, wejście w sytuację
beznadziei, rozpaczy?
Widziałbym ten egzystencjalny czynnik współczucia, solidarności i zrozumienia jako początek drogi. To tak, jak ze starym pytaniem: co
robić, żeby Jasia nauczyć matematyki? Dawniej mówiono, że trzeba
samemu znać matematykę, a dziś się mówi, że trzeba przede wszystkim znać Jasia. Zrozumieć jego psychikę i podawać mu tę matematykę
w taki sposób, żeby on był w stanie coś z tego pojąć. Dla nas i dla
naszego zbawienia Chrystus zstąpił z nieba, więc każdego człowieka
trzeba szanować, bo ku niemu jest ukierunkowane orędzie zbawcze.
Równocześnie jednak trzeba go uszanować w ten sposób, że przekaże
mu się w miarę możności integralną wiedzę teologiczną, nie zatrzymując się na poziomie „keep smiling, take it easy” – „nie przejmuj się,
Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś”. Prawdę o Bogu, który w Trójcy
Osób działa na różne sposoby i objawia swoją potęgę w różnorodności
sytuacji trzeba człowiekowi przekazywać.
Ksiądz arcybiskup wspomniał o pliku, czy raczej krzywej Gaussa,
czyli czymś, co odwzorowuje przeciętność. Rodzi się więc pytanie:
czy faktycznie w obecnej kulturze, gdzie panują fast foody i populizm, gdzie mamy do czynienia z obniżaniem się poziomu – wszak
kultura wysoka bardzo się zawęża i często degraduje – czy rzeczywiście jest więc tak, że współczesny, przeciętny człowiek, który wybiera
sobie imię typu Sandra czy Jennifer, naprawdę uczestniczy w swoich dramatach, czy świadomie wchodzi w te dramaty i czy warto
mu o nich przypominać? A może należałoby mu najpierw opowiedzieć o Bogu Trójjedynym? Może właśnie taka, dosyć trudna próba
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podprowadziłaby przeciętnego człowieka w rejony rzeczywiście ważne
i kształtujące jego życie w sposób twórczy.
Nie, nie bałbym się „pliku”. Oczywiście nie należy się łudzić, że wyprostujemy krzywą Gaussa, trzeba jednak mieć świadomość, że jeśli
z tą pełną prawdą o Bogu dotrzemy choćby do niewielkiego kręgu odbiorców, to będzie to elita, która potem może mieć decydujący wpływ
na kształtowanie środowiska.
Gdybyśmy chcieli statystycznie obliczyć, do ilu osób z przesłaniem Ewangelii dotarł ks. Jan Twardowski dzięki swoim wierszom lub
ilu szukających, zagubionych intelektualistów odnalazło Boga i swoje miejsce w Kościele dzięki dorobkowi ks. Tischnera, to przecież po
ludzku biorąc niewiele by z tego wyszło. Ksiądz Twardowski opowiadał mi zresztą, że kiedy opublikował pierwsze wiersze, to jeden z kolegów mu powiedział: „tyż ci się wierszy zachciewa, papieru nie ma,
żeby święte obrazki drukować, a tobie wierszyki chodzą po głowie”.
Ważne jest więc, żeby w podobnych sytuacjach nie równać wszystkiego według jakiegoś jednego schematu, ale dowartościować w Kościele
pluralizm środków oddziaływania, pamiętając, że w domu naszego
Ojca jest mieszkań wiele. To ważne, by nie zagubić tych ambitniejszych, którzy pasjonują się myślą o Bogu. Evelyn Vaugh, angielski
pisarz, wspomina, że kiedy miał siedem czy osiem lat i jego koledzy
pasjonowali się nowymi modelami samochodów, dla niego najbardziej
pasjonującym zagadnieniem były herezje w Kościele. Notował sobie,
spisywał, robił wykresy różnic, a później, kiedy miał chyba trzynaście
lat – stracił wiarę w Boga. Doszedł ponownie do wiary na progu dwudziestki i w tej chwili jego książki to jedne z bardziej pasjonujących
i dających do myślenia tekstów, łączących ostry język z głęboką reﬂeksją nad współczesną kulturą. Nad tą kulturą, która zamiast Trójcy
Świętej wolałaby New Age.
Dobrze, że wspomnieliśmy herezje, bo zjawisko to ma charakter mocno intelektualny. To były koncepcje, które, choć straszne dla Kościoła, były jednak owocem poważnego zastanowienia nad wiarą. A w tej
chwili widzimy raczej, że kultura nawet nie jest w stanie zrodzić herezji. Wydaje się, że kultura ponowożytna jest zlepkiem cytatów, które
dla jej odbiorców wcale nie muszą się specjalnie ze sobą wiązać. Możemy zgrabnie złożyć sobie własny światopogląd z przeróżnych cytatów,
z różnych kultur, religii itd. I czy nie jest tak, że mocniejszy akcent
położony przez chrześcijan, chociażby na dogmat trynitarny, pomógłby ochronić chrześcijaństwo przed synkretyzmem á la New Age. Jak
to w tej słynnej opowiastce, w której pielgrzymi idący na Jasną Górę
Trójca Święta
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modlą się za żabkę, która skacze gdzieś tam za nimi, bo być może to
jest babcia jednego z prowadzących.
Dokładnie tak. Niektórzy twierdzą, że już nawet herezje nie są dziś
tak porządne jak były przed wojną i że wyrośliśmy z etapu głębokich,
uzasadnionych i wynikłych z troski o prawdę herezji. Faktem jest, że
jedną z cech współczesnej epoki jest powierzchowność. I jest to widoczne zarówno w pewnych schematach duszpasterskich, jak i w namiastkach teologii typu New Age. Wobec tego czymś bardzo ważnym
jest, z jednej strony, doświadczenie indywidualnej więzi z Bogiem
w modlitwie, z drugiej zaś strony umiejętność rozróżniania, odróżniania pomiędzy kiczem a arcydziełem.
Credo chrześcijańskie to olbrzymia tradycja pokoleń, w której różne strumienie zlewały się i łączyły, dążąc do prawdy. Jesteśmy zanurzeni w tym nurcie, który obejmuje reﬂeksję i wysiłek wielu pokoleń.
Natomiast dzisiaj rozwiązania, czy raczej pseudo-rozwiązania niektórych kwestii (w rodzaju pytania czy w tym motylku albo w tamtej
żabce nie ma duszy kolegi) prezentują poziom jelenia na rykowisku,
który dla niewyszukanej mentalności będzie zawsze propozycją lepszą
niż Goya czy któryś z klasyków.
W takim razie kicz byłby tu pewnym wskaźnikiem?
Dla mnie kicz w sztuce to odpowiednik New Age w teologii. I cieszy
się on dużym wzięciem u pewnej grupy odbiorców, którzy kochają jelenie na rykowisku i bardzo chcieliby przyozdobić nimi wnętrze
swojego mieszkania.
Pojawia się tutaj kwestia prawdy. Na ile „radykalnie” Ksiądz arcybiskup by ją widział? Wydaje się, że chrześcijan zawsze wyróżniało
szczególne przywiązanie do prawdy, przeświadczenie o jej niepodważalności, jedyności, a zarazem dążenie do jej sprecyzowania. Czy dziś,
kiedy mamy w Polsce kościoły pełne ludzi, którzy jednak nie znają
w pełni chrześcijańskiego przekazu wiary – czasem wiedzą ogólnie
o nakazie moralnego życia i obowiązku modlitwy od czasu do czasu
– czy dziś prawda nie powinna stać się jakimś wyznacznikiem autentycznego chrześcijaństwa? Czy nie powinna ona być jakby pewnym
„ﬁltrem”, określającym przynależność?
Z jednej strony musimy pamiętać, że nie wolno nam występować
w roli jedynego właściciela prawdy i „monopolisty” w tej dziedzinie.Dokumenty papieskie mocno podkreślają, że wszyscy dopiero dążymy do pełni prawdy i że Duch Święty nie doprowadził nas jeszcze
do zidentyﬁkowania tej prawdy w stanie ostatecznym. Jest to proces,
który będzie trwał aż do naszego spotkania z Bogiem twarzą w twarz.
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Natomiast osobnym problemem jest to, że słuchacz kazań bardzo często jest ukształtowany w duchu relatywizmu i zagubienia wrażliwości
na prawdę, tak iż będzie on za Piłatem pytał ? „co to jest prawda?”,
albo w stylu McIntyre’a – „czyja wersja prawdy?” Może wtedy czuć
się tak zagubiony, że chrześcijaństwo będzie dla niego tylko zbiorem
pewnych pragmatycznych wskazówek, jak się zachowywać, a napotykając odniesienia do prawdy będzie się sceptycznie uśmiechał. Trzeba
to brać pod uwagę. Kiedy się czyta Rorty’ego czy innych współczesnych sympatyków neopragmatyzmu, to widać pokolenie, które wzrasta w klimacie, z którego zniknęło pojęcie prawdy.
Średniowieczni mistrzowie teologii twierdzili, że do prawdy o Bogu
Trójjedynym ﬁlozofowie dojść o własnych siłach nie mogą. Ta prawda musiała nam zostać objawiona. Z drugiej strony jednak – znając
już tę prawdę z objawienia możemy się do niej zbliżać także rozumowo. Ksiądz arcybiskup jest ﬁlozofem, który wiele uwagi poświęcił
reﬂeksji nad współczesną nauką i racjonalnością. Jak więc Ksiądz Arcybiskup sądzi, czy dzisiaj, kiedy racjonalność jest na różne sposoby
poddawana w wątpliwość, głoszenie prawdy o Bogu Trójjedynym nie
powinno się odwoływać raczej do serca, do wiary i miłości, niż do
intelektu? Czy to nie poprzez „serce” należy dziś Duchowi Świętemu
pozwolić odsłaniać tę prawdę?
Musimy wziąć pod uwagę różnorodność możliwego oddziaływania.
I trzeba się liczyć z tym, że jeśli w niektórych środowiskach powie
się słowo „dogmat” czy „dogmat trynitarny”, to jedyną reakcją będzie sceptyczny uśmiech politowania. Dla nich dogmat jest czymś,
co krępuje wolność umysłu. W takich przypadkach zamiast dyskusji
czymś bardziej skutecznym może być pasja życiowa, w której Bóg
jest tak bliski dla mnie, że Jego obecność widać w moich zachowaniach. Znakiem, który przemówi mogą być zgięte kolana, może nim
być reﬂeksja nad Pismem Świętym, która prowadzi do odkrywania
pełniejszej prawdy o Bogu. Wówczas świadectwo przeżywania więzi z Bogiem może stać się czymś cenniejszym niż kolejny argument,
przemawiający głównie do tych, którzy już są przekonani.
Czyli raczej świadectwo niż obrona doktrynalno-polemiczna?
Tak, tylko że to świadectwo, aby było skuteczne, musi wynikać z głębokiego przekonania osobistego. Dlatego nie wprowadzałbym tu przeciwstawienia między prawdą a świadectwem prawdy, natomiast w kontaktach międzyludzkich świadkowie znacznie skuteczniej oddziałują
niż apologeci.
Księże Arcybiskupie, a może te wszystkie trudności z przepowiadaTrójca Święta
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niem prawdy o Bogu Trójjedynym biorą się z głębszej racji niż to
zwykle przypuszczamy. Być może, to dlatego jest nam tak trudno
wejść w tajemnicę Trójcy, że po prostu łatwiej jest nam modlić się
do poszczególnych Osób Boskich niż do całej Trójcy. Lex orandi – lex
credendi. Czy jesteśmy skazani na tę alternatywę: albo cała Trójca jako pojęcie, albo osobowe relacje z Ojcem, Synem i Duchem Świętym?
Jak świadek, który ma głosić o Trójcy Świętej sam ma się odnosić do
takiego Boga Trójjedynego?
Ja bym raczej nie uszczęśliwiał pobożnych dusz wymaganiem, żeby
podkreślały, że te trzy Osoby w każdym momencie są jedną Rzeczywistością. Osobiście przyznam, że każdy tydzień zaczynam – jeśli
to możliwe – mszą św. do Ducha Świętego, bo wtedy czuje się ten
wielki powiew przygody w Kościele, kiedy dajemy się porwać Jego
wichrowi. Lubię zaszyć się w kaplicy i wpatrując się w Jezusa czy
to cierpiącego w Ogrójcu, czy błogosławiącego i niosącego nadzieję,
naśladować Jego styl. Istnieje także to poczucie bliskości Ojca, które
chroni nas przed jakąś „kosmiczną sierotkowatością”. Ale przyznam
się, że ?psychologicznie” nie narzucam sobie ciągle, że te wszystkie
trzy Osoby są Jednym. Jest to raczej jakaś „wiedza tła”, gdzieś tam
subtelnie odkryta. Mamy po prostu bardziej wypracowane kontakty
międzyosobowe, więc łatwiej jest nam rozpatrywać najpierw naszą
zależność od poszczególnych Osób Trójcy Świętej jednocześnie wiedząc, że One tworzą Jednię.
Może zatem właściwą drogą byłaby relacja z Bogiem jako Wspólnotą
Osób?
Owszem, z tym, że w naszym doświadczeniu i w naszych strukturach, wspólnota zawsze prowadzi do wielości. Natomiast wspólnota
Osób w Bogu jest równocześnie jednością. Ta analogia tutaj zawodzi.
Można sobie wyobrażać, że trzy Osoby Boże są zawsze razem obecne,
ale jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy Bogiem a trójką kolegów
z sąsiedniego pokoju.
Rozmawialiśmy już o odbiorcach kazań, dotyczących nauki o Trójcy
Świętej. Jak natomiast Ksiądz arcybiskup widzi świadomość teologiczną samych duszpasterzy w polskim Kościele? Na ile księża są
przygotowani do prowadzenia ludzi ku odkrywaniu Bożych prawd?
Bałbym się tu wszelkich uogólnień, gdyż dużo zależy w tej kwestii od
pokolenia, od wykształcenia, od tradycji i wzorców. Wyraziście widzę
linię pokoleń przebiegającą gdzieś przez generację sześćdziesięciolatków. Pewne problemy, które budzą lęk i absorbują uwagę sześćdziesięciolatków, u trzydziestolatków wywołują poczucie rozbawienia. I jest
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to zupełnie zrozumiałe, gdyż ci ostatni wyrastali w innych realiach
i już się nie boją tak bardzo ani tej Europy, ani tych domniemanych
masonów. Dla tego młodszego pokolenia czymś ważniejszym jest troska o priorytet łaski Bożej i jej działanie w świecie. Trudno natomiast mieć pretensje do kogoś, kto wyrastał w warunkach, w których
otrzymanie paszportu było nadzwyczajnym osiągnięciem, że on dziś
dramatyzuje. Trudno mieć pretensje, że widzi on w Europie tylko to,
co zgniłe i zepsute, mniejszą zaś wagę przywiązuje do działania łaski
Bożej, która potraﬁ ze zgnilizny wyprowadzić także to, co naznaczone
Bożym pięknem.
Trzeba mieć odwagę, żeby pójść do Koryntu?
Trzeba. Ale to tylko jedno wyzwanie. Trzeba mieć też odwagę, żeby
pójść do Aten. Przemówić do słuchaczy na Areopagu takim językiem, żeby mieli odniesienia do swoich poetów, do swoich ﬁlozofów
i przyjąć ze spokojem, że tylko dwie osoby się nawróciły, a reszta
sceptycznie odeszła. Nie zadręczać się tym, że nie wszyscy słuchacze
wyjdą z kościoła dominikanów zafascynowani wizją trynitarną kaznodziei. Pogodzić się z tym, że św. Paweł też nie miał stuprocentowych
sukcesów, a jednak dzięki jego posłudze Bóg przemienił oblicze ziemi.
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Gdy mówimy o Bogu jako komunii, czy wtedy nasz język jest metaforyczny, czy analogiczny? Naszym zdaniem
o komunii mówimy tu w sensie analogii właściwej. Znaczy to, że Bóg jest rzeczywiście komunią osób, oraz że
komunia, którą On tworzy między ludźmi – a najpierw
pomiędzy Nim samym i ludźmi – jest obrazem komunii trynitarnej, nie zaś na odwrót. Terminu „komunia”,
tak samo jak na przykład „ojciec” czy „syn”, nie można
byłoby przypisywać Bogu bez objawienia Trójcy. Opierając się jednak na objawieniu, o komunii wolno mówić
najpierw jako o rzeczywistości Boskiej, a następnie – na
obraz Boga – ludzkiej.
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Trójca
a jedność Kościoła∗
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edność Kościoła – komunii bywa często odnoszona do Trójcy. Jednoznaczny przykład tego znajdujemy w tekstach II Soboru
Watykańskiego: Na tym polega święta tajemnica jedności Kościoła w Chrystusie i przez Chrystusa, pod działaniem Ducha Świętego,
który jest sprawcą różnorodnych darów. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu
Świętym w troistości Osób 1 . W tym samym kontekście temat ten podejmuje papież Jan Paweł II: Jest to nadzieja jedności chrześcijan,
która swe Boskie źródło znajduje w jedności trynitarnej Ojca i Syna
i Ducha Świętego 2 . Wraca do niego, gdy mówi o miłości, a szczególnie
o miłości małżeńskiej: Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii. Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo
mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za
miłość i wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej 3 . Przykłady można by mnożyć.
Jak rozumieć te teksty? Porównanie jedności Trójcy z jednością
Kościoła można rozważać, biorąc za punkt wyjścia pierwszą lub drugą z tych rzeczywistości. Jeżeli wychodzimy od Kościoła (chociaż nie
taka jest intencja przytoczonych tu tekstów), wtedy narażamy się na
ryzyko nieświadomego tryteizmu: gdy myślimy o jedności wielu osób
ludzkich, wtedy życie Boże wyobrażamy sobie jako dialog trzech jednostek, odrębnych od siebie na wzór jednostek ludzkich, tyle że połączonych ze sobą węzłem idealnej jedności. Niebezpieczeństwo to do∗ Tekst ukazał się pierwotnie we francuskim wydaniu Nova et Vetera 78 (2002),
s. 5-17.
1 Sobór Watykański II, Unitatis redintegratio n. 2
2 Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 25. 05. 1995, n. 8.
3 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 2. 11. 1981, n. 11.
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strzegał już św. Augustyn: Opinia tych, którzy dopatrują się troistego
obrazu Bożego w trzech osobach, występujących w naturalnym porządku życia ludzkiego, wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobna. Szuka
się bowiem urzeczywistnienia obrazu Bożego w obecności męża i żony w małżeństwie oraz w dziecku, które dopełnia tę trójcę 4 . I w ten
sposób wyjaśnia przyczynę możliwego błędu: Trzeba przyzwyczajać
się do odkrywania w doczesności śladów tego, co duchowe. Ale trzeba czynić to w taki sposób, wznosząc się pod przewodem rozumu, by
nie wciągać za sobą do wyższych rzeczy, do niezmiennej prawdy tego,
czym wzgardziło się w niższych rzeczach 5 . Ze względu na to ryzyko
rozpoczynania od stworzeń w rozprawianiu o Bogu, przyjrzyjmy się
teraz, w jaki sposób można by mówić o Kościele, biorąc za punkt wyjścia Trójcę. Ten sposób nie wyklucza poprzedniego, pozwala jednak
uniknąć związanego z nim błędnego rozumienia.
Pomocy będziemy tu szukać u św. Tomasza z Akwinu. Na początku podamy, streszczający całe to zagadnienie, tekst, który zainspirował nasze studium; w dalszym ciągu artykułu będziemy próbowali
go wyjaśnić: tą samą miłością, którą jest Duch Święty, Ojciec miłuje zarazem Syna i Ducha Świętego oraz wszystkie stworzenia; w tym
samym Słowie, którym jest Syn, [Ojciec] wypowiada siebie samego,
a zarazem Syna i Ducha Świętego oraz wszystkie stworzenia 6 .

Nie Bóg jest na obraz człowieka,
lecz człowiek jest na obraz Boga
Przyjęcie za punkt wyjścia Boga w poszukiwaniu lepszego rozumienia
Kościoła jest najbardziej właściwą metodą postępowania. Nie odpowiada ona jednak bezpośrednio naszemu sposobowi poznawania, my
bowiem najpierw poznajemy rzeczywistość stworzoną, i to rzeczywistość materialną. Pochodzi stąd ryzyko zatrzymywania się przy tym
pierwszym stadium i tworzenia sobie Boga na nasz obraz (zgodnie ze
4 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej XII, V 5, przekł. M. Stokowska, Kraków
1996.
5 Tamże, XII, VII 9: A więc nie tak mamy rozumieć stworzenie człowieka na
obraz najwyższej Trójcy, jakoby obraz ten miał się urzeczywistniać w osobach
trojga ludzi.
6 Eodem amore, qui est spiritus sanctus, pater diligit et ﬁlium et spiritum
sanctum, et totam creaturam; sicut eodem verbo, quod est ﬁlius, dicit se et ﬁlium
et spiritum sanctum, et totam creaturam. (De potentia, q. 9, a. 9, ad 13)

30

Teoﬁl 2(20)2004

Charles Morerod OP

sformułowaniem Voltaire’a; temat ten szerzej rozwijał Feuerbach).
Takie ryzyko nie jest jednak nieuniknione. Podamy tu parę uściśleń, które pozwolą zrozumieć właściwy sens metody, prowadzącej od
Boga do człowieka.
Język człowieka, mówiącego o Bogu, może być metaforyczny (analogia niewłaściwa) bądź analogiczny (analogia właściwa).
Metafora mówi o Bogu, tak jak o rzeczywistości stworzonej. Gdy
mówimy: Panie, skało moja i twierdzo (2 Sm 22, 2) nie znaczy to, że
Bóg jest skałą lub twierdzą, lecz, że człowiek może przy Nim czuć się
tak bezpieczny, jakby się znajdował na skale lub w twierdzy. Zatem
w metaforze do Boga odnosi się nazwę, którą w pierwszym rzędzie
przypisuje się stworzeniom: Wszystkie nazwy, które orzeka się metaforycznie o Bogu, orzeka się najpierw o stworzeniach, a potem o Bogu,
ponieważ orzeczone o Bogu nie oznaczają nic innego jak tylko podobieństwo do takich stworzeń. Orzec o łące, że się śmieje, znaczy tyle,
że łąka kwitnie, ponieważ jest równie piękna zgodnie z podobieństwem
proporcji jak człowiek, gdy się śmieje. W ten sposób nazwa „lew” orzeczona o Bogu nie znaczy nic innego jak tylko to, że Bóg tak władczo
zarządza swoimi działaniami jak lew swoimi. Widać zatem, że w tej
mierze, w jakiej wyr ażenia te są orzekane o Bogu, można zdeﬁniować ich znaczenie tylko przez to, co orzekają o stworzeniach 7 . Nie
wszystkie jednak terminy odnoszone do Boga mają sens metaforyczny. Kiedy mówimy, że Bóg istnieje, albo że jest jeden lub prawdziwy,
terminów tych używa się na zasadzie analogii właściwej, która wskazuje, że ta sama doskonałość realizuje się na dwa odmienne sposoby:
Boga poznajemy wychodząc od doskonałości wypływających od Niego
do stworzeń. Z pewnością te doskonałości są w Bogu w sposób wyższy
niż w stworzeniach. Nasz intelekt natomiast pojmuje je w taki sposób, w jaki są one w stworzeniach, i w taki sam sposób, w jaki je
pojmuje, oznacza je za pomocą nazw. W nazwach zaś, które przypisujemy Bogu, należy rozważyć dwa elementy: oznaczane doskonałości,
na przykład dobro, życie i inne tego rodzaju, oraz sposób oznaczania.
Z uwagi na to, co oznaczają, tego rodzaju nazwy odnoszą się do Boga właściwie, a nawet bardziej właściwie odnoszą się do Niego niż do
samych stworzeń i pierwotnie orzeka się je o Nim. Co do sposobu
oznaczania natomiast nie orzeka się ich o Bogu w sposób właściwy,
7 Ia, q. 13, a. 6. Kwestie 1-26 z I części Sumy Teologii św. Tomasza cytowane są
według wydania: Traktat o Bogu, Suma teologii, kwestie 1-26, przekład i komentarze: G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999. Pozostałe cytaty
z Sumy podawane są według jej wydania londyńskiego.
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bowiem ich sposób oznaczania odpowiada stworzeniom 8 .
W tym przypadku, to znaczy gdy mamy do czynienia z analogią
właściwą, nie mówimy, że istnienie Boga jest podobne do istnienia
stworzeń, albo że Jego prawda jest podobna do prawdy tego świata. Gdybyśmy tak postąpili, otrzymalibyśmy właśnie Boga na nasz
obraz. Terminy te są odnoszone do Boga nie metaforycznie, lecz analogicznie. Oznaczona przez nie doskonałość przynależy w pierwszym
rzędzie nie nam, stworzeniom, a następnie Bogu, lecz najpierw Bogu,
a potem nam: Do innych nazw, których nie orzeka się o Bogu przenośnie, stosuje się to samo rozumowanie. . . Zostało jednak wykazane
powyżej, że tego rodzaju nazwy orzeka się o Bogu nie tylko przyczynowo, lecz także istotowo. Mówiąc, że Bóg jest dobry lub mądry, oznacza
się, że nie tylko jest On przyczyną mądrości lub dobroci, lecz że istnieją one w Nim uprzednio w wyższy sposób. Zgodnie z tym należy więc
stwierdzić, że z uwagi na rzecz oznaczaną przez nazwę doskonałości
najpierw orzeka się o Bogu, a potem o stworzeniach, ponieważ przenikają one z Boga w stworzenia 9 . Bóg jest dobry sam w sobie, Jego
zaś dzieło – stworzenie – jest dobre jako skutek tej pierwszej dobroci
Boga. Terminy te mają wprawdzie swe źródło nie w stworzeniach, lecz
w Bogu: Odnośnie natomiast do nadawania nazw pierwotnie nadajemy je stworzeniom, które najpierw poznajemy 10 . Porządek naszego
poznania nie jest jednak porządkiem samej rzeczywistości.

Czy „komunia” jest terminem
analogicznym czy metaforycznym?
Rozróżnienia terminologiczne mają istotne znaczenie, ponieważ dzięki
nim nasz język nie musi sprowadzać Boga do naszych wymiarów.
Analogia pozwala mówić o Bogu bez popadania w antropomorﬁzmy.
Gdy mówimy o Bogu jako komunii, czy wtedy nasz język jest
metaforyczny, czy analogiczny? Naszym zdaniem o komunii mówimy
tu w sensie analogii właściwej. Znaczy to, że Bóg jest rzeczywiście
komunią osób, oraz że komunia, którą On tworzy między ludźmi –
a najpierw pomiędzy Nim samym i ludźmi – jest obrazem komunii
trynitarnej, nie zaś na odwrót. Terminu „komunia”, tak samo jak
8 Ia,

q. 13, a. 3.
q. 13, a. 6.
10 Ia, q. 13, a. 6.
9 Ia,
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na przykład „ojciec” czy „syn”, nie można byłoby przypisywać Bogu
bez objawienia Trójcy. Opierając się jednak na objawieniu, o komunii
wolno mówić najpierw jako o rzeczywistości Boskiej, a następnie – na
obraz Boga – ludzkiej.
Niewłaściwą drogę obralibyśmy, gdybyśmy komunię Trójcy chcieli
zrozumieć, biorąc za punkt wyjścia komunię Kościoła. Prowadziłoby
to najpierw do mylnego pojęcia Boga: popadlibyśmy w antropomorﬁzm i tryteizm. W rzeczy samej, w przypadku osób ludzkich jedność
w miłości realizuje się pomiędzy osobami tej samej natury, które są
jednak odrębnymi substancjami. Inaczej jest w Bogu: Osoby Boże
istnieją (subsistent) w jednej i tej samej substancji, i właśnie zapoznając ten fakt, dochodzimy do tryteizmu. Wyrobilibyśmy sobie wtedy również mylne pojęcie samego Kościoła: biorąc za punkt wyjścia
rzeczywistość ludzką, moglibyśmy dojść do teoretycznego lub praktycznego zredukowania go do poziomu ludzkiego. Obydwa te aspekty
św. Tomasz łączy w tekście, który z jednej strony wskazuje na różnicę, zachodzącą między jednością Boską a jednością osób ludzkich,
z drugiej zaś na partycypowany charakter miłości ludzkiej: W rzeczywistościach Boskich istnieje dwojakiego rodzaju jedność, a mianowicie: jedność natury: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30), oraz
jedność miłości Ojca i Syna, będąca jednością Ducha. Obydwie są
w nas, rzecz jasna, nie na zasadzie równości [z Bogiem,] lecz przez
pewne podobieństwo. Ojciec i Syn mają mianowicie tę samą numerycznie naturę, my natomiast stanowimy jedność w jednej naturze gatunkowej. Zatem Ojciec i Syn stanowią jedno w miłości, nie będącej
uczestnictwem w darze należącym do drugiego, lecz w Miłości pochodzącej od Obydwu. Ojciec i Syn miłują się bowiem Duchem Świętym,
my natomiast miłujemy się miłością partycypowaną w czymś od nas
wyższym (Komentarz do Ewangelii św. Jana, r. 10)11 .

11 Est autem duplex unitas in divinis: scilicet naturae, supra X,30: ego et pater
unum sumus, et unitas amoris in patre et ﬁlio, quae est unitas spiritus. Et utraque
est in nobis, non quidem per aequiparationem, sed per similitudinem quamdam:
pater enim et ﬁlius sunt eiusdem naturae numero, nos autem sumus unum in
natura secundum speciem. Item ipsi sunt unum per amorem non participatum
ex dono alicuius, sed ab eis procedentem: nam pater et ﬁlius diligunt se spiritu
sancto; nos autem per participatum ex aliquo superiori. (wyd. Marietti , n. 2214).
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Poznawanie stworzeń przez Boga
W odróżnieniu od wiedzy stworzeń, wiedza Boża jest prosta. To, co
człowiek musi poznawać przy pomocy całej serii kolejnych aktów,
doprowadzających w końcu do wiedzy niedoskonałej, Bóg poznaje
jednym doskonałym aktem, którym jest On sam.
Jako przyczyna innych bytów, Bóg poznaje je w sobie samym: Bóg
widzi siebie samego w sobie samym, ponieważ siebie samego widzi poprzez swoją istotę. Byty różne od siebie widzi natomiast nie w nich,
ale w sobie samym 12 . Poznanie to nie potrzebuje przechodzić od jednego kresu do drugiego: Dlatego właśnie, że Bóg widzi swoje skutki
w sobie samym jakby w przyczynie, Jego poznanie nie jest dyskursywne 13 . Poznanie to jest jednoczesne, a ponieważ Bóg jest wieczny,
istnieje poza czasem.
W jaki sposób Bóg poznaje siebie samego? Po pierwsze, odrzucenie poznawania Boga przez Niego samego równałoby się przyjęciu,
że jest mniej doskonały niż my – co byłoby absurdem. Objawienie
uczy nas, że Ojciec ma Słowo, Logos (zob. J 1). Pozostanie to dla nas
na zawsze tajemnicą, niemniej rozum nasz może ją nieco rozjaśnić.
Interpretując ją św. Tomasz mówi, że Ojciec poznaje siebie samego
w swym Słowie, oraz że w tym Jego prostym poznaniu zawarte są
również stworzenia: W jednym i tym samym akcie Bóg poznaje siebie
samego i wszystkie stworzenia; zatem Jego Słowo wyraża nie tylko Ojca, lecz także stworzenia 14 . I w innym miejscu szerzej nieco: Tak więc
wszystko, co zawiera się w wiedzy Ojca, w całości musi wyrażać się
w jednym Jego słowie. . . Przez swą wiedzę zaś Ojciec poznaje siebie,
a poznając siebie poznaje wszystko inne; stąd i Jego słowo wyraża Go
w sposób zasadniczy i konsekwentnie wyraża wszystko inne, co poznaje Ojciec poznając siebie. Wobec tego Syn na tej podstawie, że jest
Słowem doskonale wyrażającym Ojca, wyraża też całe stworzenie 15 .
12 Ia,

q. 14, a. 5.
q. 14, a. 7.
14 Ia, q. 34, a. 3.
15 Sic igitur oportet quod quidquid in scientia patris continetur, totum hoc per
unum ipsius verbum exprimatur... Per scientiam autem suam pater scit se, et
cognoscendo se omnia alia cognoscit, unde et verbum ipsius exprimit ipsum patrem principaliter, et consequenter omnia alia quae cognoscit pater cognoscendo
seipsum. Et sic Filius ex hoc ipso quod est est verbum perfecte exprimens patrem,
exprimit omnem creaturam. (De veritate, q. 4, a. 4)
13 Ia,
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Widząc swe Słowo, mające godność Osoby, Ojciec miłuje je – i nawzajem. Ponieważ miłość ta jest prosta, zawiera w sobie także miłość
Boga wobec stworzeń: Nie tylko Syna, ale także siebie i nas Ojciec
miłuje Duchem Świętym 16 .
Tak więc stworzenia są miłowane „w” Trójcy: tą samą miłością,
którą jest Duch Święty, Ojciec miłuje zarazem Syna i Ducha oraz
wszystkie stworzenia; w tym samym Słowie, którym jest Syn [Ojciec] wypowiada siebie samego, a zarazem Syna i Ducha Świętego
oraz wszystkie stworzenia 17 .
Stworzenia nie są oczywiście konieczne. Są one odwiecznie poznawane i miłowane w taki sam sposób, w jaki Bóg poznaje i miłuje
siebie samego. Jeżeli jednak Bóg aktem swej wolnej woli postanawia
dokonać dzieła stworzenia, obejmującego także byty będące Jego obrazem, w Bogu nie dokonuje się to w czasie. W Bogu wszystko jest
wieczne, to znaczy poza czasem. Zatem wszystko, co poznaje i miłuje, będzie poznawane i miłowane poza czasem, odwiecznie, w samej
Jego istocie, która jest jedyna, wspólna trzem Osobom.
Bóg poznaje nas w swej istocie: zatem poznaje nas w swym Słowie, w swym Synu, który jest istotą Bożą, ponieważ istnieje tylko
jeden Bóg. Bóg miłuje nas w swej istocie, w tej w której nas poznaje
(poznanie jest warunkiem miłości): a więc miłuje nas w swym Duchu
Świętym, który jest Jego istotą, ponieważ Bóg jest tylko jeden.
Na planie wiedzy i miłości Boga jedność jest doskonała, ponieważ
jest to: 1. Jedność samej Bożej istoty; 2. Jedność relacji, ponieważ
Bóg oddaje się Synowi nie podlegając zmianie; 3. Jedność pochodzenia, ponieważ pochodzące od siebie Osoby pozostają jedna w drugiej
(perychoreza). Podkreślić należy, że według św. Tomasza jedność trynitarna sytuuje się na potrójnym planie istoty, relacji i pochodzeń18 ;
16 Ia,

q. 37, a. 2, ad 3.
potentia, q. 9, a. 9, ad 13. Tekst ten przytaczaliśmy już we wstępie.
18 Por. Ia, q. 42, a. 5: W Ojcu i Synu należy wziąć pod uwagę: istotę, stosunek
i wywód. Każde z nich też ze swej strony mówi o przebywaniu Syna w Ojcu, i na
odwrót. Najpierw istota Ojca. Ojciec jest w Synu, bo Ojciec jest swoją istotą; tę
to istotę przekazuje Synowi bez jakiegokolwiek naruszenia, czyli przemiany w samym sobie; a ponieważ istota Ojca jest w Synu, z tego wniosek, że Ojciec jest
w Synu. Z drugiej strony, ponieważ Syn, to istota Syna, dlatego Syn jest w Ojcu, w którym jest Jego istota. To miał na myśli Hilary pisząc: ‘Bóg niezmienny,
rodząc niezmiennego Boga, idzie, że tak powiem, po linii swojej natury; w tym
to więc zrodzonym Bogu widzimy samoistną naturę Boga. I tak: w Bogu jest
Bóg’. Następnie stosunek. To jasne, gdyż jedna z przeciwstawnych stosunkowo
stron wchodzi w pojęcie drugiej, i na odwrót. Wreszcie wywód. To również jasne,
gdyż pochodzenie słowa myślowego, nie jest na zewnątrz, ale zostaje w mówią17 De
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w przeciwnym razie można by się narazić na zarzut, że trynitarna teologia Tomasza jest nie personalistyczna, lecz esencjalistyczna. Takie
właśnie, nieuzasadnione zresztą podejrzenia doprowadziły niektórych
do odrzucenia tomizmu i do rozwijania bardziej w ich oczach personalistycznej koncepcji Trójcy i człowieka19 .

Poznawanie Boga przez ludzi
w widzeniu uszczęśliwiającym
W naszym obecnym stanie stworzenia poznajemy w Bogu jedynie na
zasadzie pewnego rodzaju uczestnictwa w wiedzy Bożej, jakie nam
daje objawienie przyjęte przez wiarę20 .
Mamy tu jednak do czynienia ze stanem tymczasowym i niedoskonałym. Pełne poznanie nie jest poznaniem przez wiarę, to bowiem
– mimo iż prawdziwe i pewne – pozbawione jest jednak doskonałej jasności. Prawdziwym poznaniem, otrzymywanym z daru Bożego, jest
poznanie widzenia uszczęśliwiającego.
Czy Boga można widzieć? Jak mówi święty Tomasz, sam w sobie
Bóg jest w najwyższym stopniu poznawalny; Jego jasność jest jednak
zbyt wielka, żebyśmy mogli Go zobaczyć – mimo że pragniemy tego jako celu naszej natury21 . Ażebyśmy mogli ujrzeć Boga i w pełni
cym. Z drugiej strony i to, co wypowiada się słowem, zawiera się w słowie. Całe
powyższe rozumowanie odnosi się również i do Ducha Świętego.
19 Tutaj chodzi nam bardziej o ukazanie relacji, zachodzących między Trójcą
i Kościołem, aniżeli o rozwijanie teologii trynitarnej, dlatego poprzestaniemy na
odesłaniu do oryginalnego opracowania, które wniosło nowe elementy do tego
zagadnienia: G. Emery OP, Essentialisme ou personnalisme dans le traité de
Dieu chez saint Thomas d’Aquin?, [w:] Revue Thomiste 1 (1998), s. 5-38. Przy
okazji dziękujemy ojcu Emery za rady, z których skorzystaliśmy w tym artykule.
20 Zob. Ia, q.1, a.3, ad 2: Wiedza święta, pozostając jedną, za pomocą jednego
pojęcia może rozprawiać o tym, o czym rozważa się w różnych dziedzinach ﬁlozoﬁi, gdy może to być objawione przez Boga. W ten sposób wiedza święta jest jakby
pewnym odbiciem boskiej wiedzy, która dotycząc wszystkiego, jest jedna i prosta.
21 Zob. Ia, q.12, a.1: Wszystko jest poznawalne w takim stopniu, w jakim jest
urzeczywistnione. Bóg, który jest czystym urzeczywistnieniem wolnym od wszelkiej przymieszki możności, jest sam w sobie w najwyższym stopniu poznawalny.
To jednakże, co w sobie jest w najwyższym stopniu poznawalne, nie jest poznawalne dla dowolnego intelektu, jeśli przedmiot poznania wykracza ponad intelekt.
Podobnie nietoperz nie jest zdolny do widzenia słońca, które jest najlepiej widoczne ze względu na nadmiar światła. Na tej podstawie niektórzy twierdzą, że
żaden intelekt stworzony nie może widzieć istoty Boga. Twierdzenie to jednakże
jest obciążone trudnościami, ponieważ ostateczne szczęście człowieka polega na
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urzeczywistnić to, czym jesteśmy – obrazami Boga – potrzebujemy
Jego pomocy: Do sposobu [istnienia] i do godności człowieka należy
to, żeby był podniesiony do wyżyn niebiańskich, a to na tej podstawie,
że człowiek został stworzony na obraz Boga. A ponieważ dobro Boże przerasta w nieskończoność ludzką zdolność, dlatego człowiek do
osiągnięcia tego dobra potrzebuje nadprzyrodzonej pomocy; dokonuje
się ona dzięki dobrodziejstwu rozlicznej łaski 22 .
W jaki sposób można coś widzieć? W naszym normalnym poznawaniu potrzebna jest do tego władza zmysłowa, w tym przypadku
wzrok. Następnie, w oparciu o akt zmysłu wzroku, umysł nasz tworzy w sobie niematerialny obraz tego przedmiotu: Do widzenia tak
zmysłowego, jak umysłowego potrzebne są dwa czynniki: władza widzenia i połączenie przedmiotu widzenia ze wzrokiem. Widzenie urzeczywistnia się tylko dzięki temu, że przedmiot widzenia jest w jakiś
sposób w widzącym. Wiadomo, że przedmiot widzenia, będący rzeczą cielesną, nie może być w widzącym przez swoją istotę, lecz tylko
przez swoją podobiznę. Na przykład podobizna kamienia, przez którą
urzeczywistnia się widzenie, jest w oku, choć nie ma w nim samej
substancji kamienia 23 .
Zupełnie inaczej jest w przypadku Boga. Nie potraﬁmy utworzyć
Jego pojęcia, ponieważ wykracza On poza nasze naturalne zdolności
poznawcze: Do oglądania istoty Boga jest potrzebna dla władzy widzenia jakaś podobizna, mianowicie światło chwały boskiej wzmacniające
intelekt, by mógł on zobaczyć Boga. Natomiast od strony przedmiotu
widzenia, który musi w jakiś sposób jednoczyć się z widzącym, istota
Boga nie może być widziana przez żadną podobiznę stworzoną 24 . Poza
tym, gdyby człowiek widział tylko jakieś podobieństwo Boga, wtedy
w rzeczywistości nie widziałby samego Boga (czemu przeczy Pismo
Święte): Mówić zatem, że Boga ogląda się przez podobiznę, to mówić,
jego najwyższym działaniu, które jest działaniem intelektu. Gdyby zatem intelekt stworzony nie mógł nigdy zobaczyć istoty Boga, to albo nigdy nie osiągnąłby
szczęścia, albo jego szczęście polegałoby na czym innym niż Bóg, a to jest przeciwne wierze. Ostateczna doskonałość stworzenia rozumnego tkwi bowiem w tym,
co jest zasadą jego istnienia. Wszystko bowiem jest na tyle doskonałe, na ile dosięga swojej zasady. Pogląd ten jest także przeciwny rozumowi. W człowieku tkwi
bowiem przyrodzona chęć poznania przyczyny po dostrzeżeniu skutku, a także wynikające z tego zdumienie. Gdyby więc intelekt stworzenia rozumnego nie mógł
dotrzeć do pierwszej przyczyny rzeczy, to pragnienie natury pozostałoby niezaspokojone. Należy się zatem zasadniczo zgodzić, że zbawieni oglądają istotę Boga.
22 IIa-IIae, q. 175, a. 1, ad 2.
23 Ia, q. 12, a. 2.
24 Ia, q. 12, a. 2.
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że nie ogląda się Jego istoty, co jest błędne 25 .
Nasze poznanie domaga się, jak właśnie stwierdziliśmy, nie tylko
jakiegoś złączenia z poznawaną rzeczą, lecz także władzy poznawczej
na wzór wzroku. W związku z tym Bóg daje nam światło chwały,
które nas podnosi; światło (. . . ) wzmacniające intelekt, by mógł on
zobaczyć Boga. O nim mówi się w Psalmie 35, 20: „w światłości
twojej zobaczymy światło” 26 .
Jedynym sposobem widzenia prawdziwie Boga, nie zaś tylko jakiegoś podobieństwa nie będącego Bogiem, jest podniesienie umysłu
ludzkiego i zjednoczenie z samą istotą Boga: Skoro jakiś intelekt stworzony ogląda istotę Boga, to sama istota Boga staje się formą poznawczą intelektu. Zatem do wzniesienia się do tak znacznego wywyższenia
potrzebny jest dar jakiejś dyspozycji nadprzyrodzonej. Skoro zatem
władza naturalna intelektu stworzonego nie wystarczy dla widzenia
istoty Boga, jak zostało powiedziane wyżej (12, 4), to konieczne jest,
by z łaski Bożej doszła do niej władza poznania. To wzmożenie władzy poznawczej nazywamy iluminacją intelektu, a sam przedmiot poznania nazywamy światłem lub światłością. To jest właśnie światło,
o którym czytamy w Apokalipsie (21, 23), że „ją oświeciła jasność
Boga”, ją, czyli społeczność zbawionych oglądających Boga. Dzięki
temu światłu staną się oni na kształt Boga, czyli podobni Bogu, co
potwierdza I List Jana (3, 2): „gdy się ukaże, podobni Mu będziemy
i ujrzymy Go jak jest” 27 .
Wszelkie niższe od tego rozwiązanie równałoby się w rzeczywistości odrzuceniu widzenia Boga, bądź jako negacja zjednoczenia tego,
co jest poznawane naszym umysłem, bądź jako negacja prawdziwej
Boskości tego, co jest zjednoczone z naszym umysłem.
To, co przedstawiliśmy tutaj jako tezę teologiczną, zostało zdeﬁniowane w 1336 przez papieża Benedykta XII: Mocą niniejszej nieodwołalnej Konstytucji oraz powagą Apostolską orzekamy, że według
powszechnego rozporządzenia Boga dusze wszystkich Świętych, które
zeszły z tego świata przed męką Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak
również Apostołów, męczenników, wyznawców, dziewic i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci nie
miały nic do odpokutowania, a także te, które w przyszłości opuszczą
ten świat w tym stanie, albo jeśliby wówczas miały w sobie coś do
oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci... po męce i śmier25 Ia,

q. 12, a. 2.
q.1 2, a. 2.
27 Ia, q. 12, a. 5.
26 Ia,
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ci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Bożą Istotę widzeniem
intuitywnym i także twarzą w twarz bez pośrednictwa żadnego stworzenia, które by służyło za przedmiot widzenia, ale Boża Istota ukazuje
się im bezpośrednio, bez osłony, jasno i wyraźnie 28 .

Poznawanie stworzeń przez ludzi
w widzeniu uszczęśliwiającym
Błogosławiony w widzeniu, które czyni go szczęśliwym, ogląda Boga.
Czy widzi tylko Jego samego, czy także stworzenia? Takie pytanie
bywa często stawiane przy okazji zgonu człowieka: „Czy rzeczywiście
odnajdę mojego męża w niebie?” Odpowiedź, że w niebie po prostu ogląda się Boga – choć może to dziwne – dla wielu okazuje się
jednak niewystarczająca. Powodem tego jest niedocenianie poznania tych istot, otrzymywanego w Bogu, a które jest najlepsze, jakie
w ogóle można mieć.
W niebie każdą doskonałość widzi się w sposób doskonały. I jak
On sam poznaje w sobie wszystkie rzeczy w swej istocie, tak samo
też w istocie Bożej błogosławieni oglądają wszystkie rzeczy: Zgodnie z tym poznaniem, za pomocą którego rzeczy są poznawane przez
oglądających istotę Boga w Nim samym, nie widzi się przez żadne inne podobizny, lecz tylko przez samą obecną w intelekcie Istotę Boską,
przez którą ogląda się Boga 29 .
Poznawanie stworzeń przez ludzi w widzeniu uszczęśliwiającym
jest najdoskonalsze. Na podstawie tego, co powiedzieliśmy już wcześniej, tak samo jest z miłością stworzeń. Bóg poznaje wszystko w swoim Słowie, a miłuje wszystko przez swego Ducha. I podobnie też błogosławieni poznają wszystko w Jego Słowie i miłują przez Jego Ducha
wszystko, co jest (w takie mierze, w jakiej coś istnieje, a tym samym
jest też godne miłości).
Z chwilą gdy Kościół osiągnie swą pełną realizację, to znaczy,
kiedy w niebie błogosławieni zostaną nierozłącznie zjednoczeni z Bogiem, wtedy też widoczne się stanie, czym tak naprawdę jest komunia.
Jest to uczestniczenie w życiu trynitarnym, w którym Ojciec widzi
w Słowie i miłuje w Duchu, a przez kontemplację Trójcy komunia jest
28 Benedykt

XII, Konstytucja Benedictus Deus, 21.01. 1336, D 1000; BF VIII,

108.

29 Ia,

q. 12, a. 9.
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udziałem w Jego szczęściu: Tą właśnie wizją. . . będziemy godni oczyma duszy, zapatrzeni w nową siłę światła nadprzyrodzonego, oglądać
Ojca, Syna i Ducha Świętego, być przez całą wieczność najbliższymi
świadkami pochodzenia Osób Boskich i cieszyć się szczęściem najzupełniej podobnym do tego, jakim szczęśliwa jest Najświętsza Trójca 30 .

Odwieczne pochodzenia trynitarne
a posłannictwa na tym świecie
Gdy teologia łacińska objaśnia wiarę Kościoła w Filioque, to znaczy
w pochodzenie Ducha od Ojca i Syna, wtedy zakłada istnienie ciągłości pomiędzy odwiecznymi pochodzeniami w Trójcy i posłannictwami
Osób Bożych na tym świecie, a ściśle mówiąc, nawet tożsamości, gdyż
posłannictwo jest odwiecznym pochodzeniem Osoby Bożej, która się
nie zmienia, ale ma relację myślną do świata31 . Syn (przez swe Wcielenie), a następnie Duch (w dniu Pięćdziesiątnicy) zostają posłani na
ten świat. Gdy Jezus mówi, że pośle Ducha32 , teologowie łacińscy są
przekonani, że Ten, który został posłany przez wcielonego Syna od
Niego także pochodzi odwiecznie (co nie oznacza negowania pochodzenia Ducha od Ojca, pochodzi On bowiem od Ojca i Syna jako od
jednej Zasady33). Można zauważyć pewną spójność w tym, że porządek posłannictw w świecie odpowiada ponadczasowemu porządkowi
pochodzeń trynitarnych.
Przy tym problemie nie zatrzymujemy się dłużej, chcieliśmy go
tylko streścić, ażeby wprowadzić inną kwestię: co widzi Ojciec, gdy
widzi błogosławionych? Warto w każdym razie zastanowić się nad
tym, że w dyskusjach nad Filioque obydwie strony dostrzegły związek
tego problemu z eklezjologią34.
30 Pius

XII, Encyklika Mystici Corporis, 29. 06. 1943, D; BF VII, 155.
Ia, q. 43, a. 1-3.
32 Zob. J 16, 7; 20, 22.
33 Zob. Ia, q. 36, a. 4, ad 1.
34 Jeśli chodzi o św. Tomasza – zob. Contra errores Graecorum, cz. II, Prolog:
Kiedy bowiem twierdzą, że Duch Święty nie pochodzi od Syna, pomniejszają Jego
godność jako Tego, który wraz z Ojcem tchnie Ducha Świętego. Kiedy zaś przeczą temu, że Kościół rzymski jest głową Kościoła, otwarcie odrzucają jedność
mistycznego Ciała. (Dum enim dicunt spiritum sanctum a ﬁlio non procedere,
eius dignitatem minuunt, qua simul cum patre est spiritus sancti spirator. Dum
vero unum caput ecclesiae negant, sanctam scilicet Romanam ecclesiam, manifeste unitatem corporis mystici dissolvunt). Wg: Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła
31 Zob.
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Ojciec widzi Kościół w Synu
i miłuje go w Duchu
Zdaniem św. Tomasza, błogosławieni ci są Kościołem w stanie dopełnienia. Kościół jest społecznością tych, którzy otrzymują zbawienie.
Społecznością tych, których Głową jest Chrystus, a należą do niej
członkowie tymczasowi, żyjący na świecie, na końcu natomiast należeć będą wyłącznie błogosławieni: Chrystus jest Głową wszystkich
ludzi wszelkich czasów, lecz w różnym stopniu. Po pierwsze bowiem
i przede wszystkim, jest Głową tych, którzy są z Nim aktualnie złączeni przez chwałę. Następnie tych, którzy łączą się z Nim aktualnie
przez miłość. Po trzecie tych, którzy łączą się z Nim aktualnie przez
wiarę. Po czwarte tych, którzy są złączeni z Nim tylko w możności
jeszcze nie zaktualizowanej, ale mającej się urzeczywistnić, stosownie
do Boskiego przeznaczenia. Po piąte wreszcie tych, którzy są z Nim
złączeni potencjalnie, lecz nigdy nie osiągną zaktualizowania jedności, jak ludzie żyjący na tym świecie, a nie predestynowani. Ci jednak
schodząc z tego świata zupełnie przestają być członkami Chrystusa,
bo już nie mają możności zjednoczenia się z Nim 35 .
Zatem Ojciec, gdy widzi tę deﬁnitywną społeczność, ten Kościół
całkowicie dopełniony, co właściwie widzi? Otóż widzi On Ciało Chrystusa, nad którym całkowicie panuje jego Głowa, z którą jest złączony. Można więc powiedzieć, że kiedy Ojciec widzi Kościół w stanie
dopełnienia, wtedy widzi Chrystusa wcielonego, wraz z Jego Ciałem,
Chrystusa całego (le Christ total ). Otóż Ciało to jest zjednoczone na
skutek działania Ducha Świętego, który jednoczy Kościół i dobra jednego przekazuje drugiemu 36 . Gdy mówi się, że Kościół jest komunią
miłości, wtedy mówi się, że jest zjednoczony tą samą miłością, która
łączy Ojca z Synem: Wynika stąd, że miłość nie może nam być ani
wrodzona, ani też nabyta siłami przyrodzonymi, lecz jest nam wlana
przez Ducha Świętego, będącego miłością Ojca i Syna; uczestnictwem
zaś w tej miłości jest nasza miłość stworzona 37 .

wybrane, przekł. J. Salij, Poznań 1984.
35 IIIa, q. 8, a. 3. – t. 24, przekł. St. Piotrowicz.
36 IIIa, q. 68, a. 9, ad 2. – t. 27, przekł. P. Bełch.
37 IIa-IIae, q. 24, a. 2. – j. w., t. 16, przekł. A. Głażewski.
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Jakże nie dostrzec ciągłości pomiędzy życiem Trójcy i działaniem
Boga w Kościele? Ojciec poznaje siebie w Słowie. Błogosławionych
poznaje w Ciele tego samego Słowa – wcielonego. Ojciec i Syn miłują się wzajemnie i wszystkie rzeczy przez Ducha. Członki ludzkie
(i anielskie) Kościoła miłują Boga i siebie wzajemnie przez tego samego Ducha. I na tym właśnie poziomie widoczne się staje, że komunia
Kościoła jest komunią trynitarną.

Zakończenie
Komunia Kościoła może być ujmowana na rozmaite sposoby, najgłębsze jednak jej ujęcie odnosi go do Boga, od którego Kościół pochodzi
i do którego powraca. A jedynym celem tego Kościoła jest odzwierciedlanie i głoszenie chwały Bożej.
Można próbować „zrozumieć” komunię Kościoła biorąc za punkt
wyjścia komunię trynitarną, albo „zrozumieć” komunię trynitarną –
biorąc za punkt wyjścia komunię Kościoła. Te dwie metody są komplementarne, jednakże podstawową metodą jest rozważanie Kościoła
z perspektywy Bożej. Odpowiada to porządkowi pierwszeństwa w poznaniu teologicznym, chroni przed tworzeniem antropomorﬁcznego
obrazu Boga, Boga na podobieństwo człowieka, i przed popadaniem
w sformułowania bliskie tryteizmu, ośmieszające wiarę chrześcijańską
w oczach uważnych nie-chrześcijan.
Ojciec poznaje siebie i wszystkie rzeczy w Słowie. Ojciec i Syn miłują się wzajemnie i wszystkie rzeczy w Duchu. W widzeniu uszczęśliwiającym, gdzie Kościół ukazuje się w stanie swej pełnej i deﬁnitywnej realizacji, Błogosławieni widzą i miłują Boga i wszystkie
rzeczy w istocie Bożej, prostej i trójjedynej. W dziejach zbawienia
Bóg poznaje wybranych w Ciele swego Syna oraz łączy ich ze sobą
przez swego Ducha. Tak więc działanie Boże w świecie odpowiada
porządkowi życia trynitarnego. Całe życie Kościoła, a w zalążku całe przeznaczenie stworzonego świata, wypływa z życia trynitarnego
i jemu odpowiada. Jakże by mogło być inaczej?
Przekład Wiesław Szymona OP
Charles Morerod OP — ur. w 1961 r. w Szwajcarii,
dr teologii, lic. ﬁlozoﬁi, wykładowca Uniwersytetu św.
Tomasza w Rzymie (Angelicum), redaktor francuskiego
i włoskiego wydania Nova et Vetera.
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Przedstawiona przeze mnie argumentacja ma być skierowana tylko przeciw tej teologii, która posiada właśnie
taką, nieskończoną ambicję, by w spójny sposób wyjaśniła coś, co jest przecież niezgłębioną Tajemnicą. Jeśli
dana teologia takich ambicji nie posiada, nie musi czuć
się zaniepokojona wskazanymi wyżej formalnymi (logicznymi) kłopotami. Jednakże zrezygnowanie z takich ambicji zmusza do wycofania się ze stawiania wschodniej
tradycji zarzutu o niedostateczne wyjaśnienie relacji wewnątrztrynitarnych. Co więcej, każe się zastanowić, czy
postawa Atanazego Wielkiego, Ojców Kapadockich i ich
prawosławnych uczniów nie jest bardziej uczciwa intelektualnie. Wydaje się, że słusznym byłoby w tym miejscu przyjęcie nieco zmodyﬁkowanej zasady Wittgensteina: o czym nie można mówić, o tym trzeba mówić tylko
tyle, ile to konieczne.
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O trudnościach
łacińskiej teologii
trynitarnej∗

W

niniejszym artykule chcę wskazać na trudności, na jakie
napotyka myślenie o tajemnicy Trójcy Świętej, które zdominowało teologiczną tradycję łacińską. W pierwszym punkcie
stawiam tezę, że u źródeł zachodniego sposobu uprawiania teologii
trynitarnej leży pragnienie wykazania intelligibilnego, nie-paradoksalnego charakteru Tajemnicy Trójcy. W następnych punktach wskazuję, że dominujące modele wyjaśniające, rozwinięte na Zachodzie,
są jednak radykalne niezadowalające. W punkcie drugim rozważam
model, traktujący Ducha Świętego jako wzajemną miłość, więź Ojca
i Syna, w punkcie trzecim – koncepcję utożsamiającą Boskie Osoby
z samoistnymi relacjami pochodzenia. W punkcie czwartym podaję
zarys konsekwencji, jakie dla teologii trynitarnej niesie upadek spekulatywnych modeli wyjaśniających.

Czy wierzyć w paradoks?
Wielu ludziom dogmat trynitarny wydaje się paradoksem. Są tacy,
którzy poczytują to za coś pozytywnego, gotowi powiedzieć, jeśli już
nie: credo quia absurdum, to chociaż: „dogmaty ukazują się często
rozumowi ludzkiemu w formie sprzeczności, tym bardziej nierozwiązywalnych, im bardziej wzniosła jest tajemnica, którą wyrażają. Nie
chodzi o usuwanie sprzeczności przez dostosowywanie dogmatu do naszych możliwości pojęciowych, lecz o zmianę umysłu, abyśmy mogli
∗ Artykuł

ukazał się pierwotnie w Collectanea Theologica 73 (2003) nr 3, s. 51-

60.
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dojść do kontemplacji rzeczywistości, która objawia się nam, wznosząc nas do Boga, jednocząc nas z Nim w większym lub mniejszym
stopniu”1 . Słowa właśnie zacytowane wyszły spod pióra teologa prawosławnego i opisują postawę charakterystyczną dla chrześcijańskiego Wschodu. Postawę tę widać w odniesieniu do prawdy o Trójcy
u największych greckich Ojców Kościoła, twórców obowiązującego
nas dzisiaj, trynitarnego wyznania wiary. Już np. Grzegorz z Nazjanzu odmawiał podjęcia próby wyjaśnienia różnicy pomiędzy zrodzeniem Syna a pochodzeniem Ducha od tego samego Ojca, jako
przekraczającej możliwości umysłu ludzkiego2 .
Są też jednak ludzie, dla których paradoksalność wiary trynitarnej stanowi przeszkodę w przyjęciu jej za swoją. Postawa taka jest
powszechniejsza wśród ludzi Zachodu. Teologia łacińska starała się
o dokładniejszy wgląd intelektualny w tajemnicę Trójcy, usiłując nawet czasami – jak to miało miejsce w przypadku Anzelma z Canterbury – wykazać nie tylko jej niesprzeczność, lecz wręcz logiczną konieczność. Nie przejmowała się stawianymi przez Greków zarzutami
o nadmierną racjonalizację tajemnicy3 , traktowała brak wyjaśnienia
stosunku Syna do Ducha jako słabość, a nie zaletę. Tworzyła własne
modele wyjaśniające, które miały ów brak uzupełnić. Modele te każą
jednak rozumieć formułę Filioque w sposób niemożliwy do przyjęcia
dla naszych braci prawosławnych.
Niniejszy artykuł ma na celu postawienie kilku pytań pod adresem modeli, za pomocą których teologia łacińska usiłuje wyjaśnić
tajemnicę Trójcy Świętej. Będę próbował wskazać trudności, bez rozwiązania których zachodnia teologia nie będzie zdolna do głębszego
wyjaśnienia podstawowej prawdy chrześcijaństwa. Ponieważ zaś mamy do czynienia z podstawową prawdą chrześcijaństwa, poniższe wywody mają znaczenie nie tylko dla traktatu o Trójcy, lecz są także
istotne dla kwestii naszej ogólnej intelektualnej postawy wobec Bożego Objawienia (czyli dla naszego ogólnego rozumienia teologii). Mogą
posiadać również pewne znaczenie ekumeniczne.

1 W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, tłum. M. Szczaniecka,
Warszawa 1989, s. 38.
2 Zob. św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 31, [w:] tenże, Mowy wybrane, tłum.
zbior., Warszawa 1967, s. 349.
3 Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996, s.
277.
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Duch wzajemną więzią
Ojca i Syna?
Pierwszym modelem, który chciałbym rozważyć, jest model pochodzący od Augustyna i traktujący Ducha Świętego jako wzajemną Miłość pomiędzy Ojcem a Synem, Osobową więź pomiędzy Nimi. Model
ten, bardzo popularny we współczesnych pracach4, jakkolwiek żywo
oddziałuje na wyobraźnię i uczucia, rodzi problemy5 , bez rozwiązania
których nie może być traktowany jako model wyjaśniający. Na marginesie odnotujmy związany z powyższą wizją kłopot ekumeniczny –
sugeruje ona, że zasadą jedności Trójcy jest Duch, podczas gdy cała
tradycja Wschodnia wyznaje, że zasadą tą jest Ojciec.
Jeśli chcemy sięgnąć do źródeł omawianego teraz sposobu myślenia, możemy zatrzymać się na przykład przy następujących sformułowaniach św. Augustyna: „Duch Święty jest jakąś niewysłowioną
wspólnotą Ojca i Syna”6 ; „Bo i tam [w Trójcy] widzimy umysłem
Mówiącego i Słowo Jego, to jest Ojca i Syna oraz pochodzącą od
Nich obu Miłość, która jest im wspólna, to znaczy Ducha Świętego”7 ; „Duch Święty – według Pisma św. -nie jest Duchem samego
Ojca ani samego Syna, ale jest Duchem Ich obydwóch. Dlatego nasuwa się nam myśl o wspólnej miłości Ojca i Syna, którą oni nawzajem
się miłują”8 ; „I jeśli miłość, którą Ojciec miłuje Syna i Syn miłuje Ojca, w niewymowny sposób wyraża ich wzajemne udzielanie się, to cóż
jest stosowniejszego nad to, żeby ten, który jest wspólnym Duchem
ich obydwóch zwał się w ścisłym znaczeniu miłością”9 . Powyżej zacytowane myśli były oczywiście rozwijane i systematyzowane. Współczesne ujęcia interesującego nas modelu można streścić następująco:
Ojciec obdarza Syna miłością, zaś Syn tę miłość odwzajemnia. Miłość
ta musi być jednak współistotna Ojcu i Synowi, a zarazem osobowa.
4 Zob. np.: G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego, tłum. W. Szymona,
Kraków 2001; R. Laurentin, Nieznany Duch Święty, tłum. M. Tarnowska, Kraków
1998; J. Daniélou, Trójca Święta i tajemnica egzystencji, tłum. M. Tarnowska,
Kraków 1994.
5 Wydaje się, że sam Augustyn był, przynajmniej do pewnego stopnia, świadomy tych trudności i traktował swój obraz Ducha jako wzajemnej miłości Ojca
i Syna z pewnym dystansem (por. np. O Trójcy XV, VII, 12).
6 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej V, XI,12, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996.
7 Tamże, XV, VI,10.
8 Tamże, XV, XVII, 27.
9 Tamże, XV, XIX, 37.
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Jest nią Trzecia Osoba Trójcy – Duch Święty. Duch Święty jest zatem
wzajemną miłością Ojca i Syna, więzią łączącą Ich obydwóch.
Powyższy sposób myślenia o Trójcy wydaje się piękny i głęboki.
Chcąc go jednak traktować poważnie, trzeba odpowiedzieć na pytanie: czy Ojca i Ducha łączy wzajemna miłość? Trudno znaleźć powody przemawiające za odpowiedzią przeczącą – Duch jest wszak taką
samą Osobą, jak Ojciec i Syn. Odpowiedź twierdząca rodzi jednak
nowe pytanie: czy miłość pomiędzy Ojcem a Duchem może mieć inną
naturę, być „słabsza”, niż miłość pomiędzy Ojcem a Synem? Jeśli nie
jest inna, jest współistotna Ojcu i Duchowi, czyli osobowa – stanowi Osobę Boską. Jeśli Bóg ma pozostać Trójcą, musimy uznać, że tą
miłością, więzią Ojca i Ducha, jest osoba Syna. Syn pochodzi zatem
od Ojca i Ducha.
Co więcej, to samo rozumowanie można przeprowadzić w odniesieniu do miłości między Synem i Duchem, a tu konkluzja brzmi –
Ojciec jest wzajemną miłością pomiędzy Synem i Duchem, Ojciec
pochodzi od Syna i Ducha. Ostatni wniosek jest jawnie absurdalny.
Okazuje się, że myśląc o Trójcy w powyższy sposób nie mamy
możliwości odróżnienia Osób od siebie – każda jest więzią pomiędzy
dwoma pozostałymi. Wydaje się, że powyższa konsekwencja – choć
nie była wprost szeroko uświadomiona w teologii – znalazła swe odbicie w sztuce, np. w popularnym w późnym średniowieczu obrazowaniu
Trójcy w postaci trzech takich samych zajęcy, wirujących wokół siebie i posiadających (w sumie) tylko troje uszu – każde bowiem ucho
należy do dwojga zwierząt10 .

Osoby Boskie samoistnymi relacjami?
Powód, dla którego zwolennicy mówienia o Duchu jako o miłości między Ojcem a Synem, nie dochodzili do (nie dostrzegali) wskazanych
wyżej absurdalnych konsekwencji, stanie się widoczny, gdy rozważymy drugi z dominujących na Zachodzie schematów wyjaśniania tajemnicy Trójcy. Mam na myśli model, wedle którego Osoby Trójcy
stanową tzw. relacje samoistne11 . Opiera się on na kilku przesłankach:
10 Patrz np. okładka polskiego wydania książki G. Greshakego pt. Wierzę w Boga Trójjedynego, tłum. W. Szymona, Znak, Kraków 2001.
11 Patrz np. Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 3, tłum. L. Rutowska,
Warszawa 1996, ss.121-127, 143 -151.
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(1) Każda Osoba jest tym wszystkim, czym są pozostałe dwie (całym Bogiem), za wyjątkiem relacyjnej cechy, która określa ją wobec
Tamtych.
(2) W Bogu różnią się realnie tylko relacje pochodzenia (jako początek i kres).
(3) Relacje te są realnie identyczne z istotą, są relacjami samoistnymi.
(4) Osobę Boską stanowi jej (samoistna) relacja pochodzenia.
(5) Różnice pomiędzy Osobami dotyczą tylko wzajemnego przeciwieństwa relacji.
W kontekście powyższych tez jasno widać na czym polega słaby
punkt rozumowania zwolenników modelu Ducha-Miłości-wzajemnejOjca-i-Syna. Otóż tylko Ducha traktują oni jako relację, zaś Ojca
i Syna jako substancje. Tylko wtedy możliwe jest bowiem stwierdzenie, że łącząca Ojca i Syna relacja konstytuuje różną od nich, trzecią
Osobę. Być może niekonsekwencja powyższa wynika z antropomorﬁzowania Ojca i Syna, do czego skłaniają ich Imiona. Wydaje się,
że rację ma Y. Congar, podkreślając wielokrotnie, że „nie można tej
wizji wykorzystać w perspektywie metaﬁzycznej”, że jest to jedynie
przejmujący obraz12.
Wydaje się, że właśnie świadomość zbytniego uwikłania w antropomorﬁzację wizji rozważanej wyżej skłoniła Tomasza z Akwinu,
by – jak pisze Y. Congar – podjąć metaﬁzycznie bardziej dojrzałą
próbę rozwiązania aporii: „Jeden absolut, w Wielu identyﬁkujących
się z tym Absolutem i rzeczywiście różnych między sobą” i oprzeć
tę próbę na pojęciu relacji samoistnej13 . Wyżej wymienione tezy (1)
– (5) stanowią podstawy Tomaszowego modelu. (Oczywiście Tomasz
inspirował się rozważaniami Augustyna czy rozumowaniem Anzelma
z Cantenbury. Nazywam analizowany teraz model „Tomaszowym”
z tego względu, że właśnie Akwinata wypracował kluczowe tu pojęcie relacji samoistnej). Na ile ów model spełnia pokładane w nim
nadzieje?
Przyjęcie tez (1) – (5) pozwala dobrze wyjaśnić istnienie w Bogu
Ojca i Syna. Osobę Ojca stanowi relacja ojcostwa, początek, osobę
Syna – synostwa, kres. Są to relacje przeciwstawne, Ojciec i Syn są
odrębnymi Osobami.
12 Y.

Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t.1, tłum. A. Paygert, Warszawa 1995,
s. 142, por. też Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t.3, tłum. L. Rutowska,
Warszawa 1996, s. 152.
13 Y. Congar, Wierzę..., t. 3, dz. cyt., s.147. Ze względu na charakter pism Tomasza trudno przytoczyć krótki, a zarazem pouczający cytat. Zainteresowanych
tekstami źródłowymi odsyłam na przykład do: Summa Theologiae I, qq. 27-42.
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Czy można jednak w powyższy sposób wyjaśnić istnienie w Bogu
Trzeciej Osoby? Mówi się: Ojciec rodzi Syna i tchnie Ducha. Rodzenie
i tchnienie nie przeciwstawiają się sobie, nie powodują dualizmu osób
w Ojcu. Z drugiej strony jednak – z tego samego powodu – różnica
między rodzeniem i tchnieniem nie wystarczy do odróżnienia Syna
i Ducha. Trzeba zatem uznać, że między Synem a Duchem zachodzi
relacja pochodzenia. Duch pochodzi więc od Ojca i Syna. Wydaje się,
że mamy nieodparte uzasadnienie formuły Filioque.
Powyższe wyjaśnienie rodzi jednak pewne wątpliwości: Jak bowiem zauważają Grecy, jeśli Duch pochodzi także od Syna, to albo
pochodzi od dwóch początków (arché), albo od istoty. Obie alternatywy są nie do przyjęcia.
Pierwszą trzeba odrzucić, ponieważ sprzeciwia się prawdzie o tym,
że Ojciec jest źródłem (arché) całego bóstwa. Prawda ta była głoszona zawsze na Wschodzie – by wspomnieć tylko największych jej
wyznawców: św. Atanazego, św. Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu,
św. Cyryla Aleksandryjskiego, św. Jana z Damaszku – jako doktryna
o monarchii Ojca. Była też wyznawana na Zachodzie – począwszy
od Augustyna, przez synody toledańskie, do autorów średniowiecznych, takich jak św. Bernard, Wilhelm z Saint-Thierry, Ryszard od
św. Wiktora, św. Albert Wielki, św. Bonawentura14. Prawdę o monarchii Ojca trudno odrzucić nie tylko z powodu jej mocnego zakorzenienia w Tradycji. Jej zanegowanie wymagałoby bowiem uznania,
że albo Ojciec przekazuje Synowi zdolność, którą sam posiada tylko
potencjalnie i nie „korzysta z niej” – jest to karkołomna decyzja na
uznanie w Bogu potencjalności – albo, że Syn posiada jakąś zdolność
sam z siebie, co jest sprzeczne ze świadectwem Nowego Testamentu. Twierdzenie, że Duch pochodzi od dwóch początków jest także
sprzeczne z Magisterium Kościoła łacińskiego, a mianowicie nauczaniem Soborów Lyońskiego II i Florenckiego, które zgodnie głoszą,
że Duch pochodzi od Ojca i Syna, jako od jednej zasady i jednego
tchnienia15 .
Drugą alternatywę – wedle której Duch pochodzi od istoty – trzeba odrzucić, bo prowadzi ona do konsekwencji, że Duch pochodzi od
siebie samego.
Tomiści odpowiadają, że Duch pochodzi od Ojca i Syna jako od
jednego początku, podając następujące wyjaśnienie: istnieją właściwości konstytutywne dla osób i własności wspólne wielu osobom.
14 Patrz

15 Patrz:
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Tchnienie czynne jest właśnie taką własnością, wspólną Ojcu i Synowi.
Można jednak postawić pytanie: jak powyższe wyjaśnienie można pogodzić z fundamentalnymi założeniami, że cechy, które nie są
konstytutywne dla Osób, należą do istoty (teza (1)) oraz że relacja
samoistna stanowi osobę (teza (4))?
Z tego, że relacja samoistna stanowi osobę (teza (4)) wynika, że
tchnienie czynne – jeśli ma być relacją przeciwstawną do tchnienia biernego, stanowiącego Osobę Ducha – również stanowić musi
osobę. Zamiast Trójcy otrzymujemy – jak zauważają prawosławni16
– dwie diady: Ojciec – Syn i Tchnący (Dawca) – Duch-Tchnienie
(Dar). Trudno bowiem powiedzieć, na jakiej zasadzie samoistna relacja pochodzenia – tchnienie czynne – nie konstytuuje (jednej) Osoby.
Rozwiązanie samego Akwinaty, iż „tchnienie czynne przysługuje tak
Osobie Ojca, jak Osobie Syna, ponieważ nie zawiera przeciwieństwa
relacji ani do ojcostwa, ani do synostwa”17 i dlatego nie jest relacją
osobową (relatio personalis) i nie jest nazywana właściwością (proprietas)18 – nie jest zadowalające. Po pierwsze wydaje się niezgodne
z tezą na temat samoistności relacji – relacja tchnienia czynnego „dołącza się” do „ już” istniejących realności, czyli Osób Ojca i Syna. Po
drugie same rozważania o relacjach nie wykluczają możliwości, że
Duch jest tchnący, a nie tchniony – skoro tchnienie czynne nie zawiera przeciwieństwa relacji do ojcostwa i synostwa, tchnienie bierne –
z deﬁnicji – jest w tej samej sytuacji. Aby wykluczyć ostatnią możliwość trzeba powiązać pojęcie relacji z bardziej dynamicznym pojęciem pochodzenia. Tak też czyni teologia chrześcijańska. Powiązanie
takie wikła jednak „model relacyjny” w inne trudności, nawet gdyby
udało się pokazać dlaczego relacja tchnienia czynnego nie konstytuuje
Osoby Boskiej.
16 P. Evdokimow, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 176; Y. Congar, Wierzę...t. 3, dz. cyt., s. 220. Warto dodać, że sam Augustyn był – w pewnym
sensie – świadomy tej trudności – zauważał, „że mówiąc o relatywnym charakterze
imienia Ducha Świętego (...) nie możemy wymienić Jego odpowiednika w relacji”
(O Trójcy V, XII, 13). Dlatego stwierdzał, że „sama relacja [stanowiąca Trzecią
Osobę Boską] nie okazuje się w tym imieniu [Duch Święty]. Natomiast okazuje
się ona [relacja], kiedy się Go nazywa Darem Bożym” (tamże, V, XI, 12). Odpowiednim imieniem korelatywnym jest, zdaniem Augustyna, określenie Dawca,
które przysługuje jednocześnie Ojcu i Synowi. Świadomość rozważanej tu trudności można przypisać Augustynowi tylko w pewnym stopniu, gdyż nie ogarnął
jej rzeczywistych konsekwencji i całkowicie ją zlekceważył.
17 STh I, q. 30, a. 2, resp.
18 Tamże, ad 1.
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Powiązawszy pojęcie relacji z pojęciem pochodzenia stajemy bowiem przed inną fatalną konsekwencją. Jeśli bowiem – co wynika z tezy (1): iż cechy, które nie są konstytutywne dla Osób należą do istoty
– współistotność polega na tym, że każda Osoba posiada wszystko
oprócz własności osobowych pozostałych Osób, to czym jest zdolność
tchnienia czynnego, która nie jest własnością osobową (Ojciec może
przekazywać ją Synowi) i nie jest własnością istotową (nie posiada
jej Duch)? Trzeba przyjąć, że albo (i) istnieją własności nieosobowe,
które nie są wspólne wszystkim Osobom – jedność Trójcy staje pod
znakiem zapytania, albo (ii) Duch pochodzi od istoty, posiada własność tchnienia czynnego, pochodzi od samego siebie – powracamy
do absurdalnej konsekwencji, na którą wskazywali Grecy. Zauważmy przy tym, że nic tu nie pomaga stwierdzenie, że Duch pochodzi
od Ojca principaliter, gdyż Syn od Ojca otrzymuje zdolność tchnienia
czynnego. Problem bowiem leży w tym, jak zachować jedność Trójcy,
jeśli Ojciec przekazuje Synowi coś, co nie jest własnością konstytutywną dla jego Osoby, a czego nie przekazuje Duchowi.

Jak myśleć o Trójcy?
W tym miejscu rozważań trzeba odpowiedzieć na możliwy do postawienia zarzut, iż wyżej postawiono myśleniu teologicznemu zbyt
wysokie, niemożliwe wręcz do spełnienia, wymaganie – by w spójny
sposób wyjaśniła coś, co jest przecież niezgłębioną Tajemnicą.
Otóż przedstawiona przeze mnie argumentacja ma być skierowana tylko przeciw tej teologii, która posiada właśnie taką nieskończoną
ambicję. Jeśli dana teologia takich ambicji nie posiada, nie musi czuć
się zaniepokojona wskazanymi wyżej formalnymi (logicznymi) kłopotami. Jednakże zrezygnowanie z takich ambicji zmusza do wycofania
się ze stawiania wschodniej tradycji zarzutu o niedostateczne wyjaśnienie relacji wewnątrztrynitarnych. Co więcej, każe się zastanowić,
czy postawa Atanazego Wielkiego, Ojców Kapadockich i ich prawosławnych uczniów nie jest bardziej uczciwa intelektualnie. Wydaje
się, że słusznym byłoby w tym miejscu przyjęcie nieco zmodyﬁkowanej zasady Wittgensteina: o czym nie można mówić, o tym trzeba
mówić tylko tyle, ile to konieczne.
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Co zaś jest konieczne? Objawienie przekazuje nam prawdę istotną
dla naszego zbawienia19 . Ojcowie broniący wyznania wiary w Jednego
Boga, a zarazem w Boskość Syna i Ducha – Atanazy czy Kapadocjanie
– rozwijali swoją teologię ze względu na nasze zbawienie, na podstawie kontemplacji historii zbawienia; w spekulację angażowali się tylko
tyle, ile było to niezbędne i na ile pozwalały dane objawienia, stanowiące punkt oparcia dla ich myślenia. Modele analizowane wyżej były
natomiast przede wszystkim spekulacją rozwijaną na kanwie psychologicznej lub metaﬁzycznej20 . Wydaje się zatem, że musimy poważnie
potraktować właściwie rozumiany Grundaxiom Rahnera, głoszący, iż
Trójca „ekonomiczna” czy „historiozbawcza” jest Trójcą „immanentną”. Oznacza to, że – jak napisał G. Greshake21 – nie znajdujemy się
„naprzeciwko” Boga, lecz istniejemy „wewnątrz” Boskiego życia trynitarnego. Życie trynitarne objawia się nam – pozostając przy tym
tajemnicą – jedynie, lecz całkowicie, w historii zbawienia. Historia
ta nie jest rezultatem działania Boga ad extra – dzieje się wewnątrz
Trójcy. Trzeba zatem uznać, że nie jest możliwe, ani potrzebne, inne
myślenie i mówienie o Trójcy, niż takie, które pozostaje w granicach
pokornej, naznaczonej apofatyzmem kontemplacji historii zbawienia.
Oznacza to jednak, że traktat o Bogu Trójjedynym jest tożsamy z rozwijanymi we wzajemnej jedności chrystologią i pneumatologią.
Na koniec trzeba rozważyć ewentualne pytanie: czy wskazywane
przeze mnie trudności nie godzą we wspomniane orzeczenia Soborów Laterańskiego IV i Florenckiego o pochodzeniu Ducha od Ojca
i Syna jako od jednej zasady. Moim zdaniem nie. Należy jedynie
19 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym
Dei Verbum 11.
20 Por. Y. Congar, Wierzę..., t.3, dz. cyt., s.37-161; T. Dzidek, Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Kraków 2001, s.184-212; W. Kasper, dz. cyt.,
s.312-326; B. Sesbou, J. Woliński, Bóg zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999,
s. 63-298; J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988, s. 71-106. 171-211. Niektórzy z wymienionych tu autorów
(Dzidek, Kasper) zdają się sugerować, że już Credo Nicejsko-Konstantynopolskie
stanowiło przeskok z poziomu myślenia historiozbawczego na poziom spekulacji ontologicznej. Wbrew temu trzeba zauważyć – jak robią na przykład Sesboué
i Woliński – że zarówno argumentacja Ojców, którzy najbardziej przyczynili się do
sformułowania tego Credo jest argumentacją historiozbawczą (patrz np.: Atanazy
Wielki, O wcieleniu Słowa, tłum. M.. Wojciechowski, Warszawa1998; tenże, Listy
do Serapiona, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1996; Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, tłum. A. Brzóstkowska, Warszawa1999; Grzegorz z Nazjanzu, Mowy teologiczne [w:] tenże, Mowy wybrane, tłum. zbior., Warszawa 1967). Również samo
Credo posiada zdecydowanie historiozbawczą strukturę.
21 G. Greshake, dz. cyt., s. 23. 51-52. 64.
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orzeczenia soborowe interpretować w kierunku wskazanym przez de
Halleux i Congara (Patrz: Y. Congar, Wierzę..., t. 3, dz. cyt., s. 223.):
iż pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna jako od jednej zasady jest, jak chcą Grecy, pochodzeniem od Ojca (jako jednej zasady)
przez Syna. Interpretacja taka jest możliwa, gdyż sam Sobór Florencki uznał wyrażenia Filioque i per Filium za równoważne (patrz:
tamże, s. 222n.).
Oczywiście, przedstawione powyżej wnioski końcowe są słuszne
jedynie przy założeniu, że trudności wskazane w zasadniczej części
mojego artykułu są trudnościami rzeczywistymi. Ja tak uważam, ale
być może się mylę. Dlatego na koniec pozwolę sobie przywołać słowa
św. Augustyna, który rozpoczynając swoje dzieło o Trójcy Świętej pisał: „Niech czytelnik podzielający mą pewność podąża naprzód wraz
ze mną. Jeśli podobnie jak ja nie ma pewności, niech szuka i bada ze
mną. Poznając swój błąd, niech do mnie powróci. A jeśli spostrzeże, że to ja pobłądziłem, niech mi to powie. W ten sposób razem
będziemy iść naprzód drogą miłości zdążając ku Temu, o którym powiedziano: ‘Szukajcie zawsze jego oblicza’ (Ps 104,4)”(Św. Augustyn,
O Trójcy Świętej I, III, 5.).
Piotr Sikora — ur. 1971, absolwent teologii PAT i
dr ﬁlozoﬁi UJ. Wykładowca na PAT i w Kolegium
Filozoﬁczno–Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rozumiem i podzielam intencje Pana Sikory, by nie przeładowywać teologii wiadomościami, czy rozumowaniami,
w których więź z Tym, co Najważniejsze staje się trudna
do rozszyfrowania. Jednakże właściwszym, jak się wydaje, postępowaniem jest raczej uważne czytanie wielkich
mistrzów, a nie posądzanie ich o przesadną spekulację
metaﬁzyczną i psychologiczną, jak to niedwuznacznie ma
miejsce w artykule Pana Sikory, przynajmniej pod adresem Augustyna i Tomasza.
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W

bardzo interesującym artykule Pana Piotra Sikory
brzmią dwie tonacje. Pierwsza, która „daje do myślenia” i niesie wiele głębokich i inspirujących treści, pojawia się w tych
fragmentach tekstu, w których Autor próbuje sprowokować Zachodnią Tradycję trynitarną, by uczciwie zdała sprawę z tego, czego naucza. Trzeba przyznać, że Autor czyni to doskonale. Z dużą precyzją
myśli i słowa „nakłuwa” Łacińską Tradycję, poszukując odpowiedzi
na rodzące się w Nim wątpliwości. Te urywki rozważań mogą stać się
zarodkiem obiecującej dyskusji nad podstawami teologii Trójcy. Niestety, w rozważaniach Pana Sikory obecna jest jeszcze druga, mniej
przyjemna dla ucha tonacja. Odzywa się ona wszędzie tam, gdzie nasłuchuje On odpowiedzi, której Tradycja chce Mu udzielić. Negatywnie uderza już sam sposób słuchania. Panu Sikorze, zwracającemu się
sercem ku Wschodniej Tradycji teologicznej, nie zawsze udaje się osiągnąć równowagę i obiektywność spojrzenia. Programowe ad Orientem
nie wszędzie idzie w parze z dogłębnym przedstawieniem teologicznej wrażliwości Zachodu. Nie sposób nie zauważyć, iż Autor nie jest
równie dociekliwym interpretatorem głosu Tradycji Łacińskiej, co jej
krytykiem i recenzentem.
Czytając artykuł Pana Sikory można czasem odnieść wrażenie, że
wobec teologii Trójcy staje On z założoną z góry tezą, bardzo modną już od wielu dziesięcioleci. Przesłanie jej jest następujące: Kościół
Łaciński często przekracza dozwolone dla umysłu stworzonego granice Tajemnicy, Kościół Grecki zachowuje umiar, dzięki podkreślaniu paradoksalnego wymiaru wiary. Autor dołączył do licznego chó-
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ru teologów, dla których właśnie to przeciwstawienie jest wytrychem
do rozumienia trynitarnej Tradycji Zachodniej, który z powodzeniem
zastępuje im klucz i – co najgorsze – często zwalnia z jego poszukiwania. Smutne jest to, że wnikliwy i krytyczny teolog, jakim jest Pan
Sikora, złapał się na taką przynętę. Autor uczynił to w czasie, gdy nasza wiedza o wpływach myśli greckiej na najwybitniejszych teologów
Zachodu, jak choćby Akwinatę, czy św. Bonawenturę, mocno nadwerężyła zasadność mitu (pielęgnowanego chyba od czasów Theodora
de Regnon – XIX w.) o demonstrowanej w Tradycji Zachodniej intelektualnej łapczywości i niepohamowanych ambicjach w dochodzeniu
do prawdy o Trójcy Świętej.
Pod koniec artykułu Autor napisał: Oczywiście przedstawione powyżej wnioski końcowe są słuszne jedynie przy założeniu, że trudności wskazane w zasadniczej części mojego artykułu są trudnościami
rzeczywistymi. Brzmią te słowa jak zaproszenie do uważnego przypatrzenia się dociekaniom Autora. Artykuł Pana Sikory wart jest tego,
by każdy – komu leżą na sercu zmagania trynitarnej teologii Kościoła
Zachodniego – z tego zaproszenia gorliwie skorzystał.
Swoje argumenty Autor uporządkował wokół trzech zasadniczych
zagadnień: rozumienia Ducha Świętego jako wzajemnej więzi Ojca
i Syna; pojęcia Osoby Boskiej jako samoistnej relacji i wreszcie fundamentalnych tematów metodologicznych. Spróbujmy teraz w takim
właśnie układzie przeanalizować rationes Autora. Pozwalam sobie
nie streszczać wyczerpująco argumentacji, czytelnik znajdzie ją jasno przedstawioną w artykule Pana Sikory.

Duch Święty —
Miłością i więzią Ojca i Syna?
1. Autora niepokoją ekumeniczne trudności, które stwarza rozumienie Ducha Świętego jako Miłości – więzi Ojca i Syna. Pisze, iż takie
ujęcie sugeruje, że zasadą jedności Trójcy jest Duch, podczas gdy cała
tradycja Wschodnia wyznaje, że zasadą tą jest Ojciec. Wydaje się, że
obawy są w tym wypadku bardzo „na wyrost”. Myślenie o Trzeciej
Osobie Trójcy jako o Miłości, którą Ojciec kocha Syna i którą Syn
odwzajemnia się Ojcu, w niczym nie sprzeciwia się uznawaniu Ojca za zasadę jedności. Ojciec udziela (communicat ) przecież Synowi
Boskiej natury w odwiecznym akcie rodzenia. Zasadą jedności pozo56
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staje Ojciec, ale jako Ten, który jest Źródłem jednej Boskiej natury
Trójcy. Zasadą jedności jest zatem Ojciec i wspólna Trzem Boska natura. Autor nie wspomina o wspólnej naturze jako zasadzie jedności
Trójcy.
2. Pan Sikora streszcza współczesne pojmowanie Ducha Świętego
– Miłości i Jego roli w wewnętrznym życiu Trójcy. Nie zamierzam
przeczyć zasadności takiej formy streszczenia. Być może rzeczywiście współcześni teologowie tak przedstawiają interesujący nas temat.
W zetknięciu z klasycznymi sformułowaniami musi być ono jednak surowo ocenione, jako spłycające istotę sprawy. Przede wszystkim jest
w nim zawarty kardynalny błąd nieliczenia się w ogóle z porządkiem pochodzeń. Duch Święty pochodzi w Bogu „na sposób miłości”
(per modum amoris) i to wyznacza „od początku” Jego miejsce we
wnętrzu Trójcy. Poza ładem pochodzeń można o Trójcy powiedzieć
wszystko i nie dziwi mnie wcale twierdzenie Autora, że przyjęcie modelu określającego Ducha jako Miłość – więź Ojca i Syna może prowadzić do zupełnie absurdalnych konsekwencji. Na szczęście z żelazną
konsekwencją panuje nad trynitologią porządek pochodzeń, mający
swoje zakorzenienie w Biblii i domagający się nieustannego powracania do niego na wstępie każdej trynitarnej reﬂeksji. Nie jest przypadkiem, że właśnie kwestia o pochodzeniach otwiera trynitarny traktat
w Summa theologiae św. Tomasza z Akwinu.
3. Pojawia się nieprecyzyjne stwierdzenie: Duch jest wszak taką samą
Osobą, jak Ojciec i Syn. Duch nie jest taką samą Osobą, raczej trzeba
by napisać: jest Osobą w tym samym stopniu albo w tym samym
znaczeniu.
4. Za bardzo ważne uznać należy pytanie, czy w takim modelu myślenia, Ojca i Ducha łączy wzajemna miłość. W rozważaniach Autora
zupełnie znika perspektywa jednej Boskiej natury i wspólnej Trzem
Osobom miłości rozumianej „istotowo” (essentialiter ), czyli będącej
treścią Boskiej istoty Trójcy. Boga Ojca łączy z Duchem zarówno
miłość pojmowana „istotowo”, jak i rozumiana „osobowo” (personaliter ), gdyż Ojciec, jak wyraził się Tomasz z Akwinu, kocha Siebie, Syna i całe stworzenie Duchem Świętym. Ojciec „tchnie” miłość
i otrzymuje odpowiedź miłości, którą jest Osoba Ducha Świętego.
5. Pan Sikora rozumuje w następujący sposób: a. Miłość między Ojcem i Duchem nie jest „słabsza” niż między Ojcem i Synem. b. Miłość
ta jest osobowa. c. Miłość między Ojcem i Duchem jest więc Osobą
Syna. d. A zatem Syn pochodzi od Ojca i Ducha. Podobne rozumowanie może zakończyć się wnioskiem: Ojciec pochodzi od Syna i Ducha,
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wystarczy tylko w przedstawionych powyżej punktach zamiast Ojca
wpisać Syna, a zamiast Syna Ducha Świętego. Te dowodzenia mogą – jak już napisałem – być przekonujące, ale tylko w oderwaniu
od porządku pochodzeń, a takie oderwanie jest w przypadku teologii Trójcy niedopuszczalne. Teologia łacińska nie tworzy trynitologii
a priori, która rozwiązuje wszystkie możliwe układy Osób i warianty pytań, ale jest teologią opartą na pochodzeniach, wyznaczających
porządek podstawowy we wnętrzu Trójcy Świętej. Pisanie w taki oto
sposób: Bóg Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca, a ta miłość musi
być Osobą – Miłością, nie jest poprawne metodologicznie. Najpierw
stwierdzamy fakt pochodzenia „na sposób miłości” od Ojca i Syna,
i wychodząc od tego staramy się Opisać Ducha jako nexus – więź
wzajemną. Nie tworzymy jakiegoś niesprzecznego schematu trynitologii, w której coś „musi się dziać tak a tak”. Porządek myśli bowiem
wyznaczają pochodzenia.

Osoba Boska —
relacją samoistną?
Autor w pięciu punktach przedstawia, jak to określa, „Tomaszowy”
model opisu Trójcy. Opis Pana Sikory jest precyzyjny i dobrze oddaje
myśl Akwinaty. Jednak do dalszych analiz wkradło się kilka niejasności:
1. Pan Sikora sugeruje, że zwolennicy nauki o Duchu Miłości wzajemnej Ojca i Syna tylko Ducha traktują jako relację, zaś Ojca i Syna jako
substancje. Tylko wtedy możliwe jest bowiem stwierdzenie, że łącząca
Ojca i Syna relacja konstytuuje różną od nich, trzecią Osobę. Zupełnie nie mogę zrozumieć tej argumentacji Autora. Otóż Akwinata nie
twierdził, że Bóg Ojciec nawiązuje jakąś relację, która jest przypadłością, dodatkiem do Jego Osoby, ale Ojciec jest w pełnym tego
słowa znaczeniu relacją. Podobnie Syn: On jest relacją, całkowicie
i doskonale utożsamia się z nią, po prostu nią jest. Osoba to „relacja samoistna” (relatio subsistens). Odnoszę wrażenie, że Autor albo
uległ jakiejś antropomorﬁzacji, przed którą zresztą sam przestrzega,
albo teologię Osoby jako relacji sprowadził raczej do Arystotelesowskich niż Tomaszowych wyobrażeń.
2. Na szczególną uwagę w artykule Pana Sikory zasługuje przeprowadzona przez Niego krytyka teologii „tchnienia czynnego” jako re58
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lacji Ojca i Syna do Ducha Świętego. Rozważania Autora można zebrać w trzech punktach: A. „Tchnienie czynne”, jeśli ma być relacją
przeciwstawną do „tchnienia biernego”, stanowiącego Osobę Ducha –
również stanowić musi Osobę; B. „Dołączanie się” tchnienia czynnego do Ojca i Syna jest niezgodne z tezą na temat samoistności relacji;
C. Z naszej wiedzy o relacji między tym, co wspólne Trzem Osobom
a tym, co własne każdej z Nich, natraﬁamy na niepokonalne trudności w określeniu, jakiego rodzaju właściwością jest „tchnienie czynne”
w stosunku do wspólnej istoty Osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Jak na te zarzuty odpowiada św. Tomasz z Akwinu? Zdawał on
sobie sprawę z ich doniosłości i wielokrotnie do nich powracał, próbując osłabić ich pozorną oczywistość. Akwinata dowodzi, że „wspólnego tchnienia” nie można nazwać „właściwością” (proprietas) w sensie
ścisłym, gdyż jest nazwą rzeczywistości przynależnej do dwóch Osób.
„Tchnienie czynne” można jednak nazwać „właściwością” pod pewnym względem, o ile mianowicie to, co „właściwe” objawia się w relacji, jest „właściwym” przez ukierunkowanie, odniesienie (ad aliquid ).
Innymi słowy, „tchnienie czynne” jest „właściwością” Ojca i Syna
ze względu na ich relację do Ducha Świętego. Dwie relacje, które są
w Ojcu: ojcostwo i „tchnienie czynne”, są rzeczowo tym samym, jeśli
rozpatruje się je w odniesieniu do Ojca. Tak jak Ojcostwo jest Ojcem, tak i „tchnienie czynne” jest Ojcem, podobnie jak jest Synem
w Synu. Rozróżnia się je wedle tego, do Kogo się kierują: Ojciec ojcostwem zwrócony jest do Syna, zaś „wspólnym tchnieniem” do Ducha
Świętego. Podobnie Syn, zwrócony jest synostwem do Ojca, natomiast „wspólnym tchnieniem” do Ducha Świętego. Dlatego Tomasz
powiada, że „wspólne tchnienie” jest „właściwością osoby” (proprietas personae), ale nie jest „właściwością osobową” (proprietas personalis), która konstytuuje Osobę. Relacja „tchnienia wspólnego” nie
jest „właściwością” konstytuującą Osobę, ale „tkwiącą” (inhaerens)
w Osobie. Osoba i „właściwość” są rzeczowo tożsame, rozróżnia się
je tylko w procesie rozumowania. Doskonała prostota Boga wyklucza wszelkie złożenia – materii i formy, substancji i przypadłości,
istoty i istnienia. Dlatego można powiedzieć, że „właściwości osobowe” są tym samym, co Osoby. Ojcostwo jest Ojcem, synostwo jest
Synem, podobnie jak Boskość jest tym samym, co Bóg. Jednak „właściwości osoby” a nie „osobowe”, takie jak „wspólne tchnienie” są
tożsame z Osobami według innego rodzaju identyczności. Jakąkolwiek bowiem cechę czy przymiot przypisuje się Bogu jest ona Jego
istotą, dlatego „wspólne tchnienie” jest tym samym, co Osoba Ojca
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i Osoba Syna, nie jest jednak osobą samą przez się samoistną, lecz
„wspólne tchnienie” istnieje w Osobie tak jak istnieje w nich jedna
Boska istota. „Właściwości” tkwią i w istocie, i w Osobach. W istocie na zasadach rzeczowej identyczności, lecz nie jak w „podstawie”
(suppositum). W Osobie „właściwości” istnieją właśnie jak w „podstawie”. „Właściwości osobowe” odpowiadają na przykład istnieniu
człowieczeństwa w konkretnym człowieku. „Właściwości osoby” są
w Osobie Boskiej w taki sposób, jak na przykład kolor skóry człowieka należy do człowieka już ukonstytuowanego w swej naturze. Nie jest
czymś innym od niego, ale też nie konstytuuje jego człowieczeństwa.
„Tchnienie czynne” nie konstytuuje nowego podmiotu relacji, gdyż
tkwi w Osobach już ustanowionych – Osobie Ojca i Syna, jednak nie
można również powiedzieć, że nie należy do istoty Ojca i Syna i nie
jest Ich „właściwością”. „Wspólne tchnienie” nie konstytuuje Osoby
Ojca i Syna, ale jest głęboko na zasadzie „właściwości” z tymi Osobami związana. Pozostając „właściwością osoby”, a nie „osobową” jest
doskonale tożsama z istotą wspólną Ojcu i Synowi. Mówiąc prościej,
Akwinata chce pokazać, że Duch Święty jest skierowany na Ojca i Syna, a nie na „tchnienie czynne” jako na coś odrębnego, „dołączonego”
do Ojca i Syna, a tym bardziej jako do czegoś całkowicie „uosobionego”. Duch powierza się Ojcu i Synowi, a nie „tchnieniu czynnemu”.
Dlatego Akwinata będzie do znudzenia powtarzał, iż między „tchnieniem czynnym” a Osobą Ojca i Syna nie ma przeciwstawności relacji,
a więc nie jest ono oddzielną od Nich Osobą. Zapewne w przedstawionej powyżej argumentacji Akwinaty nie ma ostatecznych odpowiedzi
na pytania postawione przez Sikorę, ale z pewnością są tych odpowiedzi pierwsze zawiązki.

Uwagi metodologiczne
1. Czytając artykuł Pana Sikory nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Autor inspiruje się w większym stopniu ujęciami podręcznikowymi niż
lekturą tekstów oryginalnych. W dziełach Ojców Kapadockich znajduje się bardzo wiele spekulacji na najwyższym poziomie trudności.
Posługiwali się Oni właściwą sobie terminologią, którą wypracowywali mozolnie przez długie lata modlitwy i reﬂeksji. W Ich dziełach nie
brakuje argumentacji metaﬁzycznej i psychologicznej. Nie jest ona tak
precyzyjnie sformułowana jak na Zachodzie, ale jej obecności trudno
nie zauważyć. Przeciwstawianie sobie Tradycji Wschodniej i Zachod60
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niej uważam za z gruntu fałszywe. Dawanie jednych za przykład drugim wynika ze zlekceważenia historycznych uwarunkowań, w których
powstawały te dwa wielkie sposoby uprawiania teologii. W dziedzinie
teologii trynitarnej Wschód nie przeszedł przez niesłychanie ożywiony spór o naturę Trójcy, który rozgorzał na Zachodzie mniej więcej od
XII wieku. Na Wschodzie nie było Abelarda, Joachima z Fiore, czy
Gilberta de la Porrée. Siłą rzeczy spekulacja trynitarna nie rozwinęła
się w takim stopniu i nie poszła w takim kierunku, jak na Zachodzie.
2. Nie potraﬁę znaleźć żadnego uzasadnienia dla przeciwstawienia
w teologii argumentacji historiozbawczej i spekulacji ontologicznej,
i stawiania tej pierwszej na piedestale pokory i apofatyczności, tak
jakby nie mogła istnieć w teologii pokorna ontologiczna spekulacja.
Takie przeciwstawienie po prostu nie ma sensu i może przynieść dla
teologii opłakane skutki. Bóg przemawia do człowieka przez historię,
w swoim Słowie, przez naturę świata stworzonego, w sercu człowieka, w jego umyśle, przez drugiego człowieka i w nieskończonej ilości
Jemu tylko znanych sposobów. Jeśli czytam Pismo Święte i znajduję określenia Syna jako Słowa, Obrazu albo Zasady, po czym zadaję
pytanie: co to znaczy, że Syn jest Słowem?, to czy jestem wtedy na
poziomie ontologicznym, czy też historiozbawczym? Czy jeżeli zaczynam przypatrywać się słowom wypowiadanym przez ludzi i przy
pomocy analogii próbuję zrozumieć Słowo – Drugą Osobę Trójcy, to
czy przekraczam już granice historiozbawczego myślenia, pogrążając
się w odmętach spekulacji? Otóż jeden sposób argumentacji uzupełnia drugi. Nie ma tu więc sprzeczności, lecz komplementarność. Przez
wieki rodziły się setki pytań, które wierzący stawiali Bożemu Objawieniu i nie jest przypadkiem, że na wiele z nich można było odpowiedzieć tylko przy pomocy skomplikowanej spekulacji. Natura pytań
bowiem była taka a nie inna, przychodzili do Kościoła tacy, a nie inni
ludzie, z właściwą sobie wrażliwością metaﬁzyczną i duchową. Uparte podtrzymywanie tezy o jakiejś argumentacji historiozbawczej, bardziej autentycznej i pokornej, kłóci się z faktami historiozbawczymi.
Rozumiem i podzielam intencje Pana Sikory, by nie przeładowywać
teologii wiadomościami czy rozumowaniami, w których więź z Tym,
co Najważniejsze staje się trudna do rozszyfrowania. Jednakże właściwszym, jak się wydaje, postępowaniem jest raczej uważne czytanie
wielkich mistrzów, a nie posądzanie ich o przesadną spekulację metaﬁzyczną i psychologiczną, jak to niedwuznacznie ma miejsce w artykule
Pana Sikory, przynajmniej pod adresem Augustyna i Tomasza.
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Pisze Pan Sikora: Historia ta (zbawienia) nie jest rezultatem działania Boga „ad extra” – dzieje się wewnątrz Trójcy. Czy to oznacza,
że świat jest immanentną częścią Boga Trójcy? Czy istnieje w związku z tym coś, co nie jest Bogiem? Jak rozumieć w tym zdaniu słowo
„wewnątrz”? Czy jeśli zgodzić się z tym zdaniem, należy uznać, że
Bóg stworzył świat przymuszony do tego? Chętnie usłyszałbym odpowiedź na te pytania przy pomocy argumentacji tylko „historiozbawczej”. A może odpowiedź na te pytania nie jest „konieczna” i wykracza poza ramy tego, co istotne dla naszego zbawienia?
Mateusz Przanowski OP — ur. w 1974 r., mgr lic. teologii ATK, doktorant na Wydziale Teologii UKSW.
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Eucharystia odbija i urzeczywistnia życie trynitarne.
[. . . ] W Eucharystii Syn oddaje się Ojcu na sposób dziękczynienia, które jest oﬁarą. Święty sakrament wprowadza
nas w tajemnicę życia Przenajświętszej Trójcy. Możemy
uczestniczyć w oﬁarowywaniu się Syna Ojcu. Dzieje się
to już nie tylko poza czasem i miejscem (przed stworzeniem), ale na sposób Wcielenia: w Ciele i we Krwi. Oto
sedno tajemniczych splotów: Syn oddaje się Ojcu, uległy,
w rękach grzeszników, w cichości i pokorze, w Ciele i we
Krwi, bo tylko takim znają Go ludzie. Oddaje się Ojcu
w naturze, którą przyjął w momencie Wcielenia. Oddaje
się na sposób Boga–Człowieka.

62

Teoﬁl 2(20)2004

Tomasz Grabowski
dominikanin

Dar Trzech

Wszyscy żyjący popełniają ten
błąd, że odróżniają zbyt mocno.
Anioły – jak niesie wieść – często
nie wiedzą, czy idą między
żywymi, czy umarłymi.
R. M. Rilke, Elegia I

P

rzywykliśmy do tego, że stanowimy oś dla samych siebie.
Kręcimy się wokół własnych problemów, myślimy o własnych
sprawach, szukamy własnych korzyści. To nie od razu musi być
złe. Ktoś w końcu powinien zadbać o naszą karierę, dom, rodzinę.
Świat natomiast jest tak urządzony, że tym kimś jesteśmy my sami.
Stara przykra prawda. Nierzadko proza codzienności ogarnia duchowy wymiar naszego życia, a wówczas dzieje się coś niepokojącego.
Z jednej strony Ewangelia i życie duchowe pulsuje w nas osobistym rytmem. Wielu odnajduje indywidualną relację ze Zbawicielem,
cieszy się odzyskaniem duchowych przestrzeni Pisma, Liturgii i Kościoła. Czasem jednak zdarza się, że po przebudzeniu duchowym —
pełnym zachwytu nad pięknem Boga — osuwamy się w roztrząsanie
jedynie własnych spraw. Chyba dlatego wśród wielu kaznodziejów
zapanowała niepokojąca moda. Ewangelię odczytują w kluczu: „Co
Chrystus mówi do mnie, do ciebie?” I choć mógłby to być wstęp do
urzekającej katechezy o Chrystusie żywym, często jest to początek
rozważań na temat: Jak przełamać trudność w kontakcie z drugim?
Jak zaakceptować samego siebie? Jak pokochać swoją przeszłość?. Są
to treści ważne, ale jakże odległe od relacji o życiu i śmierci Jezusa z Nazaretu. Nasze rozważania na tematy ewangeliczne stały się
jakby wprawkami do podręczników życia moralnego, zbiorów wskazówek dobrego, humanistycznego postępowania. W centrum stanę-
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ły moje poranione serce, przeżywane relacje, lęki i troski. Jak pusto
w tym zbiorze mów brzmią zachęty do wytrwałego i pobożnego życia.
Do kogo miałoby ono prowadzić? Jaki jest proﬁl głównego Bohatera
ewangelicznych wydarzeń? Czy uda się nam rozpoznać Jego rysy?
Co gorsza wydaje się, że również modlitwę przeżywamy na przedłużeniu codziennych spraw i trosk, skutecznie zasłaniających nam
perspektywę nieba. Przez to nasze medytacje przetworzyliśmy w serię próśb gdzieniegdzie ukwieconych wyznaniem miłości. Jak sucho
dźwięczy nasz głos, jak spragniony pocieszenia się wydaje. Czy nie
zgasło w nas jeszcze wspomnienie innej modlitwy, pełnej entuzjazmu
i radości z odzyskanego sensu życia? Czy nie kołacze się w nas echo
tamtego wyznania?
W różny sposób na nowo próbujemy rozpalić „pierwszą miłość”.
Czytamy pobożne książki, mobilizujemy się kolejnymi postanowieniami poprawy, bijemy się w piersi, gdy coś nie pójdzie według naszych
oczekiwań. A przecież tak niewiele nam trzeba. Dzieli nas tylko krok
od tajemnic napawających otuchą, siłą i mocą. Droga do nich wiedzie
w przeciwnym kierunku — na zewnątrz, poza krąg naszych zmagań
i smutków. By świat z powrotem odzyskał harmonię kształtów i barw,
trzeba nam zdjąć soczewki wywracające go do góry nogami, soczewki
zapatrzenia w siebie. Pomoże nam w tym ikona, jedno z nielicznych
sakralnych dzieł, które bezbłędnie wiedzie poza nas samych.

Liturgia wydarza się naprawdę
Na początku była Trójca. Pogodna, cicha, samotna – jak na obrazie
Rublowa. Syn i Duch skłonieni, bez przymusu posłuszni. Ojciec łagodny, skierowany w Ich stronę. Tradycja nie bez przyczyny nazwała
malarza „Mistrzem niewidzialnej strony”, właśnie w tej ikonie ukazał
się wyraziście jego talent. W obrazie przenikają się dwa światy. Rzecz
dzieje się bez pośpiechu, na początku, poza czasem, lecz zarazem pomiędzy namiotami Abrama. Ikonopis nie poprzestał na tym. Choć
wykorzystał scenę z Genezis, nie przedstawił jej lustrzanego odbicia.
Według wskazówek swoich medytacji wydobył z dawnej opowieści kilka szczegółów. Postąpił zgodnie z nauką Ojców, którzy w większości
scen Starego Testamentu widzieli przebłysk późniejszych wydarzeń.
Duchowy geniusz Rublowa nie tylko ustrzegł go przed przedmiotowym potraktowaniem sceny, ale zaprowadził go do ukrytego w niej
sensu. Nie jestem pewien, czy nie należy tu napisać: „Sensu”.
64
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Malarz zobaczył, że zwykły stół jest zapowiedzią ołtarza, a naczynia z posiłkiem rzucają cień kielicha. Tak, jak Cyryl i inni wiedział,
że Abramowi objawiło się Trzech. Ale dopiero on narzucił Synowi
na ramiona szkarłatny ornat, a złotą stułą ozdobił Mu ramię. Postawił kielich na ołtarzu, a pośrodku zebranych dojrzał kapłana. Trójca
na ikonie Rublowa ogarnia swoimi skrzydłami Eucharystię, dar Ojca, oﬁarę Syna, dzieło Ducha. Kielich z krwią Baranka jest nie tylko
w centrum obrazu, ale w centrum Trójcy.
Trop odsłonięty przez starą ikonę bezbłędnie wiedzie nas do samego sedna: Eucharystia, a szerzej Liturgia, wiąże z sobą zdarzenia
odległe (wewnątrzboskie) z zachwyconym uczestnikiem abramowej
uczty. Eucharystia pozwoliła mu znaleźć się w sercu Trójcy. Zajął
wolne miejsce na progu sceny sprzed początku czasu. Przybliżmy się
bez pośpiechu do tej tajemnicy.
Uczestnicząc w celebracji Wielkiego Piątku, widzimy kapłana,
który wchodząc do kościoła, kładzie się krzyżem przed stopniami ołtarza. Wtedy, w milczeniu pośród oczekującego w napięciu kościoła,
łatwiej zbliżyć się do prezbitera z początków chrześcijaństwa, który
poruszony ogromem grzechu i łaski, jako pierwszy upadł przed stopniami ołtarza rzymskiej bazyliki. Może nawet zapłakał? A lud stłoczony wokół niego czekał cierpliwie, wytężając uwagę, by nie stracić
żadnego słowa natchnionego kapłana. Nie trzeba sięgać tak daleko,
by doświadczyć przebłysku modlitwy i wiary, wciąż ożywianych w kolejnych pokoleniach. Oto śpiew Kyrie eleison, kilka dźwięków, w których rozlega się głos wiernych z katakumb, mnichów sprowadzonych
do Galii przez Pepina Krótkiego, męczenników rewolucji francuskiej
i nas samych. A Gloria in excelsis — czy to nie ten sam hymn śpiewali
aniołowie pośrodku nocy na pastwisku pod Betlejem?
Liturgia sięga poprzez czas do wydarzeń odległych. Sprawia, że
wciąż trwają, na nowo się wydarzają, przekraczają ramy miejsc i czasów, by uobecnić się w zgromadzeniu wierzących. Przecież – można
argumentować – na nowo wypowiadamy, odtwarzamy, sprawujemy
tamte gesty, tajemnice. Owszem – „na nowo”, lecz ani o okruch mniej
prawdziwie.
To jeszcze nie kres drogi. Liturgia nie przekracza jedynie granicy czasu. Posłuchajmy śpiewu Sanctus. Czyje to głosy? Wymowniej
jeszcze zabrzmi wezwanie: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze wszechmogący w jedności Ducha Świętego
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków”. Czy nie z Nim,
w Nim i przez Niego? Czy nie pośród i z Aniołami? Wobec tego LiTrójca Święta
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turgia sięga nie tylko poza granicę czasu. Przenika również zasłonę
spuszczoną pomiędzy światami, zaciera różnicę pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Nie wiadomo już dłużej, co jest w niebie
lub z nieba, a co ziemskiego czy też z ziemi. Stoimy wciąż na tej samej
posadzce paraﬁalnego kościoła, pomiędzy mężem i nielubianym sąsiadem, a uczestniczymy w sprawach o wiele większych niż miłość czy
niechęć. Za sprawą celebracji sięgnęliśmy nieba, czasów Chrystusa,
odwiecznych spraw i zarządzeń niewzruszonej woli Ojca. Już dłużej
nie stoimy przed obrazem, lecz wobec samej Trójcy Świętej.
W tym miejscu trzeba być bardzo ostrożnym. Można odwrócić się
z ukrytą pogardą: „To nie dla mnie, nie jestem mistykiem”. Można
wzruszyć ramionami niewiary i po prostu powrócić bez zastanowienia
ku znanej rutynie niedzielnych mszy. Łatwo też zauroczenie Boskimi
sprawami spożytkować na umocnienie własnego ego. Miłe wrażenie
upojenia można skonsumować („przeżyć”) tak, jak dziecko przeżywa
wzruszające obrazy z disnay’owskiej bajki, którymi karmi się jedynie
do czasu projekcji kolejnego ﬁlmu. Zachwyt Bożym pięknem zobowiązuje, ponieważ jego źródłem jest Objawienie.
Trudna jest treść naszej wiary. Jeśli naprawdę stajemy wobec rzeczywistości godnej bycia w centrum Trójcy, to usprawiedliwiony byłby niepokój i drżenie. Nie dość, że śmiemy spoglądać w stronę Tego,
przed którym Abram padł na kolana, Hiob zamilkł, a Eliasz zakrył
twarz, to jeszcze rozmyślamy nad tajemnicą Jego serca. Ale i to nie
dość, przecież – stojąc wobec tajemnicy serca Boga – śmiemy znudzonym głosem deklamować formuły modlitw. Przecież tutaj obojętność
graniczy z pogardą, a rutyna z grzechem. Nie bójmy się jednak. Jezus,
zaraz po tym, gdy objawił Swoim uczniom moc godną Syna Bożego,
powiedział do nich: „Nie bójcie się! To Ja Jestem!”. A były to słowa
zmiłowania.
Teraz zatem najważniejsze jest, byśmy zdali sobie sprawę z tego,
że tajemnica, przed którą stajemy, dzieje się naprawdę. Przebywamy
w tym, co prawdziwe na wskroś, co rzeczywiste realnością samego
fundamentu bytu. Tu znaki i słowa sprawiają to, co znaczą. Poprzez
czas i materię słyszymy Jego samego, gdy mówi: „Oto Ciało. . . , oto
Krew moja”. I staje się Ciało i staje się Krew. Nie mniej prawdziwa
od tej, którą przelał w południe następnego dnia. Przyświadczenie
tej prawdzie jest warunkiem sine qua non zbliżenia się do tajemnicy
ujętej w ramy obrazu Rublowa, a żywej w codziennym celebrowaniu
mszy świętej.
W pobliżu dębów Mamre Abram chciał podziękować swoim Go66
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ściom, dlatego przygotował Im posiłek. Rosyjski Ikonopis dostrzegł
w Abramowym podziękowaniu oﬁarę. Jej symbolem jest kielich, wyznaczający centrum sceny, w której splótł ze sobą oﬁarę Chrystusa
i ludzkie dziękczynienie. Nie tylko to, ale coś znacznie większego: ukazał, że dziękczynienie i oﬁara są obrazem Boskich relacji w Trójcy.
W centrum kompozycji jest kielich pełen Krwi barankowej: dar Syna
— odpowiedź na dar Ojca.

W Trójcy
Eucharystia to dziękczynienie, które jest oﬁarą. Co to znaczy? Dziękczynienie jest zwróceniem się ku darczyńcy. Czy to ze szczerej wdzięczności, czy tylko z powodu dobrego wychowania, dziękując próbujemy w jakiś sposób wynagrodzić obdarowującego za podarowany nam
przedmiot. Przez uśmiech, słowo czy kwiaty chcemy w pewnym sensie „oddać” otrzymaną rzecz. Tak, by ten, kto nas ucieszył prezentem, nie pozostał z pustymi rękoma. Jeśli dzieje się to w klimacie
wzajemnej życzliwości, wówczas obdarowany spontanicznie dąży do
odwzajemnienia daru. Nie ma tu mowy o jakimś rewanżu, przymusie,
a tym bardziej o zabezpieczeniu się przed oskarżeniem o egocentryzm.
To raczej naturalna odpowiedź, która za źródło ma wspólny – razem
z dającym – motyw: pragnienie hojnego obdarowania kochanej osoby. Gdy miłość jest głęboka i autentyczna, coraz trudniej o uciszenie
pragnienia dawania. Kochankowie szukają kolejnych, coraz mocniej
przemawiających gestów, coraz intymniejszych prezentów, aż wreszcie chcą oddać się sobie nawzajem. Tu docieramy do tematu oﬁary.
Niestety słowo to ma pejoratywny wydźwięk. Kojarzy się ze stratą:
całopalenie, krwawa rzeź, wyniszczenie, śmierć. Trudno znaleźć tu
miejsce dla pełnego swobody i radości spontanicznego powierzenia
się kochanej osobie. Pomiędzy kochającymi się osobami oﬁara jest
tym samym, co „oddanie” lub też po prostu „miłość”1. Oﬁarować
znaczy dać się całkowicie. Zawiesić przestraszoną myśl, wolę uczynić
całkowicie bierną, jednocześnie odpowiedzieć nawet na najmniejsze
spragnione drgnienie kochającego, całe zaangażowanie skupić na nim.
Reﬂeksja teologiczna w podobny sposób opisuje życie Trójjedynego
Boga.
1 Dlatego oﬁarowanie Bogu uświęca. Bóg „posiada”, a więc „przebywa” w oﬁarowanej Mu dziedzinie życia, pragnieniu, przedmiotach.
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Syn jest odbiciem Ojca, Jego doskonałym obrazem, który został
zrodzony jako całkowity dar Ojca dla Syna. „Zrodził” oznacza tu, że
Ojciec obdarował Syna swoją najgłębszą istotą2 . Syn (właśnie dlatego, że jest doskonałym odbiciem Ojca) odpowiada na dar zrodzenia
oﬁarowaniem się Ojcu. Nie znajduje niczego, co mogłoby lepiej wyrazić miłość Syna, co mogłoby pełniej obdarować Rodzącego, jak tylko
Jego obraz, a więc On sam. Synostwo w Trójcy nie jest jedynie bierną relacją, polega bowiem na aktywnym oddawaniu się Ojcu. Trójca
Święta jest wzajemnym i upodabniającym oddawaniem się Ojca Synowi i Syna Ojcu. Pomiędzy Nimi jest całkowita komplementarność,
zgodność daru i odpowiedzi na niego. Dzieje się tak, jakby Syn swoim doskonałym oddaniem dziękował Ojcu za dar zrodzenia. W tym
sensie Trójca jest eucharystyczna.
Teologia — a wskazuje to na greckie korzenie myślenia chrześcijan
— próbuje opowiedzieć o relacjach w Trójcy, posługując się modelem
ducha myślącego samego siebie. Myśl doskonale odwzorowuje ducha,
lecz nie jest tym samym, co duch. Duch rodzi myśl, ta zaś wraca
do niego, ponieważ on jest jedyną jej treścią. Myśl „lgnie” do ducha, a duch wciąż ją rodzi w sobie. Podobnie jak duch z greckiego
porównania, tak Trójca Święta nie potrzebuje chleba ani wina, by
nieskończenie się obdarowywać. Skąd więc te postacie?
Ojciec jest nieskończenie płodny i na miarę swej płodności obdarowuje Syna. Jakby nie dość było dać siebie, pragnie jeszcze obdarować Syna czymś „spoza” siebie. Nie znajduje poza sobą niczego
wartego Jego Syna. Nic poza Jednorodzonym nie jest godne, by być
darem dla Syna. To, co Go nie przypomina, uwłacza bowiem Jego
pięknu. Dlatego wszystko, co się stanie, będzie obrazem, odwzorowaniem Syna3 . To zupełnie odmienny od wewnątrztrynitarnego rodzaj
odwzorowania — stworzenie jest czymś absolutnie odmiennym od
Boga. W człowieku podobieństwo i różnica pomiędzy stworzeniem
a Synem Bożym jest szczególnie wyraźna. Syn Boży uniża samego
siebie, by we Wcieleniu pokonać nieskończoną przepaść, która dzieli
Boga i człowieka — różnicę natur. Jednak sama możliwość przyjęcia
ludzkiej natury pokazuje, jak wielkie jest podobieństwo człowieka do
Boga. Syn, choć uniżony, nie traci niczego, co należy do istoty Boskości. Stworzenie może „unieść” Boską naturę Słowa, nie ulegając
2 W rozważaniach na te tematy nieznośne zdaje się związanie języka i myślenia
z czasem i przestrzenią.
3 W tym sensie stworzenie „w Nim i dla Niego zostało stworzone”, niesie tajemnicze podobieństwo do Jednorodzonego.
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zniszczeniu. Tylko i aż takie odwzorowanie Ojciec daje Synowi. Dane jakby „spoza” istoty Ojca jest względem Niego w pewnym sensie
autonomiczne: uwolnione, zdolne do odmowy4 . Jako coś całkowicie
odmiennego „dopełnia” obdarowania Syna.
Stworzenie poprzez grzech odwróciło się od Boga. Ta dramatyczna sytuacja pozwala nam dostrzec odpowiedź Jednorodzonego na dar
Ojca. Nieustające pulsowanie daru w Trójcy nie znajduje spoczynku.
Syn, jako odwzajemnienie miłości Ojca przez Wcielenie i Krzyż, odnawia stworzenie, jakby je oddawał Ojcu takim, jakiego zapragnął. Podobnie, jak odpowiedzią na ojcowski dar zrodzenia jest samooddanie
się Syna, tak na dar stworzenia Syn odpowiada odkupieniem5 . Przy
interpretacji zdarzeń kosmicznych nie wolno ograniczyć się jedynie
do perspektywy wewnątrztrynitarnej. Od chwili stworzenia Bóg absolutnie poważnie traktuje autonomię powołanych do istnienia istot.
Na sposób Boskiej powagi traktuje podejmowane przez stworzenia
wybory i ich konsekwencje, a na miarę swej miłości zabiega o uszczęśliwienie istot powołanych do istnienia. Stąd odkupienie nie może dokonać się bez ich udziału, „na zewnątrz” stworzenia. Stworzenie musi być w centrum odkupienia. Dlatego zbawienie dokonało się przez
Wcielenie, dlatego też postacie eucharystyczne wzięte są z domeny
stworzenia: ziemi, winnego krzewu i pracy rąk ludzkich.
Powiedzieliśmy wyżej, że Eucharystia odbija i urzeczywistnia życie trynitarne. Nie można ograniczyć jej do aktu, którego celem byłoby przywrócenie stworzenia Bogu. Choć jest to wątek bardzo istotny
i przyjdzie nam do niego powrócić, to jednak najpierw podkreślmy
raz jeszcze: w Eucharystii Syn oddaje się Ojcu na sposób dziękczynienia, które jest oﬁarą. Święty sakrament wprowadza nas w tajemnicę
życia Przenajświętszej Trójcy. Możemy uczestniczyć w oﬁarowywaniu się Syna Ojcu. Dzieje się to już nie tylko poza czasem i miejscem
(przed stworzeniem), ale na sposób Wcielenia: w Ciele i we Krwi. Oto
sedno tajemniczych splotów: Syn oddaje się Ojcu, uległy, w rękach
grzeszników, w cichości i pokorze, w Ciele i we Krwi, bo tylko takim
znają Go ludzie. Oddaje się Ojcu w naturze, którą przyjął w momencie Wcielenia. Oddaje się na sposób Boga–Człowieka. W sobie więc
przywraca zbłąkane stworzenie. Dzięki swemu Ciału i Krwi oddaje
4 Świadomie

unikam słowa „wolne”. Słowo to na wiele różnych sposobów zniekształca opis relacji stworzenia i Stwórcy. Wolny nie znaczy niezależny od Boga.
Gdyby tak było, wolny oznaczałoby to samo, co nieszczęśliwy.
5 Ojcowie Kościoła domyślają się, że gdyby nie grzech, to poznalibyśmy inny
sposób synowskiej odpowiedzi. Pewne jest, że Syn doskonale odwzajemnia obdarowanie.
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Ojcu — jak mówi Ireneusz — to, czego On pragnie: ludzką naturę pozbawioną grzechu6. Chrystus nigdy nie porzucił raz przyjętego
ciała, lecz na wieki w nim oddaje się Ojcu. Oto Eucharystia, dziękczynienie na sposób oﬁary.
Skoro widzimy zarys Boskich relacji, w świetle których sprawowana jest najświętsza oﬁara, spójrzmy na rolę stworzenia w jej sprawowaniu. De facto nie można sobie wyobrazić, by ludzie mogli być
bardziej zaangażowani w Eucharystię bez zmiany sposobu na jaki istnieją. My ją przygotowujemy, my w niej uczestniczymy, my ją sprawujemy. Kapłan występuje in persona Christi, ale to dzięki niemu
chleb staje się Ciałem, a wino Krwią. Eucharystia jest naszą i jego
oﬁarą. I tego wszystkiego jest jeszcze mało: Eucharystia dana jest
nam jako pokarm. To, co wyraża i uczestniczy w samym sercu Trójcy, jest nam dane do spożycia, dzięki temu jesteśmy włączeni w puls
odwiecznego obdarowywania się Boskich Osób; upodabniamy się do
Syna i wraz z Nim jesteśmy oﬁarowani Ojcu. Eucharystia, synowskie
oddanie się w Ciele i we Krwi, obejmuje nas samych zarówno przez
tożsamość człowieczej natury, jak i spożywanie, a więc całkowite złączenie z Osobą Syna7 .
Dotychczas nie powiedzieliśmy nic o Duchu Świętym, a przecież
wciąż mówiliśmy o Przenajświętszej Trójcy. W pewnym sensie taki
opis odpowiada naturze Trzeciej Osoby Trójcy — przenika i ogarnia
głębokości Boga samego, lecz sam pozostaje niezauważony. Ramy tego rozważania nie pomieszczą kolejnych wątków. Powiedzmy jednak
dobitnie, że dziełem Ducha jest Eucharystia, w której uczestniczymy.
On uzdalnia nas do oﬁary. Sprawia, że jesteśmy w stanie oddać myśl,
wolę i nasze ciała na oﬁarę podobną do Chrystusowej. Dzięki Jego mocy to, co cielesne, staje się duchowe. Ciało (a więc osoba i otoczenie,
w którym żyje) przez intencję i realny dar z siebie, a nade wszystko
dzięki spożywaniu oﬁary Chrystusa, jest przebóstwiane. Człowiek oddaje swą wolę, myśl i ciało w duchowe Ręce. Komunikacja tych dwóch
6 Zaznaczmy tylko, że to samo dzieje się na krzyżu. Tam – w sposób krwawy,
tu – bezkrwawo. Krew nie jest jednak konieczna w relacji Ojca i Syna, Ich miłość
ma charakter duchowy — w głębi Osób dokonuje się to, co najważniejsze. Męka
Chrystusa jest oddaniem się Ojcu w perspektywie grzechu świata. Taki wydaje
się porządek zbawienia. Ojciec nigdy nie żąda cierpienia Syna. W męce Jezusa
nie wolno widzieć zadośćuczynienia krwiożerczości Ojca. Taka myśl jest po prostu
bluźniercza.
7 Akcentowany tutaj trynitarny wymiar Eucharystii nie umniejsza faktu, że
Chrystus oﬁarował się za Kościół i dla Kościoła. By rozwinąć ten wątek, należałoby skupić się na oﬁerze krzyża i z niej wnioskować o odkupieńczym i odnowieńczym charakterze Eucharystii. Nie taki jest jednak cel niniejszego tekstu.
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światów, komunikacja poprzez czas, komunikacja pomiędzy dziełem
Jezusa z Nazaretu a naszą modlitwą — oto dzieło Ducha. Dzięki przemianie tego, co cielesne (ciało we wspomnianym wyżej sensie) w to,
co duchowe (oﬁara Chrystusa), Duch ogarnia i uświęca nas, którzy
w ten sposób stajemy się oﬁarą miłą Bogu.
Ograniczenie roli Ducha Świętego do uwznioślenia (uświęcenia)
darów oﬁarnych byłoby umniejszeniem Jego obecności. Syryjski hymn
o Paraklecie wskazuje trop, którym należy podążyć, by oczarowała nas Jego obecność: „Ogień i Duch był w łonie, które Cię zrodziło. Ogień i Duch był w rzece, która Cię ochrzciła. Ogień i Duch są
w chrzcie, jak w chlebie i kielichu jest Ogień i Duch. W Twym chlebie
żyje ukryty Duch, który nie może być spożyty, w Twym winie płonie Ogień, który nie może być wypity. Duch w Twym chlebie, Ogień
w Twym winie są wielkimi cudami, jakie przyjmują nasze wargi.8”
Duch jest Ogniem, w którym płonie oﬁara Jezusa — Bożego Syna.
Logos daje się Ojcu, a wolą tego oddania jest Duch. Otwarta w tym
zdaniu perspektywa prowadzi na skraj przepaści majestatu Trójcy.
Czy może być coś bardziej wspólnego Ojcu i Synowi od woli wzajemnego oddania się? Czy może być inna Przestrzeń wzajemnego oddania
niż ta Boska Miłość? Czy można wskazać inny Ogień, który rozpalił serce Syna ku Ojcu tak, że oddał się On w ręce stworzeń, by te
składały Go na ołtarzu po kres świata?

Wiatyk
Punktem wyjścia powyższej medytacji był pewien błąd: odwrócenie
perspektyw — skupienie się na tym, co na wskroś cielesne, a zapomnienie tego, co do granic pojmowania duchowe. Wróćmy raz jeszcze
do tej kwestii. Pisaliśmy, że uczestniczenie w Boskich tajemnicach stanie się lekarstwem dla naszych poranionych serc, złamanych relacji.
Tak też jest w rzeczywistości. Jeśli zdobędziemy się na odwagę uczestniczenia w świętych obrzędach ze świadomością i uwagą na opisywane tu sprawy, nasze wnętrze okaże się jakby nieistotne. To złudzenie.
W rzeczywistości, gdy oderwiemy od niego wzrok, a przyjmiemy (będziemy się karmić) dar Ojca i oﬁarę Syna, niepostrzeżenie nasze serce
ulegnie przemianie. Krokiem ku uzdrowieniu jest oﬁara naszego ciała:
8 Cytowane za: Y. Congar OP, Wierzę w Ducha Świętego, t. III, Warszawa
1996, s. 307.
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oderwanie się od siebie ze względu na pozyskanie niebieskich darów.
Według wskazania, które Paweł pozostawił Rzymianom: „Dajcie ciała wasze na oﬁarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej
rozumnej służby Bożej.” (Rz 12,1) Jak zauważył kardynał Ratzinger
„rozumna służba Boża” (gr. logike latreia) znaczy tyle, co „liturgia
na miarę Logosu”. Miarą Logosu jest odwieczne, doskonałe oddanie
się Ojcu. Oto klucz do poznania i uczestniczenia w Boskich tajemnicach. Pokarmem na tę drogę jest Ciało i Krew Bożego Syna. Przez
ten dar Logos upodabnia nas do siebie, naszą oﬁarę czyni podobną
do swojej, aż do pełnej odpowiedniości:
Dla chrześcijanina życie polega na stopniowym przyjmowaniu Bożych obyczajów. I wychowywanie, trwające aż do chwili śmierci, całe ludzkie życie bowiem jest tylko wiekiem młodzieńczym, według
słów Jeana Guittona, polega «na dyscyplinie, przez którą przygotowuje się dziecko do życia doczesnego, a dorosły do życia wiecznego,
tak, aby to, co widzi, wywoływało w nim wrażenie, że już to kiedyś był widział». Nie trzeba, żebyśmy przybywając do nieba czuli
się nieswojo. Nasze życie jest terminowaniem. Chodzi o nauczenie
się podstaw tego, co pewnego dnia będziemy mieli pełnić. Tak więc
w modlitwie próbujemy wyjąkać to, co później będzie niebiańską
rozmową z Bogiem i Jego aniołami; podobnie trzeba, byśmy okrzesywali rozum tak przywarty do świata przestrzeni i czasu, stopniowo oswajali go ze sprawami Boskimi przez działanie darów Ducha
Świętego; tak samo miłość jest niezręcznym zapoczątkowaniem tej
całkowitej komunii, która połączy wszystkich świętych. Czyniąc tak,
zaczynamy czynić to, co będziemy czynić zawsze. Tak powstaje zarys naszego prawdziwego życia. Wszystko się rozpoczyna9 .
Tomasz Grabowski OP — ur. w 1978 r., student Kolegium Filozoﬁczno–Teologicznego Dominikanów w Krakowie.

9 J. Daniélou, Trójca Święta i tajemnica egzystencji. Znaki świątyni, czyli obecności Bożej, Kraków 1994, s. 133n.
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Dla stworzenia świata oraz ukształtowania człowieka,
z powodu którego świat powstał, Ojciec nie potrzebował aniołów, nie potrzebował także żadnej pomocy [...]
Miał bowiem bogatą i niewymowną pomoc, wspomagają go bowiem we wszystkim jego Bliscy, a zarazem jego
Ręce, to znaczy Syn i Duch, Słowo i Mądrość.
św. Ireneusz z Lionu
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Chwałą Trójcy
żyjący człowiek

P

otrzeba jasnego wykładu wiary, opartego na Piśmie Świętym i żywej Tradycji Kościoła, wydaje się być dziś potrzebą pierwszej ważności. Powszechnie znany i, niestety, coraz powszechniej akceptowany jest stan chaosu, który panuje w myśleniu
współczesnego człowieka, nawet tego, który poszukuje sensu i prawdy; nawet tego, który szuka zrozumienia poprzez studiowanie teologii.
Zetknięcie Słowa Bożego z gnostyckim mitem, które nastąpiło po raz
pierwszy w II stuleciu i nigdzie nie zostało tak dokładnie przedstawione jak u św. Ireneusza, wydaje się, że ze względu na fantastyczne
formy ówczesnej mitologii jest dla nas obce i przedawnione. W rzeczywistości jednak, gdy spojrzy się na to głębiej, chodzi tu o konfrontację
nigdy nie zakończoną, która pojawia się i przejawia wciąż w nowych
postaciach. Pomieszanie ludzkich wyobrażeń z boskim Objawieniem,
które cechuje pełne pretensji spekulacje ﬁlozoﬁczno-religijne, i różne
formy mistyki ludzkiej, stale powraca w naszym świecie1 .
W obliczu zamieszania, jakie wnosi do ludzkiego myślenia gnostycki sposób patrzenia na rzeczywistość, pomysł Ireneusza wydaje się
być bardzo traﬁony: przedstawienie całej historii ludzkości jako zaplanowanej od wieków i skutecznie postępującej historii Bożej Opatrzności staje się najlepszą odpowiedzią na ludzkie pragnienie sensowności
wszystkiego, co się wydarza. Ta perspektywa Bożej ekonomii sprawia,
że historia staje się historią Bożego pragnienia i dążenia do zbawienia wszystkich ludzi. Każdy etap ludzkiej historii jest świadectwem
Bożej troski i miłości względem człowieka. Ireneusz nadaje jednak tej

1 Ten spór toczy się przez całą historię ludzkiego poszukiwania Boga, od starożytności, przez Joachima z Fiore (średniowiecze), Lessinga (oświecenie), Böhmego
(romantyzm), przez idealizm i marksizm, aż po współczesny ateizm, różnorodne
techniki medytacji czy tak powszechny nurt New Age.
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ekonomii bardzo istotny rys. Wszystkie działania Boże w historii są
działaniami „potrójnymi” – Bóg zawsze działa jako Trójca. Poznanie więc Bożej ekonomii, jej zgłębianie, staje się drogą do poznania
samego Boga w Jego troistej jedności.

Teologia
Na samym początku musimy zadać sobie pytanie podstawowe: Czym
dla Ireneusza była teologia? Jak ją rozumiał? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam dostrzec perspektywę, z jakiej Biskup Lyonu próbuje myśleć o sprawach wiary, której był obrońcą. Jest to oczywiście
w sposób nierozłączny związane z pojmowaniem teologii w II wieku
w ogólności.
Zastanawiając się nad sposobem uprawiania teologii przez św. Ireneusza, nie sposób nie uwzględnić kontekstu, jakim jest walka z doktryną chrześcijańską, czyli spojrzeć na nią jako na dyskurs przeciw
heretykom. Oczywiście w II wieku Kościół nie uporał się jeszcze z problemem Żydów czy pogan atakujących jego nauczanie, ale równocześnie musi stawić czoło „dysydentom” wewnętrznym, których działania powodują jego wewnętrzne rozbicie i zachwianie2 . Za pierwszą herezję chrześcijańską trzeba uznać gnostycyzm, który rozwijał się poza
wszelką kościelną regułą wiary3 . Stanowił on ruch tak silny i potężny,
że wywarł wielki wpływ na życie wspólnot chrześcijańskich, mnożąc
małe grupy „sekciarskie” do tego stopnia, że odpowiedzialni za Kościoły zaczęli uważać jego odrzucenie za sprawę pierwszej wagi. Rodzi
się więc potrzeba teologicznej reﬂeksji, która byłaby zdolna przeciwstawić się wspomnianym siłom.
Słowo „teologia” nie występuje w dziełach Ireneusza, które dotrwały do naszych czasów. Nie jest jednak dla nas ważne czy idea,
jaka kryje się za tym pojęciem, wyrażona została akurat tym, a nie
innym słowem. Doskonale widać to w tradycyjnym tytule przyznawanym Ireneuszowi – „Ojciec teologii chrześcijańskiej”, chociaż on
sam nie używał tego terminu4 . Dla Ireneusza słowem, które byłoby
odpowiednikiem naszej „teologii” jest „gnoza”, którą określa jako reﬂeksję nad wiarą, i która odpowiada wewnętrznej dyspozycji wierzą2 Zob. Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, Kraków 1999, t. I, s. 36-37 (dalej:
HD).
3 Zob. M. Scopello, Les Gnostiques, Paris 1991, s. 13.
4 Zob. hasło: „Irénée de Lyon” w: Dictionnaire de spiritualité, Paris 1971.
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cego5 . Oznacza ona nie tylko zastanawianie się nad misterium Boga
i zbawienia, ale bierze również pod uwagę przejawianie się, realizację
tych tajemnic w rzeczywistości ludzkiej, w rzeczywistości Kościoła,
poprzez Pismo Święte, nauczanie, itd.6
Ireneusz w pierwszym zdaniu swojego Wykładu nauki apostolskiej
pisze: „Drogi mój Marcjanie! Znam twoją gorliwość w kierowaniu
się pobożnością – a ta tylko prowadzi człowieka do życia wiecznego
– dlatego podzielam twoją radość i modlę się tylko, abyś zachowując nienaruszoną wiarę podobał się Bogu, twemu Stwórcy”7. W tym
wprowadzeniu Biskup Lyonu w sposób syntetyczny i bardzo zwięzły prezentuje swój pogląd na cel całego ludzkiego życia: jest nim
życie wieczne oraz sposób, w jaki można je osiągnąć: kierowanie się
pobożnością. To twierdzenie odnosi się też do teologów, gdyż reﬂeksja teologiczna nie ma innego celu niż życie wieczne i ma do niego
prowadzić. W konsekwencji kierowanie się pobożnością wyraża się
w „zachowaniu nienaruszonej wiary”, która oznacza nic innego, jak
poznanie prawdy, gdyż „wiara opiera się na rzeczach prawdziwie istniejących”8 . Takie poznanie jest prawdziwą gnozą, w przeciwieństwie
do gnozy heretyckiej.

Ekonomia
Co bardzo ważne, dla św. Ireneusza gnoza, czyli w naszym rozumieniu
teologia, nie jest tylko teorią. Jest przede wszystkim reﬂeksją nad
Bożym działaniem w świecie, które nazywa on ekonomią, a centrum
tej ostatniej stanowi doktryna rekapitulacji.
Aby zanalizować pojęcie ekonomii u Ireneusza, trzeba zacząć od
ustalenia korpusu znaczeń tego terminu. Napotykamy tu bowiem na
poważne trudności, ponieważ dwa jego dzieła, które posiadamy, nie
zawierają tożsamych terminów w swoich różnych ujęciach9 . Spróbuj5 J.

Fantino, La théologie d’Irénée, Paris 1994, s. 54.
Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses IV, 33, 8 (dalej: AH ).
7 Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej 1 (dalej: Wykład).
8 Tamże 3.
9 A. d’Alès, Le Mot Oikonomia dans la langue théologique de S. Irénée, „Revue des études grecques”, Paris 1919, s. 1-9. Podstawowym problemem jest tu
również kwestia tłumaczenia zarówno łacińskiego i ormiańskiego, jak i na języki nowożytne. O procesie rozwoju tego pojęcia w różnych tłumaczeniach zob. J.
Fantino, La théologie..., dz. cyt., s. 87-93.
6 Por.
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my więc teraz zebrać wszystkie znaczenia „ekonomii”, jakie zaproponował św. Ireneusz10 .
Ekonomia oznacza działanie organizujące rzeczywistość, jej tworzenie, przemianę i układ11 . Zauważmy od razu, że autorami tego
działania są zawsze albo Bóg Ojciec, albo Jezus Chrystus – Ireneusz
mówi o ekonomii Ojca lub Syna. Ponieważ jest ona dziełem tworzenia i organizowania, ekonomia jakby z góry przygotowuje rzeczy
według pewnego uporządkowania. Oznacza dyspozycję, dzięki której
rzeczywistość może postępować na drodze realizacji Bożego zamysłu.
Pojęcie oznacza tu więc dyspozycję świata12 albo rzeczywistości minionych13 . Można też rozumieć to też, że Ireneusz aplikuje te zasady
do życia ludzkiego14 : „Nierozumni pod każdym względem są ci, którzy lekceważą zbawczy plan Boga, odrzucają zbawienie ciała, przeczą
jego odrodzeniu, dowodząc, że nie jest ono zdolne do przyjęcia daru
nieprzemijalności”15 . To z kolei oznacza ideę porządku i organizacji, która jest jednocześnie proponowana i wyrażana przez uprzedni
zamysł. Pojęcie ekonomii odsyła równocześnie do działania i do zamiaru, który nim zarządza16: „Głupi są wszyscy ci heretycy, którzy
ignorują boże zamysły (ekonomie), a mniej jeszcze sobie robią z jego
dzieł dotyczących człowieka”17.
Wszystkie teksty, w których występuje pojęcie „ekonomii”, można
podzielić na dwie podstawowe grupy. W pierwszej jest ono używane
na określenie konkretnych realizacji, poprzez które Bóg urzeczywistnia swój zamysł, co oznacza jednostkowe działanie. W tej grupie znajduje się ogromna liczba tekstów, odnoszących się do Wcielenia Słowa
Bożego: przyjście Syna w ciele i wszystko to, co dokonało się przez
Jego ziemskie życie18 . Ireneusz nazywa to „ekonomią Syna”19 albo

10 Zob. Tamże, s. 410-413, gdzie znajduje się pełne zestawienie występowania
terminu „ekonomia” u Ireneusza.
11 AH II, 16, 1; 30, 7.
12 AH II, 7, 5; 35, 4.
13 AH V, 36, 2;
14 AH IV, 7, 4.
15 AH V, 2, 2; 3, 2.
16 AH I, 10, 3; 22, 1; II, 28, 1; III, 1, 1; 12, 12; 16, 8; 23, 1; IV, 1, 1; 11, 3; V,
10, 1; 13, 2; 19, 2.
17 AH V, 19, 2.
18 AH III, 10, 5; 16, 3; 17, 4; 21, 1.7; 24, 1; V, 2, 2; 14, 2; 18, 1; 19, 2; 20, 1; 23,
2; 26, 2; Wykład 32; 37; 58; 99; 100.
19 AH III, 13, 1; IV, 33, 15.
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„ekonomią naszego zbawienia”20 , czyli realizacją obietnicy Boga21 .
W drugiej grupie ekonomia oznacza zamysł Boga pojmowany w swej
całości. Słowo to odnosi się do całej działalności Boga dokonanej dla
zbawienia człowieka22 . Te działania, które objawiają Boga, wyrażają Jego obecność, są realizowane przez Słowo, ale to Duch jest tym,
który daje ich poznanie:
Dla niego [wierzącego] wszystko jest pewne [. . . ] w Duchu Bożym,
który zapewnia poznanie prawdy i który wyjaśnił plany zbawcze
Ojca i Syna, według których pomagał rodzajowi ludzkiemu, tak jak
chciał tego Ojciec23 .

Ekonomią są tedy dzieła, których dokonuje Bóg dla naszego zbawienia. Są one jednak objawione jako działania, których realizacja
bądź ich zaniechanie leży całkowicie w zbawczym zamyśle Boga, który „przeznaczył wszystko dla udoskonalenia człowieka oraz dla skuteczności i objawienia planów zbawczych”24. Wszystkie te działania
zostają rozjaśnione przez krzyż Chrystusa25 . Składają się nań wszystkie działania Boga od samego początku aż do przyjścia Jego Syna.
Są one zapowiedzią i ﬁgurą tego wszystkiego, czego Chrystus dokona później. To jest powód, dla którego Wcielenie jest dla Ireneusza
zespołem „ekonomii” dokonanych przez Syna Bożego: „Bóg jest zatem jeden, jak wykazaliśmy, i jeden jest Chrystus Jezus, nasz Pan,
który przeszedł cały plan Zbawcy i wszystko w sobie na nowo zjednoczył”26 . Biskup Lyonu ukazuje Chrystusa jako tego, który złączył
w sobie wszystkie ekonomie dokonywane przez Boga z łaskawości do
człowieka, poczynając od stworzenia, oraz na tego, w którym wszystkie ekonomie znajdują swoje udoskonalenie – to jest całkowity sens
rekapitulacji. Ekonomia mająca na celu zbawienie człowieka, spięta
w całość od stworzenia poprzez historię, była dokonywana etapami.
Najpierw spotykamy więc u Ireneusza ideę ekonomii uniwersalnej,
którą następnie realizują ekonomie partykularne.
20 AH
21 AH

22 AH
Wykład
23 AH
24 AH
25 AH
26 AH

III, 18, 2.
IV, 23, 1.
I, 16, 3; II, 10, 1; 25, 3; III, 11, 9; IV, 30, 1.3; 33, 15; V, 5, 2; 32, 1;
6.
IV, 33, 7.
IV, 37, 7; zob. też: IV, 23, 1.
IV, 26, 1.
III, 16, 6. Por. też: I, 10, 1; IV, 20, 8; 26, 5; 33, 7; 34, 3.
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Stwórcza hojność Trójcy
Rozważając Bożą ekonomię, nie sposób nie zacząć od pierwszego aktu tego działania, jakim było stworzenie. Zamysł, który od wieków
towarzyszył Bogu, został po raz pierwszy ujawniony właśnie w tym
dziele. Patrząc na dzieje ludzkości, która według pragnienia Bożego
winna zmierzać ku zbawieniu, z konieczności musimy się odnieść do
początków, do pierwotnego przeznaczenia człowieka. Musimy postawić sobie przed oczami człowieka niewinnego, stworzonego na obraz
i podobieństwo Boże, takiego, jaki wyszedł z rąk Boga. Człowiek ten
należy jednak do stworzenia, które go przekracza, chociaż jest on jego kresem. Trzeba więc najpierw zarysować horyzont kosmiczny, jaki
przed pierwszym człowiekiem się odsłania. To siłą rzeczy prowadzi do
zgłębiania stosunku między Bogiem a tym, co Nim nie jest, między
Jedynym a porządkiem wielości, między absolutną transcendencją
Boga w stosunku do świata a Jego immanencją we wszystkich rzeczach, czyli wreszcie rozróżnienia między Stwórcą a stworzeniem27 .
Doktryna stworzenia, wbrew temu, co przywykliśmy na ogół sądzić, nie zawsze była oczywista dla ludzkiego rozumu. Za mało chyba
doceniany jest chrześcijański wkład w tej dziedzinie. Nawet jeśli idea
stworzenia ma kilka poprzedniczek w Egipcie i Mezopotamii28 , koncepcja ta jest nade wszystko biblijna. Dopiero w chrześcijaństwie wyraża akt, poprzez który Bóg jest wolną i kochającą przyczyną wszechświata dobrego i harmonijnego, wyprowadzonego z nicości i oddanego
do dyspozycji człowieka, akt, który zapoczątkowuje czas historii29 .
Wobec gnostyckiego podziału na Boga, który jest stworzycielem
wszystkiego i Boga, który zbawia człowieka, Ireneusz wyraźnie stwierdza, że całe dzieło stworzenia pochodzi z inicjatywy Ojca:
My, przeciwnie, trzymamy się reguły prawdy, to jest reguły, gło27 Por.

HD, t. II, s. 23.
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, Kraków 1999, s. 32-36.
29 Warto zauważyć, że temat stworzenia zajmuje poczesne miejsce w Piśmie
Świętym i jest tam przedmiotem nieustannej reﬂeksji. Dwa opisy stworzenia znajdujemy już na samym początku Księgi Rodzaju, którymi otwiera się historia
przymierza Boga z ludźmi. Stworzenie to pierwszy czas zbawienia. Temat ten jest
ciągle podejmowany przez proroków i psalmy, w klimacie uwielbienia pełnego zachwytu i wdzięczności. Księgi mądrościowe sławią stwórczą Mądrość obecną od
Początku u Boga. Nowy Testament wyraźnie kojarzy Osobę Słowa, czy nawet
Chrystusa, ze stwórczą aktywnością Boga (np. Kol 1, 15-17). Por. HD, t. II, s.
27.
28 Por.
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szącej, że jest jeden Bóg wszechmogący, który wszystko stworzył
i wyposażył przez swoje Słowo, i z tego, co dotąd nie istniało, sprawił, że wszystko zaistniało. [. . . ] Wśród tego „wszystko” nic nie
pozostało wyjęte, ale wszystko uczynił Ojciec przez Niego, czy to
byty widzialne, zmysłowe, czy duchowe, doczesne z powodu danego
planu zbawienia, czy też wieczne, mające trwać na wieki.

Daje tym samym wyraz utożsamiania, znanego od samych początków chrześcijaństwa, Boga Ojca z Bogiem Stwórcą nieba i ziemi30 :
„Jeden jest Bóg, jeden Pan, jeden Stwórca, jeden Ojciec, jeden który
obejmuje wszystkie rzeczy i który z siebie samego daje im istnienie”31 .
Bóg nie ma granic, jest niejako Pleromą – Pełnią, wszystko w Nim się
zawiera, jednocześnie się z Nim nie utożsamiając32 . Stworzony przez
Niego świat nie jest sprawą jakiegoś upadku, jakiejś katastrofy33 . Jako dzieło dobrego Boga świat również jest dobry.
Innym przejawem wspaniałomyślności Stwórcy jest bogactwo i różnorodność świata, które jednak nie wpływają na jego harmonię i porządek nadany mu przez Boga. To zróżnicowanie ma swoje źródło
w bogactwie i nieogarnionej naturze samego Boga, który, choć jeden,
jest przecież troisty34 . Działa On poprzez swoje „dwie Ręce” – Syna
i Ducha, do których, zgodnie z tradycją, odnosi się zaproszenie z Rdz
1, 26: „Uczyńmy człowieka. . . ”35 . Bóg Stwórca, o którym tu mowa,
jest „Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa”36 . Cała Trójca bierze
udział w stwarzaniu i jest Ona jednocześnie jednym Bogiem, w którym wszystko ma swój początek. Ów Bóg Stworzyciel nie potrzebuje
sam w sobie niczego, nie odczuwa żadnego niedostatku:
On [Bóg] jest nie stworzony, bez początku, bez końca, nie potrzebuje
niczego, sam sobie wystarcza, a wszystkim innym daje ich istnienie.
Przeciwnie, ma wszystko, co przez Niego powstało, wzięło od niego
początek. Wszystko, co wzięło początek, może także doświadczyć
unicestwienia, istnieje bowiem jako podporządkowane i potrzebuje
tego, kto je stworzył37 .

Owa samowystarczalność Boga, który stwarza wraz ze swym Synem i Duchem, służy z jednej strony zaakcentowaniu Jego mocy, która
30 Por.

H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000, s. 144-145.
II, 1, 1.
32 Por. R. A. Norris, God and world in early christian theology, London 1966,
s. 69.
33 AH II, 3, 2.
34 AH II, 25, 2,
35 AH IV, przedmowa 4; V, 5, 1; 6, 1; 28, 4.
36 AH I, 22, 1.
37 AH III, 8, 3.
31 AH
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nie potrzebuje żadnych pośredników, a z drugiej strony podkreśleniu
godności materialnego stworzenia, zwłaszcza człowieka, uformowanego przez Boże dłonie38 . Skoro zaś Bóg nie zna niedostatku, podobnie
musi być z Jego Synem:
Ową przyjaźń z Abrahamem Słowo Boże, które od początku istnieje jako doskonałe bowiem – zanim – powiada – Abraham stał się,
Ja jestem – przyjęło nie przez jakiś niedostatek, ale ponieważ jest
dobre, aby temu Abrahamowi dać życie wieczne, albowiem tym,
którzy je otrzymują, przyjaźń Boga udziela niezniszczalności. Podobnie na początku nie dlatego, że potrzebował człowieka, stworzył
Adama, ale po to, żeby mieć kogoś, w kim mógłby złożyć swoje dobrodziejstwa. Ponieważ nie tylko przed Adamem, ale przed całym
stworzeniem, Słowo uwielbiało Ojca, całe w Nim przebywając, samo
będąc uwielbiane przez Ojca39 .

Jeżeli Bóg nie zna niedostatku, stwarza, ponieważ tego chce, a więc
w sposób całkowicie wolny. Przed stworzeniem Ojciec i Syn wystarczali sobie we wzajemnym uwielbieniu. Wolność stwarzania opiera
się zatem na pełni wewnętrznego życia Boga: „Jest przy Nim stale
i Słowo, i Mądrość, Syn i Duch, dzięki którym i przez których stworzył wszystko w sposób wolny i swobodny”40 . Wszystko jest Bożą
dobrocią, której stwórcza wolność kontrastuje z ideami pogańskimi
i gnostyckimi. To wolne stworzenie, pochodzące ze spontanicznej inicjatywy Ojca, który szuka wyłącznie dobra stworzeń, związane jest
ze stworzeniem ex nihilo. Ireneusz, powołując się na tekst z Łk 18,
27: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga”, pisze:
Ludzie nie potraﬁą uczynić czegoś z niczego, a tylko z danej już
materii. Bóg natomiast w tym właśnie przewyższa człowieka, że dla
swojego stworzenia także materię, której przedtem nie było, sam
stworzył41 .

Władza Boga objawia się właśnie w tym, że On sam daje istnienie materii, w której później działa. Pierwsze stworzenie bezkształtnej
materii oraz jej już konkretne ukształtowanie, formowanie, które doprowadza stworzenie do jego kresu, są dziełem Boga, są wyrazem Jego
dobroci. Ireneusz w walce przeciwko gnostykom czyni z Bożej dobroci początek bezkształtnej materii. Walentynianie przywoływali jako
początek stworzenia niewiedzę, błąd eonu; Ireneusz natomiast wskazuje, że tym początkiem jest Boża łaskawość. W ten sposób wszystko
38 AH

IV, 7, 4.
IV, 13, 4.
40 AH IV, 20, 1.
41 AH II, 10, 4.
39 AH
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pochodzi od dobroci Boga: „Jako początek i jako przyczyna świata
dobroć Boga”42 . „Substancją” pierwszego stworzenia jest Jego mądrość, władza i wola: „Bóg sam z siebie, własną swoją mocą wszystko
stworzył i urządził, [. . . ] wszystkie rzeczy wzięły swoją istotę z Jego
woli”43 . Według Ireneusza pod wszystkim, co istnieje, spoczywa wola Boga. Nie chodzi tu o substancję w sensie ﬁzycznym, ale o to, co
daje istnienie, trwanie, co w sposób ostateczny podtrzymuje wszelkie
istnienie. I to nie tylko w pierwszej chwili stworzenia, ale nieustannie:
Wszystkie byty zaś, które pochodzą od Niego, zostały stworzone
i istnieją, bo mają swój początek zrodzenia [. . . ] trwają jednak
i rozszerzają się na długość wieków (eonów) stosownie do woli BogaStwórcy i to w ten sposób, że otrzymały od niego początek, a następnie także trwanie44 .

Stworzenie ex nihilo jest więc jakby podsumowaniem nauki o niezależności i wolności Boga w Jego działaniu. Wszystko, cokolwiek
czyni, jest wynikiem Jego nieskończonej dobroci i miłości względem
człowieka. Jest wyrazem całkowitej darmowości wszystkich Bożych
darów już od samego początku, od stworzenia. Cała Boża ekonomia
rozpoczyna się bezinteresownym aktem Bożej woli, który wszystko
stwarza w swej wszechmocy.

Ręce Ojca
Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób Ireneuszowa teologia stworzenia
osadzona jest na fundamencie, jest wiara w Trójcę.
Powracając do Pisma i do tradycyjnej reguły wiary, Ireneusz –
wbrew gnostykom – utożsamia Stworzyciela z Ojcem, co, w konsekwencji, umiejscawia Ojca, początek wszystkiego, na szczycie schematu: Ojciec jest początkiem materii, jak również idei (formy) stworzeń. To On, w całkowitej wolności, decyduje o stworzeniu i realizuje
je przez pośrednictwo Słowa i Mądrości. Ale w odróżnieniu od schematu gnostyckiego działanie Ojca nie jest oddzielone (odseparowane)
od działania Słowa i od działania Mądrości. Ojciec nie działa nigdy
sam, ale działanie Boże jest zawsze dziełem Trzech, nawet jeśli początek tego działania pochodzi od Ojca45 :
42 AH

III, 25, 5.
II, 30, 9; 10, 2. 4; Wykład 32.
44 AH II, 34, 2.
45 Dzięki takiemu ujęciu również Słowo może być nazywane przyczyną sprawczą
43 AH

Trójca Święta

83

Chwałą Trójcy żyjący człowiek

Dla niego [wierzącego] wszystko jest pewne: doskonała wiara w jednego, wszechmogącego Boga „z którego wszystko” (1 Kor 8, 6),
w Syna Bożego, Chrystusa Jezusa, naszego Pana, „przez którego
wszystko” (1 Kor 8, 6), i jego plan zbawienia, według którego Syn
Boży stał się człowiekiem, pewne jest uzgodnienie: „w Duchu Bożym, który zapewnia poznanie prawdy” (1 Tm 2, 4) i który wyjaśnił plany zbawcze Ojca i Syna, według których pomagał rodzajowi
ludzkiemu, tak jak chciał tego Ojciec46 .

Ta wypowiedź jest jakby kontynuacją myśli zawartej w J 1, 3,
gdzie Słowo jest przedstawiane jako takie, przez które Bóg wszystko
czyni. W konsekwencji stworzenie ex nihilo jest dziełem samego Ojca
– odnośnie jego początków, ale odnośnie jego realizacji wskazuje na
Trzech47 . Materia bierze swój początek z samego Ojca. Działanie Boże przedstawia więc zawsze dwa aspekty równocześnie: w swoim początku odsyłają do Ojca, ale w swym wypełnieniu są dziełem Trzech.
Poniższy tekst precyzyjnie to ilustruje:
Nie można rozpoznać Boga w Jego wielkości, bo jest niemożliwe,
aby zmierzyć Ojca. Natomiast w Jego miłości, która wiedzie nas
przez Jego Słowo do Boga, wszyscy, którzy są Mu posłuszni, stale
się uczą, że Bóg jest wielki i że On jest tym, który wszystko ustanowił, stworzył, upiększył i który wszystko ogarnia, w tym wszystkim
także i nas, i świat, który nas otacza. Bo my także z tym, co On
obejmuje, zostaliśmy stworzeni. To o Nim mówi Pismo Święte: „Bóg
utworzył człowieka biorąc muł ziemi i tchnął w oblicze jego dech życia” (Rdz 2, 7). A więc to nie aniołowie nas stworzyli, nie oni nas
utworzyli. Ani aniołowie nie mogli uczynić obrazu Bożego, ani nikt
inny poza prawdziwym Bogiem, także żadna moc, pozostająca daleko od Ojca wszechrzeczy. Bóg nie potrzebował także ich pomocy dla
stworzenia tego, co sam zamierzał stworzyć, jakby nie miał swoich
własnych rąk. Jest przy nim stale i Słowo, i Mądrość, Syn i Duch,
dzięki którym i przez których stworzył wszystko w sposób wolny
i swobodny, bo do nich powiedział: „uczyńmy człowieka na obraz
i podobieństwo nasze” i wziął z siebie samego substancję dla swoich
stworzeń i kształt stworzeń, i postać przyozdobienia dla świata48 .

Możemy powiedzieć, że to Ojciec stwarza, Syn czyni, a Duch organizuje, pomimo, że w przytoczonym fragmencie wszystko odniesione
i można tak nazywać również wszystkich innych, którzy zawsze czynią wolę Bożą. Chodzi o to, że zarówno Słowo, jak i Duch, nie działają z własnej inicjatywy.
Por. H. Lassiat, Création, liberté et incerruptibilité, insertion du théme anthropologique de la jeune tradition romaine dans l’śuvre d’Irénée de Lyon, Service
de reproduction des theses Universite de Lille III, 1972, s. 344-345.
46 AH IV, 33, 7.
47 Zob. też AH II, 16, 3.
48 AH IV, 20, 1.
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jest do Ojca. Ale jest On początkiem modelu, który następnie jest
realizowany przez Słowo, i początkiem organizacji, którą zarządza
Duch. Te dwa nurty patrzenia na Boże działanie są tylko pozornie
sprzeczne. Tłumaczą one dwa uzupełniające się aspekty tego działania, które – będąc troistym – zachowuje jedność. Jest jedno, bo Ojciec
jest sam w swoim początku; jest troiste, bo Ojciec nigdy nie działa
bez Syna i Ducha. Ten podwójny sposób trynitarnego pojmowania
Bożego działania Ireneusz przedstawia w innym jeszcze tekście:
W ten sposób objawia się jeden Bóg Ojciec, który jest „ponad
wszystkim i przez wszystko, i we wszystkim” (Ef 4, 6). Bo ponad
wszystkim jest Ojciec i jest On głową Chrystusa, przez wszystko
jest Słowo i Ono jest głową Kościoła, we wszystkich zaś nas jest
Duch i On jest wodą żywą, którą daje Pan tym, którzy poprawnie
w niego wierzą, miłują Go i wiedzą, że jest Ojciec, który jest „ponad
wszystkim i przez wszystko, i w nas wszystkich” (Ef 4, 6)49 .

Jak widzimy, w powyższych tekstach Ireneusz na opisanie tego
trynitarnego schematu używa, zaczerpniętego z Biblii50 , obrazu rąk,
który jest dla niego jednocześnie pewną antropomorﬁczną ﬁgurą używaną do mówienia o Bogu i Jego działalności w świecie51 . Obraz ten
jest przez Ireneusza stosowany w formie pojedynczej52 lub mnogiej53
i występuje tylko w przedstawieniu wiary Kościoła54 , nie znajdujemy
go zaś w polemice z gnostykami55 .
W tekstach, w których wyrażenie to sformułowane jest w liczbie
pojedynczej, „Ręka” odnosi się zawsze do Syna, którego obecność
Ireneusz odnajduje np. w relacji o Ananiaszu, Azariaszu i Miszaelu:
Bo jeśli Ręka Boża im towarzyszyła i dokonała w nich rzeczy nadzwyczajnych i niemożliwych dla ludzkiej natury, to dlaczego posłuszna woli Ojca nie miałaby dokonać czegoś nadzwyczajnego w tych,
którzy zostali zabrani? Tu jednak jest obecny Syn Boży56 .
49 AH V, 18, 2. Na temat różnic w tłumaczeniu Ef 4, 6 występujących w tym
fragmencie u Ireneusza zob. J. Fantino, La théologie..., dz. cyt., s. 297; E. Nestle,
Novum Testamentum graece et latine, Stuttgart 1964, s. 495.
50 Zob. Rdz 2,7; Ps 118,73; Hi 10,8-9.
51 Por. J. Mambrino, „Les deux Mains de Dieu” dans l’śuvre de S. Irénée, w:
Nouvelle revue de théologie, nr 79, 1957, s. 355-370; Y. de Andı́a, Homo vivens,
incorruptibilité et divinisation de l’homme selon Irénée de Lyon, Paris 1986, s.
64-68.
52 AH III, 21, 10; IV, 39, 2; V, 5, 2; 15, 2.3; 16, 1.
53 AH IV, przedmowa 4; 7, 4; V, 1, 3; 5, 1; 6, 1; 28, 4; Wykład 11.
54 AH III-V; Wykład.
55 AH I-II.
56 AH V, 5, 2.
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W liczbie mnogiej natomiast odnosi się zawsze do Syna i Ducha:
Dla stworzenia świata oraz ukształtowania człowieka, z powodu którego świat powstał, Ojciec nie potrzebował aniołów, nie potrzebował
także żadnej pomocy dla stworzenia tych bytów, które znalazły się
w stworzeniu i służyły dla przeprowadzenia planu zbawczego, zdarzeń, które dotyczyły człowieka. Miał bowiem bogatą i niewymowną
pomoc, wspomagają go bowiem we wszystkim jego Bliscy, a zarazem jego Ręce, to znaczy Syn i Duch, Słowo i Mądrość, którym służą
wszyscy aniołowie i są im poddani57 .

Te dwa rodzaje zastosowania omawianego wyrażenia nie są bez
znaczenia. Gdy przyjrzymy się bowiem wszystkim tym tekstom, zauważymy, że dzięki nim Ireneusz ogarnia całość Bożej ekonomii: stworzenie człowieka oraz świata uczynionego dla niego58 oraz zbawienie człowieka59 . Ukazuje on modelowanie, kształtowanie pierwotnego
Adama i jednocześnie przedstawia proces jaki to kształtowanie przechodzi poprzez czas ekonomii: „Oto dlaczego, poprzez wszystkie te
czasy, człowiek ukształtowany od początku przez Ręce Boga – chcę
powiedzieć przez Syna i Ducha – staje się obrazem i podobieństwem
Boga”60 .
Temat rąk łączy obraz i podobieństwo dla wyjaśnienia stworzenia
i zbawienia człowieka jako dzieła całej Trójcy. W rezultacie Ojciec
działa przez swoje ręce, aby ukształtować człowieka na swój obraz
i swoje podobieństwo. Ojciec, Syn i Duch są więc w nieustannym
i nieprzerwanym ekonomicznym działaniu zdążającym do zrealizowania człowieka doskonałego61:
Tak oto Słowo Ojca i Duch Boży, łącząc się z dawna materią stworzenia Adama, uczynili go człowiekiem żywym i doskonałym, zdolnym
do rozumienia doskonałego Ojca. Uczynili to po to, abyśmy i my, gdy
wszyscy umrzemy w człowieku zmysłowym, mogli zostać ożywieni
w człowieku duchowym. Adam bowiem nigdy nie został wypuszczony z Rąk Bożych. Do nich przecież zwrócił się Ojciec ze słowami:
„Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze”. I dlatego na
końcu „nie z żądzy ciała ani z woli męża”, lecz z upodobania Ojca Jego Ręce doskonaliły go jako żywego człowieka, tak że Adam
zaistniał na obraz i podobieństwo Boże62 .

Ireneusz, wykorzystując biblijne obrazy o kształtowaniu człowieka
przez Boże Dłonie, idzie dalej w ich interpretacji. Nie odnoszą się one
57 AH

IV, 7, 4.
AH IV, 7, 4.
59 Np. AH V, 5, 2.
60 AH V, 28, 4.
61 Por. J. Mambrino, Les deux Mains. . . , dz. cyt., s. 365.
62 AH V, 1, 3.
58 Np.
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u niego już tylko do stworzenia człowieka, ale umieszczone w perspektywie Bożej ekonomii rozszerzają swój zakres na permanentne działanie Boga, stwarzającego człowieka nieprzerwanie. Wskazuje jednocześnie na fundamentalną dla wiary prawdę, że Ojciec nigdy nie działa sam – zawsze jest wspomagany przez swoje Ręce. Jest to prawda
o nieustannej obecność Syna i Ducha przed Ojcem, którzy razem działają trynitarnie, co jednocześnie potwierdza ich jedność w działaniu
ekonomicznym.

Chwałą Boga żyjący człowiek:
obraz i podobieństwo
Ostateczny sens doktryny o stworzeniu w pełni odsłania się jednak
dopiero w ujęciu antropologicznym. Człowiek dzieli z otaczającym
go światem swą kondycję stworzenia, jest jednak stworzeniem szczególnym, które nadaje całości jej ostateczny sens. W konsekwencji
wszystko osiąga swoją pełnię dopiero w człowieku, stworzonym na
obraz i podobieństwo Boga.
Antropologię Ireneusza można zrozumieć tylko w oparciu o jego wizję zbawczego zamysłu Stwórcy, w którym jest ona zanurzona
i która całkowicie kształtuje jego koncepcję.
Po pierwsze więc, Bóg sam stwarza człowieka, „to nie aniołowie
stworzyli go, ani też uformowali”63. Oczywiście, mają w tym swój
udział wszystkie trzy Osoby Trójcy. To troiste działanie Ireneusz wydobywa z tekstów Pisma Świętego. Najpierw wykorzystuje fragment
z Rdz 2,7, gdzie użyta jest formuła pojedyncza: „uczynił Bóg człowieka”. Zaraz potem cytuje Rdz 1, 26: tutaj Ojciec zwraca się do
Syna i Ducha w kwestii stworzenia człowieka. Jest to potwierdzenie
tezy, o której wspominaliśmy już przy okazji omawiania stworzenia
jako dzieła zarówno samego Ojca, jak i działania trynitarnego.
Ireneusz, komentując opis stworzenia człowieka z Rdz 2, 7, wyróżnia kilka elementów tego boskiego działania. Adam został więc
ukształtowany Bożymi Rękami z ziemi nieuprawianej i dziewiczej,
gdyż nie spadł na nią jeszcze żaden deszcz64 . Dopiero po nawilżeniu
przez wodę stała się wilgotna i zdolna do kształtowania przez Boże Palce. Ireneusz pisze, że jest to ta sama ziemia, którą zmieszał
63 AH

64 Rdz

IV, 20, 1.
2, 5; AH III, 21, 10.
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ze śliną Chrystus i położył na ręce ślepego od urodzenia, chcąc tym
samym ukazać tożsamość ręki, która uformowała Adama i która ponownie ukształtowała oczy ślepca65 oraz tożsamość ziemi, „ponieważ
ziemia, którą Pan ukształtował oczy ślepca od urodzenia, była tą
samą, z której człowiek został uformowany na początku”66 .
Ciało człowieka zostało ukształtowane z ziemi, przez ręce Boga,
Syna i Ducha, ale to Bóg Ojciec jest tym, który nas uczynił i tchnął
w nas tchnienie życia67 . To tchnienie życia daje życie ciału i jako zasada je ożywiająca jest równoznaczne z duszą: „Bóg tchnął w oblicze
człowieka tchnienie życia i człowiek stał się duszą żyjącą, a zatem
tchnienie życia jest bezcielesne. Nie można więcej mówić, że dusza
jest śmiertelna, gdyż jest ona tchnieniem życia”68 .
Dusza jednak – choć sama z siebie nieśmiertelna – jest przecież
tchnieniem życia, na skutek grzechu pierworodnego nie jest w stanie zachować ciała przy życiu69 . Aby wyjaśnić tę trudność, Ireneusz
wprowadza rozróżnienie dwóch rodzajów życia: danego przez tchnienie życia (Rdz 2, 7) i danego przez Ducha ożywiającego (1 Kor 15,
45):
Czymś innym jest to, co stworzone, i innym jest twórca. Tchnienie
jest czymś doczesnym, Duch zaś wiecznym. Tchnienie ma siłę krótkotrwałą, trwa jakąś chwilę i ginie pozostawiając bez tchnienia to,
w czym dotąd przebywało. Duch zaś ogarnia człowieka wewnętrznie
i zewnętrznie, trwa wiecznie i nigdy go już nie opuszcza. [. . . ] Pierwsze życie zostało usunięte, ponieważ zostało udzielone przez proste
tchnienie, a nie przez Ducha. Inną bowiem rzeczą jest tchnienie życia, które czyni człowieka psychicznym, a inną Duch ożywiający,
który czyni człowieka duchowym70 .

Jak z tego widać, Biskup Lyonu zna i używa obiegowej deﬁnicji
człowieka złożonego z duszy i ciała, ale nie poprzestaje na niej – nie
jest ona wystarczająca dla potrzeb jego teologicznej wizji:
Człowiek doskonały, jak powiedzieliśmy, składa się z trzech części:
ciała, duszy i ducha. Duch zbawia i kształtuje, ciało jest jednoczone
i kształtowane, a między obojgiem jest dusza, która raz idzie za
65 AH

V, 15, 3.
V, 15, 4.
67 AH III, 24, 1.
68 AH V, 7, 1.
69 Por. L. Nieścior, Stworzenie pierwszego człowieka według św. Ireneusza
z Lyonu, w: Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia z teologii Ojców, Poznań 2002, s. 52-53.
70 AH V, 12, 1-2.
66 AH
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duchem i bywa przezeń niesiona, kiedy indziej znów, zgadzając się
na podszepty ciała, spada do ziemskich pożądliwości71 .

To, czego Bóg pragnie dla człowieka, a mianowicie doskonałości
obrazu i podobieństwa, w najgłębszy sposób determinuje jego byt.
Tej doskonałości człowiek nie może osiągnąć bez pomocy Bożej, bez
pomocy Ducha Świętego. Jest On transcendentnym elementem, który
człowiek otrzymuje jako jedność duszy i ciała: „To nasza istota – czyli związek duszy i ciała – która, otrzymując Ducha Bożego, stanowi
człowieka duchowego”72. Duch Boży nie jest więc jednym ze składników czysto antropologicznych, ale umieszczając człowieka w perspektywie Bożej ekonomii, uwzględniając jego boskie powołanie, staje się
On absolutnie konieczny do doskonałości bytu ludzkiego. Aby człowiek mógł się wznieść ku Bogu, jego dusza musi podążać za Duchem
Bożym, w przeciwnym wypadku, poddając się poruszeniom ciała, byt
ludzki może zatracić swoje naturalne przeznaczenie.
Wszystkie jednak trzy elementy, konstytuujące ludzki byt, są nieodzowne i konieczne. Jeżeli zabraknie choć jednego z nich, człowiek
nie będzie pełny, jego natura będzie „uszkodzona” i niekompletna:
Bóg będzie uwielbiony w swoim stworzeniu, gdy zostanie ono dostosowane i odpowiednio się upodobni do Jego Syna. Gdyż Ręce
Ojca, to jest Syn i Duch, uczyniły człowieka na podobieństwo Boże,
całego, nie tylko część człowieka. Dusza więc i Duch mogą być częścią człowieka, ale nigdy w pełni człowiekiem. Doskonały bowiem
człowiek jest zmieszaniem i połączeniem duszy, która przyjmuje Ducha Ojca, i która została złączona z ciałem, stworzonym na obraz
Boży73 .

Celem takiego ukształtowania ludzkiego bytu jest oczywiście uczestnictwo w Bożym życiu. I, co najważniejsze, cały człowiek jest przeznaczony do osiągnięcia tego stanu zjednoczenia z Bogiem. Dla Ireneusza
życie, które człowiek otrzymuje od Ducha, określa zarówno jego duszę, jak i ciało. Człowiek duchowy jest ukształtowany z substancji
cielesnej i na mocy udziału w Duchu74 . Ireneusz, w odróżnieniu od
gnostyków, nie mówi o substancji duchowej, ale o udziale w Duchu75 .
I to właśnie ten udział jest dla człowieka drogą do zjednoczenia z Bogiem, sam jest tym zjednoczeniem. Będzie to możliwe, kiedy człowiek
71 AH

V,
V,
73 AH V,
74 AH V,
75 AH V,
72 AH

9,
8,
6,
9,
7,
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osiągnie doskonałość, która jest możliwa do zrealizowania dzięki działaniu całej Trójcy:
Na początku naszego stworzenia w Adamie było owo tchnienie życia, które zostało zjednoczone ze stworzeniem, ożywiło człowieka
i ukazało go jako istotę obdarzoną rozumem, tak oto Słowo Ojca
i Duch Boży, łącząc się z dawną materią stworzenia Adama, uczynili go człowiekiem żywym i doskonałym, zdolnym do rozumienia
doskonałego Ojca76 .

Taka wizja człowieka, która zawiera w sobie wymiar nadprzyrodzony, swoje ostateczne wyjaśnienie znajduje w Ireneuszowej koncepcji obrazu i podobieństwa Bożego. Biskup Lyonu rozwija tutaj znaną
w II wieku koncepcję o jedynym stworzeniu człowieka, według której
człowiek stworzony na obraz Boga (Rdz 1, 26) jest jednocześnie człowiekiem ukształtowanym, a ściślej – ulepionym (Rdz 2, 7)77 . Ireneusz
rozwinie tę teorię, nadając jej między innymi mocne zabarwienie chrystologiczne. Wzorem bowiem, według którego został ukształtowany
człowiek, jest Jezus – doskonały obraz Ojca78 .
Znajdujemy u Ireneusza rozróżnienie, nie zawsze utrzymywane
z całkowitą konsekwencją, między obrazem Boga i podobieństwem79 .
Obraz jest pojęciem bardziej statycznym, nadanym stworzeniu i przynależnym konstytucji człowieka. Podobieństwo jest zasadniczo dynamiczne i wskazuje na stopniową asymilację z Bogiem, na upodabnianie się do Niego80 . To podobieństwo zostało utracone przez grzech
i dopiero Jezus, który przez swoje Wcielenie objawił, na czyj obraz
uczyniony został człowiek, przywraca je ludziom:
W dawnych czasach mówiono, że człowiek został uczyniony na obraz
Boga, ale to się jeszcze nie ukazało, ponieważ Logos był jeszcze niewidzialny, ten Logos, według którego obrazu człowiek został uczyniony; to zresztą dlatego i podobieństwo zostało tak łatwo zgubione,
ale gdy Logos Boży stał się człowiekiem, ogłosił obydwa, gdyż tak
76 AH

V, 1, 3.
Klemens Aleksandryjski, List do Koryntian, 33, 4; Justyn, Traktat
o zmartwychwstaniu, 8; Tacjan, Mowa do Greków, 15; na ten temat zob.: HD, t.
II, s. 83-85. Taka koncepcja stoi w opozycji do poglądów Filona Aleksandryjskiego, który rozróżniał dwa stworzenia człowieka: według Rdz 1, 26 człowiek
jawi się jako dzieło wykonane na obraz Boga, natomiast według Rdz 2, 7 jako
model uformowany z mułu. Dopiero, kiedy uczyniony łączy się z umysłem, powstaje człowiek istotowy, czyli idealny, który jest niezniszczalny. Por. L. Nieścior,
Stworzenie pierwszego. . . , dz. cyt., s. 41-56.
78 2 Kor 4, 4; Kol 1, 15; Wykład, 22.
79 Takie rozróżnienie występuje zasadniczo trzy razy: AH V, 6, 1; 11, 2; 16, 2.
80 A. H. Hamman, L’Homme image. . . , dz. cyt., s. 64-69.
77 Por.
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samo jak prawdziwie ukazał obraz, bo to On sam stał się tym, który był obrazem, tak również w sposób pewny przywrócił podobieństwo, przeprowadziwszy upodobnienie człowieka do niewidzialnego
Ojca przez Logos, który się w nim uwidocznił81 .

Ciało Słowa wcielonego objawia więc obraz i podobieństwo ukryte
w ukształtowanym ciele Adama. Sprawia, że objawia się ten obraz,
i ustanawia podobieństwo, czyniąc człowieka podobnym do niewidzialnego Ojca. Ale to, co Słowo objawia we Wcieleniu, pokazuje
jeszcze bardziej w uwielbieniu swojego człowieczeństwa, gdy staje się
doskonałym człowiekiem. Obraz Boży objawia się więc w całym swoim blasku przez ciało chwalebne Słowa, które pozwala wyłonić jego
jakości, jak na przykład niezniszczalność. Aby człowiek mógł dostąpić tego stanu, musi posiąść jakości Ducha, czyli stać się chwalebnym,
niezniszczalnym, podobnym do Słowa Boga82 .
Widać tu doskonale, że Ireneusz, posługując się biblijnym tekstem
o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo, przypisuje każde
z nich jednej z Osób Trójcy. I tak jak Syn jest obrazem odciśniętym w człowieku, tak Duch jest podobieństwem, które ma prowadzić
go doskonałości. Człowiek ukształtowany na obraz jest równocześnie
przemieniany przez Bożego Ducha, aby otrzymać uczestnictwo w niezniszczalności.
To właśnie posiadanie Ducha lub Jego brak jest podstawą rozróżnienia między obrazem i podobieństwem. Podobieństwo, czyli udział
w Duchu, człowiek może stracić poprzez grzech, czego nie można
powiedzieć o Bożym obrazie, który zawsze jest odciśnięty w ludzkim
ciele. Duch jest więc aktywną, dynamiczną zasadą upodobnienia do
Boga i właśnie dlatego musiał być obecny przy stwarzaniu człowieka
przez Słowo, aby uczynić człowieka bardziej podobnym do Słowa, na
którego obraz to stworzenie się dokonywało. Słowo zatem daje człowiekowi kształt czy obraz, a Duch – poruszenie czy podobieństwo
jako żywe upodobnienie człowieka do Boga.

81 AH

82 Por.

IV, 16, 2.
L. Nieścior, Stworzenie pierwszego. . . , dz. cyt., s. 49.
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Rekapitulacja
dziełem Chrystusa
To kształtowanie człowieka na obraz i podobieństwo Boga dokonuje
się przez całą historię ludzkości. Swoją kulminację zaś osiąga w wydarzeniu czy raczej w rzeczywistości, którą Ireneusz nazywa rekapitulacją. To wielkie dzieło rozpoczęło się w wydarzeniu Wcielenia. Biskup
Lyonu bardzo szeroko analizuje i rozważa sens tego pojęcia, które
deﬁniuje najpierw jako dzieło Chrystusa83 .
Po pierwsze, przez swoje przyjście Jezus zebrał w sobie wszystkich
ludzi, ze wszystkich czasów i ze wszelkich zakątków ziemi:
Łukasz dlatego przedstawił genealogię, wychodząc od narodzenia
naszego Pana aż do Adama, która liczy siedemdziesiąt dwa pokolenia, że w ten sposób łączy koniec z początkiem i pokazuje, że złączył
w sobie wszystkie ludy rozproszone od czasów Adama, wszystkie języki i pokolenia ludzkie, łącznie z samym Adamem84 .

Syn Boży nie tylko zbiera w sobie całą ludzkość, ale w Jego egzystencji swoje odzwierciedlenie znajduje również życie każdego poszczególnego człowieka. Indywidualna historia każdej osoby, wszystkie etapy, przez które przechodzi człowiek, zostają zrekapitulowane
w ziemskim życiu Chrystusa, który:
Uświęca wszelkie etapy wieku ludzkiego przez właściwe Mu w danym czasie podobieństwa. Przyszedł bowiem zbawić w sobie samym
wszystkich; wszystkich mówię, którzy przez Niego odradzają się dla
Boga: niemowlęta, dzieci, chłopców, młodzieńców i dorosłych mężczyzn. Tak przeżył każdy wiek, stał się niemowlęciem wśród niemowląt i uświęcił niemowlęta, wśród dzieci był dzieckiem i uświęcił
tych, którzy są w tym wieku, dał im przykład uczuć czci, sprawiedliwości i poddania, wśród młodzieńców był młodzieńcem i uświęcił
83 Joseph Wolinski sprowadza do trzech liczne znaczenia, jakie można nadać
pojęciu rekapitulacji u Ireneusza. Pierwsze znaczenie jest soteriologiczne. Oznacza
ono akt, poprzez który Syn Boży, stawszy się człowiekiem, podnosi wolę człowieka,
upadłą w nieposłuszeństwo. Drugie znaczenie jest ontologiczne, służy pierwszemu
za fundament. Chrystus nie mógłby wypełnić aktu zbawczego, gdyby nie przyjął kondycji ludzkiej w jej całokształcie. Trzecie znaczenie jest eschatologiczne.
Zrealizowany już w Chrystusie Głowie w Jego zmartwychwstaniu, zamysł zbawienia ma dopiero się wypełnić w pozostałych ludziach, stopniowo przyciąganych
do Głowy i włączanych do Ciała, jakim jest Kościół. Dopiero na końcu czasów
zakończy się rekapitulacja, w swym ostatecznym wypełnieniu. Por. HD, t. I, s.
156.
84 AH III, 22, 3.
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ich dla Pana, był dorosły wśród dorosłych, aby okazać się doskonałym nauczycielem dla wszystkich, nie tylko w wyłożeniu prawdy, ale
także stosownością dla wielu, uświęcając także ludzi dorosłych, stając się także dla nich przykładem. Następnie zbliżył się do śmierci,
aby stać się pierworodnym wśród umarłych85 .

Poprzez krzyż Chrystusa dokonuje się również rekapitulacja przestrzeni jako wyraz totalności Jego dzieła zjednoczenia. Nie ma już
takiego miejsca we wszechświecie, które byłoby pozbawione obecności Boga:
A więc przez posłuszeństwo, w którym posłuszny aż do śmierci zawisł na drzewie, usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku z drzewem. A sam, ponieważ jest Słowem Boga wszechmogącego,
które według niewidzialnego planu rozszerzyło się powszechnie w całym świecie i ogarnia jego długość i szerokość, jego wysokość i głębokość, gdyż przez słowo Bóg wszystkim zawiaduje, tak też ukrzyżowany został w tych (czterech) kierunkach, Syn Boży, już wcześniej
według planu krzyża oznaczony we wszechświecie, aby swoje działanie w zakresie niewidzialnym ukazał także w sposób widzialny
[. . . ] i on wzywa rozproszonych ze wszystkich stron do poznawania
Ojca86 .

Chrystus rekapituluje w sobie również wszystkie cierpienia i wysiłki człowieka, który poprzez wszystkie etapy historii próbował żyć
według Bożych przykazań. Żadne ludzkie starania nie przepadają i nie
tracą swojego znaczenia i wartości. To, co poszczególni ludzie czynili
z myślą o dobrym sposobie życia, według Bożego zamysłu, choć kosztowało ich wiele wysiłku i cierpienia, teraz w Chrystusie znajduje
swoje wypełnienie i udoskonalenie:
Podobnie także Pan mówił do tych, którzy mieli przelać krew Jego:
„domagać się będzie wszelkiej krwi niewinnej, którą się rozlewa na
ziemi [. . . ]”. Wskazuje tym samym na przyszłą rekapitulację w sobie samym przelanej krwi od początku, krwi wszystkich sprawiedliwych, proroków, zdania rachunku za ich krew w sobie samym.
Nie wymagano by tego, gdyby nie miał być uratowany i gdyby Pan
tego nie zrekapitulował w sobie samym, gdyby ciało i krew nie zostały ukształtowane według początkowego stworzenia, gdy zbawia
w sobie samym to, co na końcu zginęło i co zginęło na początku
w Adamie87 .

Na Jezusie kumulują się również wszystkie podstępy i zasadzki
szatana, które ten wymierzył przeciwko człowiekowi. Chrystus bierze
85 AH

II, 22, 4.
34.
87 AH V, 14, 1.
86 Wykład
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to wszystko na siebie, zamiast nas i z nami, nie pozostawiając ludzi
w samotności w walce z siłami zła:
Nieprzyjaźń skierowaną przeciw niemu [człowiekowi] zwrócił przeciwko sobie samemu, aby ją przerwać i zwrócić przeciwko wężowi.
[. . . ] Nieprzyjaźń tę Pan zrekapitulował w sobie samym, gdy stał się
człowiekiem „z niewiasty” i starł głowę węża88 .

Rekapitulacja dotyczy nie tylko człowieka, ale całej rzeczywistości,
wszystkich stworzeń i wszystkich rzeczy. Ireneusz nieustannie wskazuje na jej uniwersalność i powszechność:
Jeden jest Chrystus Jezus, nasz Pan, który przeszedł cały plan
zbawczy i wszystko w sobie na nowo zjednoczył. [. . . ] Słowo stało się
człowiekiem, jednocząc w sobie samym całość, aby Słowo Boże tak,
jak jest pierwsze wśród bytów ponad niebiosami, duchowych i niewidzialnych i cielesnych, aby w stosownym czasie całość przyciągnął
do siebie89 .

Ta pełnia zjednoczenia wszystkiego w sobie swoją doskonałość
osiąga na krzyżu, który staje się miejscem uwieńczenia całego dzieła
rekapitulacji. Aby to pokazać, Ireneusz buduje pomost między „najcięższym” grzechem, który popełnił człowiek w rajskim ogrodzie, czyli grzechem pierwszego nieposłuszeństwa, a śmiercią Chrystusa na
krzyżu, w której Tenże „posłuszny aż do śmierci zawisł na drzewie,
usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku z drzewem”90 .
Przez dzieło krzyża Słowo Boże „rozszerzyło się powszechnie” w całym świecie i ogarnia wszystkie jego wymiary91 . Tak jak wcześniej
była o tym mowa w aspekcie rekapitulacji przestrzeni, tak tutaj Ireneusz wskazuje na totalność tego objęcia rzeczywistości przez Chrystusa. I oczywiście okazuje się, jakby po czasie, że to objawienie nie
jest dokonaniem czegoś nowego, ale odsłonięciem stanu, który trwał
od początku, a był niewidoczny dla człowieka, który jednocześnie
zyskał w dziele krzyża najwyższy stopień doskonałości92:
Słowo Boże jest w istocie Stwórcą świata, a jest nim nasz Pan, który
w ostatecznych czasach stał się człowiekiem, chociaż istnieje już
w świecie i na sposób niewidzialny obejmuje wszystko, co zostało
stworzone i przenika całość stworzenia przybity do krzyża93 .
88 AH

IV, 40, 3.
III, 16, 6.
90 Wykład 34.
91 Tamże.
92 Możliwe, że w świetle AH I, 17, 4 Ireneusz sądził, że ów plan krzyża we
wszechświecie był znany Adamowi, był to bowiem plan wszechogarniania świata
przez Logos, ale stał się niewidoczny na skutek grzechu, a ponownie ujawnił się
przez drzewo krzyża.
93 AH V, 18, 3.
89 AH
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Niepodważalnym powodem śmierci Chrystusa jest dla Ireneusza
potrzeba uwolnienia człowieka od przekleństwa śmierci, które ten
ściągnął na siebie przez nieposłuszeństwo popełnione na początku:
„Bogaty w miłosierdzie Bóg” wysłał swoje Słowo w rejony, gdzie człowiek utracił życie i ono „rozproszyło mroki więzienia, uświęciło nasze
narodzenie i zniszczyło śmierć”94 . Chrystus, zmartwychwstając, pokonał śmierć i w sobie samym podniósł upadłego człowieka, „wynosząc go na wyżyny nieba, na prawicę chwały Ojca”95 . Aby mogło się
to zrealizować, Chrystus musiał zmartwychwstać, bo gdyby „nie powstał z martwych, to śmierć nie zostałaby pokonana i jej panowanie
nie zostałoby zniszczone”96 .

Rekapitulacja
dziełem Ducha Świętego
Mówiąc o dziele rekapitulacji w rozumieniu św. Ireneusza, zasadniczo
bierze się pod uwagę przede wszystkim dzieło zbawienia dokonane
w Osobie Jezusa Chrystusa. Natomiast rola Ducha Świętego w ekonomii zbawienia bywa zazwyczaj ograniczana do okresu po powrocie
Chrystusa do Ojca97 . Duch Święty jest jak gdyby kontynuatorem
misji Jezusa, kiedy nie ma Go już na ziemi; jest Tym, który zapewnia trwałość Chrystusowego dzieła. Wydaje mi się jednak, że jest to
spojrzenie zbyt wąskie, zbyt zacieśniające rolę trzeciej Osoby Trójcy
w wielkim planie zbawienia. Wczytując się uważnie w te fragmenty
dzieła Biskupa z Lyonu, które w sposób szczególny dotyczą działalności Ducha, można dostrzec bardzo wiele elementów teologii Ireneusza,
bez których pojęcie rekapitulacji skoncentrowane jedynie na Osobie
Chrystusa staje się po prostu uboższe czy nawet mniej zrozumiałe98 .
94 Wykład
95 Tamże.

38.

96 Wykład

39.
to w ogóle szerszy problem w interpretowaniu teologii trynitarnej Ireneusza, który – jak zauważa Kretschmar – jest pierwszym z Ojców Kościoła, który
umieszcza Ducha Świętego w systemie rzeczywiście trynitarnym. Zob. G. Kretschmar, Le développement de la doctrine du Saint Esprit du Nouveau Testament
à Nicée, w: Verbum Caro XXII, nr 88 (1968), s. 34.
98 Niezwykle inspirująca w tym przedmiocie jest lektura pracy B. Częsza, Związek Ducha Świętego z Kościołem w ujęciu świętego Ireneusza i w interpretacji
Montanistycznej, Poznań 1991.
97 Jest
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Miejsce, jakie Ireneusz przypisuje Duchowi w rekapitulacji, nie będzie w pełni zrozumiałe, jeśli nie zobaczymy najpierw, w jaki sposób
Autor ujmuje relację między Synem i Duchem Świętym.
Trzeba po pierwsze zauważyć, że Ireneusz identyﬁkuje Mądrość
z Księgi Przysłów z Duchem Świętym, poszerzając w ten sposób Jego funkcje o te, które w tradycji zasadniczo przypisywane są Logosowi, a więc stworzenie świata i rządy nad nim. Ireneusz chce przez
to wykazać, iż nie tylko Logos, lecz także Duch Święty spełnia swoją
funkcję wobec dzieła stworzenia99 . Od samego początku, o ile oczywiście można mówić o początku przed stworzeniem świata, jest On
obecny w Trójcy i bierze aktywny udział w ekonomii zaplanowanej
przez Ojca.
Żeby dobrze zrozumieć rolę Ducha Świętego w tej ekonomii, trzeba się cofnąć do samego początku, do stworzenia człowieka, gdyż cała
pneumatologia ma u Ireneusza nachylenie antropologiczne. Ważnych
jest tutaj kilka założeń wstępnych, które omówiliśmy już poprzednio,
rozważając zagadnienia dotyczące stworzenia człowieka, które dokonało się poprzez Boże Ręce. Trzeba również wziąć pod uwagę zaproponowany przez Ireneusza troisty schemat antropologiczny, oparty na
teorii obrazu i podobieństwa. Mając na uwadze te założenia, jasn wyda nam się cel, przed jakim stoi ludzkość po grzechu pierworodnym:
Bóg będzie uwielbiony w swoim stworzeniu, gdy zostanie ono dostosowane i odpowiednio się upodobni do Jego Syna. Gdyż Ręce
Ojca, to jest Syn i Duch, uczyniły człowieka na podobieństwo Boże,
całego, nie tylko część człowieka. Dusza więc i Duch mogą być częścią człowieka, ale nigdy w pełni człowiekiem. Doskonały bowiem
człowiek jest zmieszaniem i połączeniem duszy, która przyjmuje Ducha Ojca, i która została złączona z ciałem, stworzonym na obraz
Boży100 .

Zbawienie więc, którego ma dokonać Chrystus, musi być przywróceniem człowiekowi tej struktury antropologicznej, którą Adam
utracił w wyniku nieposłuszeństwa w raju. Człowiek jest pozbawiony
99 Warto zauważyć, że rozszerzenie przez Ireneusza funkcji Ducha Świętego
o funkcje przypisywane przez Ojców Logosowi nie oznacza, iż utożsamia on Ducha
Świętego z Chrystusem preegzystującym, a tym samym, że mamy w jego dziele
do czynienia z Geistchristologie – z chrystologią Ducha, jak chce tego F. Loofs.
Wyraźne nauczanie o dwóch Rękach Boga wskazuje jednoznacznie na rozróżnienie Logosu i Ducha. Pozostaje tylko pytanie, od kogo Ireneusz zaczerpnął swoją
naukę o Duchu Świętym. Zob. B. CZĘSZ, Związek. . . , dz. cyt., s. 56-57; J. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, t. II: De saint Clément à saint Irénée,
Paris 1928, s. 565-570.
100 AH V, 6, 1.

96

Teoﬁl 2(20)2004

Adam Szustak OP

Ducha Świętego, który jest prawdziwą zasadą jego życia na wieczność.
Bez Ducha człowiek jest martwy:
Słabość ciała, gdy zostaje wchłonięta, objawia mocnego Ducha.
Duch zaś, wchłaniając, posiada w sobie ciało jako dziedzictwo, a z obu
składa się żywy człowiek; żyje przez udział Ducha, człowiekiem jest
przez substancję ciała. Tak więc ciało bez Ducha Bożego jest martwe, nie mając życia nie jesteśmy w stanie posiąść Królestwa Bożego101 .

Aby odwrócić ten stan rzeczy, w jaki popadliśmy po grzechu,
Chrystus musi odnowić w ludziach obraz i podobieństwo Boże, którym pierwszy człowiek został obdarzony. Jak widzieliśmy wyżej, dokonuje się to przez Jego Wcielenie:
[. . . ] Gdy Logos Boży stał się człowiekiem, ogłosił obydwa, gdyż tak
samo jak prawdziwie ukazał obraz, bo to On sam stał się tym, który
był obrazem, tak również w sposób pewny przywrócił podobieństwo,
przeprowadziwszy upodobnienie człowieka do niewidzialnego Ojca
przez Logos, który się w nim uwidocznił102 .

Rozważając w konkrecie to przywrócenie człowiekowi podobieństwa Bożego, nie sposób nie zauważyć roli, jaką pełni w tym procesie
Duch Święty. Jest On obecny od samego początku w dziele rekapitulacji, przeprowadzanym przez Słowo, i żaden etap ziemskiego życia
Chrystusa nie jest wyłączony z Jego działania.
Samo Wcielenie Słowa dokonało się mocą Ducha Świętego, bo to
właśnie przez Niego Pan „sprowadził Boga między ludzi”103 . Od razu
też Ireneusz dodaje, że Słowo „wprowadza na powrót człowieka przez
swoje Wcielenie ku Bogu” – nie można bowiem oddzielić działania
Rąk Bożych104 .
Kolejnym bardzo ważnym momentem w historii zbawienia jest
chrzest Jezusa w Jordanie, który objawia Ducha jako Namaszczenie:
Na podstawie imienia „Chrystus” można wysnuć znaczenie: „ten,
który namaszcza”, ale także „ten, który został namaszczony”, jak
również nazwanie samego „namaszczenia”, którym został namaszczony. Namaszcza bowiem Ojciec, namaszczonym jest Syn, i to w namaszczeniu, którym jest Duch105 .

Ireneuszowa interpretacja tego wydarzenia jest wynikiem polemiki z poglądami gnostyków, według których przyjęcie Ducha Świętego
101 AH

V, 9, 3.
IV, 16, 2.
103 AH V, 1, 1.
104 Tamże.
105 AH III, 18, 3.
102 AH
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oznaczało przyjęcie przez Chrystusa Bóstwo dopiero wtedy106 . Według takiego poglądu dopiero w momencie chrztu na Jezusa zstąpił
Chrystus i pozostał z Nim wyłącznie do momentu śmierci na krzyżu107 . Dla Ireneusza jest oczywiste, że już w momencie wcielenia
Słowo stało się Synem Człowieczym i wtedy też dokonało się połączenie Bóstwa z człowieczeństwem108 . Nad Jordanem dokonała się
natomiast pierwsza epifania Ducha Świętego i Ireneusz nadaje temu
wydarzeniu charakter wyraźnie pneumatologiczny.
Co dla Biskupa Lyonu oznacza to zstąpienie Ducha Świętego nad
Jordanem? Otóż Chrystus nie przyjmuje wtedy Ducha dla siebie,
lecz – reprezentując w tym momencie cały rodzaj ludzki – przyjmuje
Ducha Świętego jako dar dla nas, umożliwiający osiągnięcie zbawienia109 . Tak więc wydarzenie nad Jordanem jest według Ireneusza
namaszczeniem nas, ludzi, Duchem Świętym i jako takie posiada zasadnicze znaczenie dla historii całego rodzaju ludzkiego – poprzez to
namaszczenie natura ludzka została bowiem wywyższona110 . Koncepcja taka pozwala na równomierne rozłożenie akcentów dotyczących
misji Syna Bożego i misji Ducha Świętego111 .
To wypełnienie misji Ducha Świętego wobec ludzkości i świata zakłada niezwykle ścisłe powiązanie Ducha Świętego z ludźmi. W świetle nauki Ireneusza Duch Święty jawi się jako oś relacji zachodzącej
między Tym, który zstępuje (do człowieka) – Bogiem Trójjedynym
106 Zob. W. Myszor, Gnostycyzm w tekstach z Nag-Hammadi, w: Studia antiquitatis christianae, Warszawa 1977, t. I, z. 2, s. 182-189.
107 W świetle AH wiadomo, że taki pogląd głosili: Ptolemeusz (I, 7, 2), Marek
Mag (I, 15, 3), Cerynt (I, 26, 1), Oﬁci (I, 30, 12). Zob. B. Częsz, Związek. . . , dz.
cyt., s. 74; J. N. D. Kelly, Początki. . . , dz. cyt., s. 29-30.
108 AH III, 17, 4.
109 AH III, 9, 3.
110 Ireneuszowa interpretacja chrztu Jezusa, która znalazła również odzwierciedlenie u późniejszych Ojców, budzi pewne zastrzeżenia u współczesnych teologów.
Zob. I. de la Potterie, L’onction du Christ, w: Nouvelle Revue Théologique,
Tournai-Louvain-Paris, nr 80 (1958), s. 225-252; H. Mühlen, Der Heilige Geist
als Person, Münster 1980, s. 170. Bardzo ciekawe rozwiązanie tej kwestii proponuje w swojej monograﬁi o. Orbe, który w świetle interpretacji Biskupa Lyonu
wyróżnia w wydarzeniu nad Jordanem trzy momenty: namaszczenie trynitarne,
namaszczenie historyczne i namaszczenie eklezjalne. Zob. A. Orbe, La Uncion del
Verbo, Estudios Valentinianos III, Roma 1961. Ogólny przegląd egzegezy patrystycznej na temat chrztu Jezusa w Jordanie można znaleźć w: D. A. Bertrand,
Le bapteme de Jésus. Histoire de l’exégese aux deux premiers siecles, Tübingen
1973.
111 Zob. A. Nossol, Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa, [w:] Collectanea Theologica, nr 50 (1980), s. 8.
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i tym, który wstępuje (do Boga) – człowiekiem112 . Ireneusz wyodrębnia więc w dziele zbawienia „ekonomię Ducha Świętego”113 , która ma
na celu takie przetworzenie człowieka, że będzie on zdolny do życia
trwającego wiecznie114 .
Biskup Lyonu jest oczywiście świadomy różnicy ontologicznej między Bogiem a stworzeniem, dlatego mówiąc o więzi, łączącej Ducha
Świętego z ludzkością zaznacza, że musiał On „przyzwyczajać się” do
zamieszkania wśród ludzi:
Dlatego Duch ten zstąpił na Syna Bożego, który stał się człowiekiem, żeby przez to, razem z Nim, przyzwyczajał się do zamieszkiwania w rodzaju ludzkim i spoczywania w ludziach, przebywania
w stworzeniu Bożym, urzeczywistniając w ten sposób wolę Ojca
wśród nich i odnawiając ich od starości ku nowości Chrystusa115 .

Zejście Ducha Świętego rozpoczęło się już w momencie Wcielenia
Syna Bożego, które dokonało się właśnie za sprawą Ducha. Wydarzenie nad Jordanem zapoczątkowuje zaś proces zadomowienia się
Ducha Świętego w człowieku i równocześnie oznacza decydującą fazę
„przyzwyczajania się” Ducha Świętego do zamieszkania w rodzaju
ludzkim na skutek namaszczenia Jezusa Chrystusa116 . Widać więc
jasno, że ten proces ma ścisły związek z Osobą Jezusa Chrystusa.
Ireneusz ciągle podkreśla ścisłe rozróżnienie tych dwóch Osób z jednoczesnym zaznaczeniem jedności ich działania. Widać to doskonale
w przytoczonym wyżej tekście: „Dlatego Duch ten zstąpił na Syna Bożego, który stał się człowiekiem, żeby przez to, razem z Nim,
przyzwyczajał się do zamieszkiwania w rodzaju ludzkim”117 . Z tego fragmentu wynika, że celem zstąpienia Ducha na Chrystusa było
„przyzwyczajanie się” w Nim i z Nim do zamieszkania w rodzaju
ludzkim, a było to możliwe dzięki temu, że Chrystus przyjął ludzką
naturę. Zanim więc Duch Święty w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na
całą ziemię, wcześniej przygotowywał się do tej misji118 .
W omawianym tekście Ireneusz na trzy sposoby określa więź, łączącą Ducha Świętego z ludźmi: zamieszkiwanie w rodzaju ludzkim
112 Por.

B. Częsz, Związek. . . , dz. cyt., s. 96.
Ireneusz nie używa bezpośrednio tego wyrażenia. Mówi, jak już to omawialiśmy, o ekonomii Boga oraz o ekonomii Syna. Natomiast w AH III, 17, 4
umieszcza Ducha Świętego w kontekście ekonomii. Por. tamże, s. 108.
114 AH V, 7, 1-2.
115 AH III, 17, 1.
116 Por. P. Evieux, Théologie de l’accoutumance chez Saint Irénée, w: Recherches de Science Religieuse, nr 35 (1967), s. 7.
117 AH III, 17, 1.
118 Zob. B. Częsz, Związek. . . , dz. cyt., s. 97-98.
113 Sam
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(habitare in genere humano), spoczywanie w ludziach (requiescere in
hominibus) i przebywanie w stworzeniu Bożym (habitare in plasmate
Dei)119 . W pierwszym wyrażeniu jest mowa o całej ludzkości. Duch
Święty – omawialiśmy to już wyżej – jest darem Ojca, który Jezus
przyjmuje nie dla siebie, ale dla ludzi. W drugim wyrażeniu znajdujemy termin requiescere, którym Ireneusz parafrazuje tekst Iz 11,
2 przytoczony w 1 P 4, 14 „spocznie. . . Duch Pański”, przechodząc
do liczby mnogiej120 . Zwraca to uwagę no nowy aspekt Ireneuszowej
teologii – Duch Święty „przyzwyczajał się” w Chrystusie nie tylko do
zamieszkania w ludzkości jako całości, ale w każdym poszczególnym
człowieku121 . Wszystko to znajduje swoje odzwierciedlenie w trzecim
wyrażeniu. Otóż Ireneusz pisze, że Duch Święty „przyzwyczajał się”
także zamieszkać in plasmate Dei. Jak dowodzi Evieux, plasma nie
oznacza w tym wypadku świata materialnego, ale Ireneusz w swoich
dziełach odnosi ten termin zawsze tylko do człowieka jako stworzenia
Bożego122 . Najczęściej plasma oznacza po prostu ciało człowieka123 ,
nie identyﬁkuje się jednak ze słowem caro. Termin ten bowiem zawiera w sobie połączenie ciała z duszą, kryje się więc za nim istota
ludzka, składająca się z duszy i ciała, stworzona przez Boga na Jego
obraz i podobieństwo. W takiej perspektywie habitare in plasmate Dei
oznacza odradzające działanie Ducha Świętego we wnętrzu człowieka
właśnie w tym celu, aby przywrócić człowiekowi pierwotne podobieństwo do Boga. Jest to działanie skierowane ku początkom człowieka,
ku stanowi, jaki był naszym udziałem w raju, a który w pełni odpowiadał Boskiemu zamysłowi124:
Dlatego Pan przyrzekł, że pośle Parakleta, który ma nas przygotować dla Boga. Jak z suchej pszenicy nie może bez wilgoci powstać
ani ciasto, ani chleb, tak i my, tak liczni, nie możemy stać się jednym
w Chrystusie Jezusie bez wody, która pochodzi z nieba. I jak sucha
ziemia nie zaowocuje, jeśli nie przyjmie wilgoci, tak i my będąc najpierw suchym drzewem nigdy nie moglibyśmy przynieść owocu życia
bez łaski z góry125 .
119 AH

III, 17, 1.
B. Częsz, Związek. . . , dz. cyt., s. 98.
121 Zob. też Wykład 5; AH V, 6, 2.
122 Por. P. Evieux, Théologie. . . , dz. cyt., s. 28.
123 AH V, 3, 3; V, 12, 5; V, 13, 1; V, 14, 2.
124 Ciekawą interpretację tego wyrażenia proponuje ks. Częsz, zauważając, że ta
forma więzi Ducha Świetnego z ludzkością stanowi formę największego uniżenia.
Sugeruje mówienie w tym miejscu o pewnego rodzaju kenozie Ducha Świętego,
zob. B. Częsz, Związek. . . , dz. cyt., s. 99.
125 AH III, 17, 2.
120 Zob.

100

Teoﬁl 2(20)2004

Adam Szustak OP

„Rosą”, niezbędną do tego, żebyśmy nie „spłonęli”, jest Duch
Święty – w tych pięknych, poetyckich wręcz określeniach Ireneusz ujmuje doniosłą rolę Ducha Świętego w zbawieniu człowieka. To bowiem
dzięki Jego misji zbawienie przyniesione przez Chrystusa, rekapitulacja przez Niego dokonana może stać się dostępna dla wszystkich ludzi.
Dzięki Duchowi Świętemu zapewniona jest komunikacja zbawienia126 .
Ekonomia Boża znów – jak zawsze u Ireneusza – jest dziełem wszystkich Osób Trójcy: „Duch przygotowuje człowieka na przyjęcie Syna
Bożego, Syn prowadzi do Ojca, Ojciec zaś daje niezniszczalność na
życie wieczne, które każdy w ten sposób zdobędzie, że widzieć będzie
Boga”127 . To ujęcie trynitarne jest podstawowe dla całej teologii Ireneusza, bez niego ani chrystologia, ani pneumatologia nie są pełne
i możliwe do właściwego zrozumienia:
A to jest porządek naszej wiary [. . . ] Drugi artykuł zaś to: Słowo
Boże [. . . ] które w ostatnim czasie, aby sprowadzić wszystko w jedno [zrekapitulować], stało się człowiekiem wśród ludzi, widzialnym
i dotykalnym dla zniszczenia śmierci i ukazania życia i zaprowadzenia wspólnoty człowieka z Bogiem. A to trzeci artykuł: Duch Święty,
przez którego prorocy przepowiadali i ojcowie nauczali o sprawach
Bożych, a sprawiedliwi kierowali się na drogę sprawiedliwości, i który w ostatnim czasie został wylany w nowy sposób na ludzkość,
odnawiając człowieka po całej ziemi dla Boga128 .

W powyższym tekście Ireneusz wskazuje na jedność działania Syna i Ducha dodatkowo przez podwójne użycie wyrażenia „w ostatnim
czasie” (in ﬁne temporum) – nie można wprowadzać prostego następstwa czasu w tych działaniach, stanowią one bowiem nierozerwalną
jedność129 . Warto zwrócić uwagę na to, co rozróżnia te działania. Syn
wciela się, aby zrekapitulować wszystko. Tekst wymienia trzy aspekty
rekapitulacji: zniweczenie śmierci, ukazanie życia i doprowadzenie do
wspólnoty człowieka z Bogiem. To są dokładnie trzy aspekty wymienione już przez nas na początku: odnowić, zebrać na nowo i doprowadzić do doskonałości. Zniszczenie śmierci jest w efekcie wyzwoleniem
człowieka, to jest odnowieniem kondycji pierwotnego Adama. Ukazać
życie to przekazać życie od Ducha Bożego. Uczynić komunię z Bogiem
to zebrać wszystko w Chrystusie. Tego samego dzieła dokonuje Duch
Święty przez odnowienie, wyzwolenie, upodobnienie i udoskonalenie
126 Por.

AH V, 24, 4; V, 27, 1.
IV, 20, 5.
128 Wykład 6.
129 Na temat tego wyrażenia szerzej w: J. Fantino, L’Homme. . . , dz. cyt., s.
165.
127 AH
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człowieka 130 .
Działanie Ducha Świętego jest możliwe, ponieważ jest On obecny
pośród rodzaju ludzkiego na sposób stały i ciągły. Przed Wcieleniem,
podczas pierwszej fazy, dar Ducha Świętego był zarezerwowany jedynie dla wybranych. Wraz z Wcieleniem Syna podczas drugiej fazy
dar Ducha stał się obecny na stałe w rodzaju ludzkim. W tej perspektywie rekapitulacja jest sposobem, w który Wcielony Syn, Jezus
Chrystus, przekazuje Ducha Świętego całemu rodzajowi ludzkiemu.
Jest ona rzeczywistością, która powraca jakby do Adama, gdyż Chrystus jest nowym Adamem. Adam daje Chrystusowi życie biologiczne,
a Chrystus przekazuje mu życie duchowe. To jest podstawowy fundament dla relacji między Chrystusem i Adamem, którą Ireneusz
wyjaśnia jednocześnie relację między stworzeniem i zbawieniem i pokazuje, w jaki sposób zbawienie przyniesione przez Chrystusa staje
się dostępne dla wszystkich ludzi.

Człowiek doskonały
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można powiedzieć, że w terminie habitare, odniesionym do zamieszkiwania Ducha Świętego w ludziach, zawiera się cała soteriologia Ireneusza131 . Zbawienie bowiem,
to doprowadzenie człowieka do stanu doskonałości. Ideałem jest homo perfectus: „Doskonały człowiek jest zmieszaniem i połączeniem
duszy, która przyjmuje Ducha Ojca, i która została złączona z ciałem, stworzonym na obraz Boży”132 . Zjednoczenie człowieka z Duchem Świętym staje się nieodzownym warunkiem osiągnięcia przez
człowieka prawdziwego życia, czyli życia z Bogiem, życia wiecznego,
gdyż to właśnie Duch jest zasadą niezniszczalności133 .
Ireneusz sięga tutaj do Pawłowej trychotomii Ducha, duszy i ciała, dobitnie wskazując tym na przywilej zamieszkiwania przez Ducha,
którym człowiek został obdarzony134. Aby skorzystać z tego przywileju, człowiek musi jednak również „przyzwyczaić się” do zamieszki130 Por.

J. Fantino, La Théologie. . . , dz. cyt., s. 247.
P. Evieux, Théologie. . . , dz. cyt., s. 29.
132 AH V, 6, 1.
133 Por. A. H. Hamman, L’Homme. . . , dz. cyt., s. 73; J. Gribomont, L’Esprit
Sanciﬁcateur dans la Spiritualité des Pères. À les Pères grecs, [w:] Dictionnaire
de la Spiritualité, t. IV, Paris 1932, s. 1257-1272.
134 Por. 1 Tes 5, 23.
131 Zob.
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wania przez Ducha. Jak z tego widać, Biskup Lyonu używa tu tego
samego terminu, który wcześniej był odniesiony do Ducha Świętego
– assuescere. Ten proces przyzwyczajania się rozpoczął się już w czasach Starego Testamentu:
Tak więc Bóg dla okazania swej szczodrobliwości stworzył na początku człowieka, patriarchów wzywał dla ich zbawienia, przygotował lud, gdy pouczał go w jego braku wiary, by postępował za
Bogiem, proroków zaś kształcił, gdy przyzwyczajał ludzi na ziemi
do niesienia Jego Ducha i pozostawania we wspólnocie z Bogiem135 .

W czasach Nowego Testamentu, kiedy ludzkość została już namaszczona Duchem Świętym, kiedy został On zesłany już na „wszelką
ziemię”, tenże Duch stopniowo przyzwyczaja nas do życia z Bogiem
i w Bogu. Duch Święty jest już w nas obecny całkowicie, ale my musimy postępować w tym zjednoczeniu, „ponieważ teraz przyjmujemy
tylko część z Jego Ducha ku doskonałości i przygotowaniu nieskazitelności. Stopniowo przyzwyczajamy się pojmować i nieść Boga”136 .
Celem tego zamieszkiwania w nas Ducha jest przemienienie człowieka
w człowieka duchowego:
[. . . ] Podobnie jest z ludźmi, jeśli przez wiarę będą postępować szlachetniej, przyjmą Ducha Bożego i będą obﬁtować w Jego owoce,
staną się duchowymi, zasadzeni jakby w ogrodzie Boga137 .

Nie dzieje się to jednak automatycznie, gdyż konieczne jest zaangażowanie człowieka, jego aktywny udział, czyli „przyzwyczajanie
się”. W przeciwnym razie „ci, którzy nie posiadają tego, co zbawia
i stwarza do życia, są wskutek tego i bywają nazywani ciałem i krwią,
ponieważ nie mają w sobie ducha Bożego. Dlatego słusznie nazwał ich
Pan martwymi”138 . Aby uniknąć tego stanu, aby nie dać przystępu
śmierci, człowiek musi czynić dzieła sprawiedliwości, „przyzwyczajające go” do spoczywania na nim Ducha Świętego139 . To pozwoli
człowiekowi osiągnąć stan chwały, czyli stan, który polega na wiernym trwaniu w służbie Bożej140 . Jest to w gruncie rzeczy jedyne wyjście dla człowieka, bo choć „Bóg nie potrzebuje niczego, to człowiek
w wielkim stopniu potrzebuje wspólnoty z Bogiem”141 .
135 AH

IV, 14, 2.
V, 8, 1.
137 AH V, 10, 1.
138 AH V, 9, 1.
139 Por. AH IV, 36, 6; zob. J. Fantino, La Théologie. . . , dz. cyt., s. 210-211.
140 Por. AH IV, 14, 1.
141 AH IV, 33, 4.
136 AH
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Kresem tego trwania we wspólnocie z Bogiem jest osiągnięcie doskonałości, która dla Ireneusza jest możliwa wtedy, kiedy człowiek będzie mógł zmartwychwstać w ciele. Zasadą tej doskonałości jest Duch
Święty, który obdarza człowieka doskonałym człowieczeństwem, jaśniejącym pełnym blaskiem chwały. Posiadanie Ducha Świętego prowadzi więc człowieka do nieśmiertelności.
Posiadanie Ducha Świętego jest również przygotowaniem do niezniszczalności. Ta niezniszczalność wynika z nieśmiertelności i identyﬁkuje się z życiem bez końca142 .
Owocem działania Ducha jest zbawienie ciała. Bo co mogłoby być
widzialnym owocem Niewidzialnego Ducha, jeśli nie to, że ciało staje
się dojrzałe i gotowe do przyjęcia nieskazitelności143 . Potwierdzeniem
osiągniętego stanu będzie widzenie Boga, którego człowiek dostąpi:
„Bóg bowiem jest tym, kogo mamy oglądać. Ogląd zaś Boga daje
w rezultacie nieskazitelność, zaś nieskazitelność czyni znów bliskim
Bogu”144 . Z całego kontekstu nauczania Ireneusza wynika, że to właśnie dzięki Duchowi Świętemu człowiek uzyska możliwość oglądania
Boga145 . Dzięki tej relacji nastąpi całkowite przemienienie człowieka, tak, że ze śmiertelnego i zniszczalnego stanie się nieśmiertelny
i niezniszczalny146 .
Podporządkowanie Bogu oznacza jednak nieprzemijalność, trwanie
zaś nieprzemijalności jest chwałą Bytu niestworzonego. Przez tego
rodzaju porządek i tego rodzaju zgodność, pod takim kierownictwem człowiek zostaje stworzony i ukształtowany według obrazu
i podobieństwa niestworzonego Boga wtedy, gdy Ojciec okazuje dobroć i nakazuje, gdy Syn posługuje i kształtuje, a Duch zaś karmi
i daje wzrost, wtedy człowiek stopniowo rozwija się i dochodzi do
doskonałości, to znaczy staje się bliższym Niestworzonego147 .

Dzięki temu, że Duch Święty zamieszkał w rodzaju ludzkim, człowiek będzie mógł prawdziwie „przyjmować i nosić Boga”. Ku owej
doskonałości człowiek wznosi się stopniowo zgodnie z zasadami Bożej
142 Zob. M. Aubineau, Incorruptibilité et divinisation de l’homme selon
S. Irénée, w: Recherches de Science religieuse, nr 44 (1956), s. 25-52.
143 AH V, 12, 4.
144 AH IV, 38, 3; zob. M. A. Donovan, Alive to the Glory of God: A Key insight
in St Irenaeus, w: Theological Studies, nr 49 (1988), s. 283-297.
145 Zob. na ten temat E. Lanne, La vision de Dieu dans l’oeuvre de Saint Irénée,
w: Irénikon nr 33 (1960), s. 311-320; R. Tremblay, La manifestation et la vision
de Dieu selon Saint Irénée de Lyon, Münster 1978, s. 156-174.
146 AH V, 13, 3; por. B. Częsz, Związek . . . , dz. cyt., s. 101.
147 AH IV, 38, 3.
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pedagogii. W ludzkości wzrasta „stopień” posiadania Ducha Świętego. To wszystko wskazuje na dynamiczny charakter działania Ducha
Świętego – dzieło odnowienia i uświęcenia człowieka jest dynamicznym prowadzeniem go ku coraz większej doskonałości, aż będzie on
zdolny pojąć Boga i mieć udział w Jego życiu148 . Kresem tego dzieła
nie jest jedynie powrót do stanu sprzed grzechu, ale wprowadzenie
człowieka na znacznie wyższy poziom, do stanu pełnej doskonałości.
Patrząc w ten sposób na działanie Ducha Świętego, na Jego, jakby własną, ekonomię, można wysunąć wniosek o bardzo świadomej
i konsekwentnej teologii Ducha Świętego u Ireneusza149 .
Jest bezspornym faktem, że żyjący w II wieku św. Ireneusz jest
pierwszym kościelnym pisarzem, który sformułował w języku dogmatycznym całość nauki głoszonej przez Kościół w jego czasach150 . Nie
zrobił tego jednak w celu spekulatywnym czy chociażby czysto apologetycznym151 . Ireneusz podjął trud pracy teologa, który chce przekazać w swoim nauczaniu najszerszą, pełną dynamizmu wizję Bożego
planu wobec świata. Wszystkie problemy teologiczne Biskup Lyonu
rozpatrywał w świetle jedynego i niezmiennego Bożego planu zbawienia – ekonomii. Z powodu swojej absolutnej niechęci do wszelkiej abstrakcyjnej spekulacji, rozumiał ów plan zbawienia bardzo konkretnie
i w bardzo realnym odniesieniu do człowieka152 . Dla Ireneusza istnieje tylko jedna ekonomia, ponieważ istnieje tylko jeden Bóg, który
realizuje ją przez swoje Ręce, czyli przez swoje Słowo i swoją Mądrość.
W tej perspektywie wszystkie etapy tego planu: stworzenie, wcielenie,
odkupienie i wypełnienie się czasu są jedną wielką ekonomią Bożą.
W nauczaniu Ireneusza fundamentem tego procesu jest Wcielone Słowo Boże, które przez całą serię wydarzeń zbawczych uaktualnia Boży zamysł zbawienia. To właśnie Słowo przenosi ekonomię
z transcendentalnego pragnienia Ojca do konkretnej ziemskiej realizacji, dokonując jednocześnie ostatecznej kulminacji objawienia Ojca.
Momentem szczytowym tego działania pozostaje oczywiście ekonomia Wcielenia. Dokonując pełnej rekapitulacji, Jezus Chrystus – odwieczne Słowo Ojca – wypełnia jednocześnie ekonomię Ojca, czyniąc
148 Por. B. Częsz, Związek . . . , dz. cyt., s. 100-101; zob. też J. Fantino, La
Théologie. . . , dz. cyt., s. 212-213.
149 Zob. P. Galtier, Le Saint Esprit en nous d’après les Pères grecs, Roma
1946, s. 43.
150 Por. M. Balwierz, The Holy Spirit. . . , dz. cyt., s. 223.
151 Zob. K. Staniecki, Trójca Święta w patrystycznej nauce zachodu i wschodu,
w: Wokół tajemnicy Trójcy Świętej, Opole 2000, s. 33-37.
152 Por. M. Balwierz, The Holy Spirit. . . , dz. cyt., s. 224.
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zbawienie dostępnym dla ludzi.
Równocześnie Ireneuszowa wizja jest na wskroś trynitarna – ciągle podkreśla on działanie i rolę drugiej Ręki Boga – Ducha Świętego.
W każdym działaniu podejmowanym przez Słowo, w każdym akcie
Bożej ekonomii Duch Święty spełnia swoje, jakby odrębne zadanie,
które w sposób konieczny i nierozerwalny jest związane z powodzeniem Bożego planu zbawienia. Obok Ręki Wcielonej, Duch Święty
jest Ręką Misteryjną – jak określa to Balwierz – Ręką działającą
pod zasłoną znaków i w sposób jakby niewidoczny wprost. Ale Jego
obecność jest istotną częścią Bożej ekonomii153 . Jego obecność jest
szczególnie ważna teraz, w czasie po wniebowstąpieniu Chrystusa,
kiedy to właśnie Duch Święty jest głównym kontynuatorem zbawczej
ekonomii.
Z punktu widzenia, który proponuje nam św. Ireneusz, możemy
dostrzec nieustanne włączanie się trzech Osób Bożych w stworzenie
i historię. Wszystkie działania, specyﬁczne dla poszczególnych Osób,
nawzajem się przenikają i uzupełniają. W swojej wiecznej otwartości
Bóg posyła ciągle na świat swojego Ducha, aby ten przygotowywał
stworzenie na przyjęcie Syna. Z kolei po zmartwychwstaniu Syn posyła Ducha, aby Ten mógł zebrać odkupione stworzenie w królestwie,
gdzie rządzi potrójna Miłość154 . Wszystko przenika Trójca i wszystko
do Niej zmierza.
Patrząc z tej perspektywy na Ireneuszową wizję Boga w Trójcy,
działającego w ekonomii, można by pokusić się o reﬂeksję na temat
relacji między Rahnerowską Trójcą immanentną a Trójcą ekonomiczną155 . I choć Ireneusz nie mówi o tym nigdzie wprost, bo znacznie
przekracza to granice jego zamierzeń, z powodzeniem można by podjąć rozważania na temat poznania transcendentalnego Trójjedynego
Boga, bazując na Ireneuszowym przedstawieniu Trójcy działającej
w świecie156 .
Adam Szustak OP — ur. w 1978 r., mgr teologii PAT,
aktualnie pracownik redakcji miesięcznika „W drodze”.

153 Tamże,
154 Por.

s. 229.
J. Moltmann, The Trinity and the Kingdom of God, London 1981, s.

125-126.
155 Zob. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, Warszawa 1987, 115-118.
156 Zob. J. J. O’Donnell, Tajemnica Trójcy Świętej, Kraków 1993, s. 45-48;
B. Huculak, Trójca Przenajświętsza na tle dzieła zbawczego, Kraków 1997, s.
106-108.
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Teologia stworzenia przedstawiona przez św. Tomasza
w Contra Gentiles pozwala odkryć Osobę Ducha Świętego – Stworzyciela, który przenika, ożywia i porusza świat
(por. Dz 17, 28). Taka koncepcja została niestety w nowożytności w znacznym stopniu stłumiona przez mechanistyczny obraz wszechświata, zgodnie z którym przestano
rozumieć kosmos jako jeden organizm, zawierający w sobie ład i porządek, wynikający z mądrości jego Twórcy,
a zaczęto traktować świat jako „maszynę”. Bez uwzględnienia działania Ducha Świętego w Boskim dziele stworzenia, trudno jednak mówić o prawdziwie chrześcijańskiej teologii stworzenia. Doktryna ta ma swoje głębokie
zakorzenienie w Biblii, teologii patrystycznej i orzeczeniach doktrynalnych Magisterium Kościoła.
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W

świadomość Kościoła głęboko wpisana jest wiara w Ducha Świętego Stworzyciela. Zasada po wielokroć powtarzana i przypominana: „Wszystko pochodzi od Ojca przez Syna
w Duchu Świętym”1 odnosi się do stworzenia i zbawienia wszechświata. Zwykle stwierdza się po prostu, że Bóg z niczego powołał świat
do istnienia wolnym aktem woli. Jednak mówiąc, że „Bóg stworzył”,
nie ujmuje się całego bogactwa i zbawczego znaczenia dzieła stworzenia. Kościół wierzy, że Ojciec dokonuje go przez Syna w swoim
Duchu. To Duch, który istnieje w Bogu jako miłość, udziela życia
stworzeniu, zachowuje je w istnieniu, odnawia, prowadzi do zjednoczenia z Trójcą Świętą, dokonuje dzieła usynowienia i pojednania
z Bogiem, pociesza i obdarza pełnią wolności. Duch, przedstawiany
w Piśmie Świętym jako ruah (łagodny powiew, tchnienie, oddech),
jest darem życia i stwórczej miłości Boga (por. Ps 104, 29-30; 33, 6;
Rdz 1, 1-2).
Tekstem źródłowym niniejszego opracowania jest jedna z czterech
syntez teologii napisanych przez św. Tomasza, a mianowicie Summa
Contra Gentiles 2 .
1 Por. Św. Atanazy Wielki, List do Serapiona I, 24, tłum. S. Kalinkowski,
Kraków 1996, s. 97.
2 STh I, prologus. W pracy stosujemy następujące skróty dotyczące dzieł św.
Tomasza: CG – Summa contra Gentiles; CEG – Contra errores Graecorum; CT –
Compendium Theologiae; De Malo – Quaestiones disputatae De malo; De Potentia – Quaestiones disputatae De potentia; De Veritate – Quaestiones disputatae
De veritate; In I,II,III,IV Sent. – Scriptum super libros Sententiarum magistri
Petri Lombardii; In Eth. – In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum
expositio; In Ioan. – Super Evangelium S. Ioannis lectura; In Metaph. – Senten-
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Działanie Osób Boskich
w tajemnicy stworzenia
Dlaczego patrzymy na tajemnicę stworzenia z perspektywy trynitarnej, szukając w niej wymiaru pneumatologicznego? Choć dla tradycji
hebrajskiej obcym było mówienie o Bogu – Stworzycielu jako Trójcy
Osób, to Nowy Testament odnosi dzieło stworzenia także do Osoby
Syna i Ducha Świętego (por. J 1, 3; Kol 1, 16-17). W nauce Ojców Kościoła zarysowały się na ten temat zasadniczo dwie koncepcje
teologiczne. Na Zachodzie, przede wszystkim za sprawą św. Augustyna3 , punktem wyjścia była jedność Boga pojmowana jako jedność
Jego istoty. Wyprzedzała ona – nie w sposób chronologiczny, lecz logiczny – wielość Osób w Trójcy. Zróżnicowanie Osób schodziło jakby
na dalszy plan wobec akcentowania jedności natury wspólnej „ jednemu” Bogu. Na Wschodzie natomiast jedność Ojca stanowiła źródło
nie tylko jedności, ale i wielości pozostałych Osób. Ta osobowa jedność, obecna i realizowana w Ojcu, jest przez Niego udzielana Synowi
(przez zrodzenie) i Duchowi Świętemu (przez tchnienie)4 . Na zwołanym przez papieża Innocentego III Soborze Laterańskim IV (1215)
Kościół potwierdził jedność działania Trójcy Świętej w dziele stworzenia. Na tej podstawie przyjmuje się, że prawda ta stanowi dogmat
wiary katolickiej5 .
Św. Tomasz podkreślał, że działanie stwórcze Boga jest samą Jego istotą. Tą istotą Boga jest Trójca Osób. Na temat stworzenia szerzej traktują dopiero rozdziały 20-22 poświęcone działaniom Ducha
tia super Metaphysicam; STh – Summa theologiae; Super Eph. – Super Epistolam
ad Ephesios lectura; Super Rom. – Super Epistolam ad Romanos lectura.
3 Por. św. Augustyn, O Trójcy Świętej I, 5, 8, tłum. M. Stokowska, Kraków
1996, s. 31n (dalej: De Trinitate).
4 Por. J. Bolewski, Początek w Ojcu. Hierarchiczna jedność i communio, [w:]
Wokół Tajemnicy Boga Ojca, Sympozja 35, Opole 1999, s. 88.
5 W wyznaniu wiary, od którego rozpoczynają się konstytucje soborowe czytamy, że Ojciec, Syn i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota (essentia), czyli substancja lub natura zupełnie niezłożona (substantia seu natura simplex omnino)
są jedną Zasadą wszechświata (unum universorum principium), Stwórcą wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, duchowe i cielesne (Por. Sobór Laterański IV
1,1-2; cytat za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2, układ i opracowanie A.
Baron i H. Pietras, Kraków 2003, s. 221). Również w Symbolu Toledańskim
czytamy, że Osoby Trójcy są nierozdzielne zarówno w tym, czym są, jak i w tym,
co czynią (BF IV, 25).
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Świętego. Wcześniej temat stworzenia występuje jako apologetyczny
argument w polemice z błędną nauką arian o Boskiej naturze Jezusa
Chrystusa. Wśród wielu różnych racji, przemawiających za Bóstwem
Syna, pojawia się i ta mówiąca, że jest On powszechną przyczyną
stworzeń (universalis causa creaturarum). Tomasz rozumuje w następujący sposób: skoro żadna rzecz stworzona nie może być przyczyną
samej siebie, a tym bardziej powszechną przyczyną rzeczy, należących
do tego samego rodzaju, to Syn Boży nie może być tylko i wyłącznie stworzeniem (człowiekiem). Dalej czytamy, że Chrystus jest przyczyną aniołów (causa angelorum), którym udzielił istnienia6 . O Jego Boskiej naturze świadczą ponadto działania właściwe tylko Bogu,
których Jezus Chrystus dokonywał, a zatem stwarzanie (wymienione
jako pierwsza czynność właściwa Bogu), utrzymywanie i zachowywanie wszystkiego w bycie, odpuszczanie grzechów. W rozdziale 13.
czytamy zaś, że Bóg stworzył wszystko przez swoje Słowo, które jest
zasadą (ratio) rzeczy przez Niego uczynionych7 . Odwołując się do
Sumy teologii możemy nieco uściślić Tomaszowe rozumienie udziału Syna Bożego w dziele stwórczym. Zwróćmy uwagę na znamienne
stwierdzenie:
Lecz ponieważ Bóg poznaje siebie i wszystko inne jednym aktem,
jedyne Jego Słowo nie wyraża tylko Ojca, ale także i całe stworzenie.
I tak jak wiedza Boga dotycząca Boga jest jedynie poznawcza, zaś
wiedza dotycząca stworzeń poznawcza i stwórcza, tak Słowo Boga
jest jedynie wyrażeniem tego, co jest w Bogu Ojcu, jednak, gdy
odnosi się do stworzeń, nie tylko wyraża, ale również stwarza8 .

Wiedza Boża jest poznająca, to znaczy jednym aktem poznaje
On nieskończoną głębię Bóstwa oraz wszystko, co miał stworzyć. Bóg
poznając stworzenie w swoim Słowie, zarazem udziela mu istnienia.
W świetle tego, co zostało powiedziane o stwórczym działaniu Syna Bożego, o wiele jaśniej zarysowuje się teologiczna wizja Akwinaty,
w której Bóg jako Trójca Osób dokonuje dzieła stworzenia. Realizuje się ono poprzez Słowo – jest Nim Syn Boży oraz Miłość, którą
jest Duch Święty. Trudno byłoby przedstawiać Tomasza jako „esencjalistę”, to znaczy tego, kto stawia i widzi najpierw wspólną istotę,
a następnie w niej Osoby. Zdaniem o. Congara taka interpretacja
naruszałaby równowagę Tomaszowej teologii Trójcy9 . Aby lepiej zro6 Por.

tamże, nr 3418.
CG IV, 13 nr 3491; 34 nr 3719.
8 STh I, 34, 3.
9 Por. Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 1, tłum. A. Paygert, Warszawa
1995, s. 144.
7 Por.
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zumieć myśl św. Tomasza warto odwołać się do innych jego dzieł.
W Sumie teologii pytanie o to, czy w sposób właściwy możemy przypisywać jednej z Osób Boskich stwarzanie jest postawione wprost.
Tomasz odpowiada, że stwarzanie jest przypisane Bogu z racji Jego
istnienia, które jest tożsame z Jego istotą. Istota zaś jest w Bogu
wspólna trzem Osobom. Z tego wynika, że stwórczego działania nie
możemy przypisać tylko jednej z Osób Trójcy Świętej. Tomasz odwołuje się jednak do relacji pochodzenia, dzięki któremu każda z Osób
Boskich posiada przyczynowość, odnoszącą się do stworzenia rzeczy.
Przywołany zostaje przykład rzemieślnika, który wytwarza rzeczy na
podstawie słowa, jakie pojmuje jego umysł, i miłości, która pochodzi
od woli skierowanej ku czemuś. Podobnie Bóg Ojciec dokonał dzieła
stworzenia przez swoje Słowo, którym jest Syn, i przez swoją Miłość,
czyli Ducha Świętego10 .
Nieco w inny sposób problem ten nakreślił św. Tomasz w swoim młodzieńczym dziele, jakim jest Komentarz do Sentencji Piotra
Lombarda. Niektóre z zagadnień przedstawiał w nim o wiele obszerniej i szczegółowiej niż to czynił później. Zapewne wynikało to z chęci
dogłębnego zbadania i zaprezentowania omawianej po raz pierwszy
kwestii, by w kolejnych dziełach ograniczyć się do zwięzłego przypomnienia zagadnienia, zakładając u czytelnika znajomość wcześniejszych rozstrzygnięć11. Tak ma się rzecz odnośnie rozważań poświęconych Trójcy i stworzeniu. Na pochodzenie stworzeń od Boga, zdaniem
Akwinaty, można patrzeć ze strony samego Stworzyciela (ex parte ipsius Creatoris) w dwóch aspektach. Po pierwsze z punktu widzenia
Boskiej natury, która jako pełnia i doskonałość, jest przyczyną sprawczą i wzorczą dla doskonałości całego stworzenia. Po drugie, z punktu widzenia woli sprawiającej, że akt stwórczy jest czynem wolnym,
dokonywanym z miłości, a nie konieczności natury. Ponieważ, jak
wierzymy, istnieje w Bogu pochodzenie Osób, wynika z tego, że będąc doskonałe, jest ono racją i przyczyną pochodzenia stworzeń12 .
To sformułowanie rzuca światło na zrozumienie relacji, zachodzącej
pomiędzy wewnętrznym życiem Trójcy Świętej a stworzeniem. Zatem
odwieczny akt rodzenia Syna przez Ojca jest przyczyną, wzorem i źródłem udzielania bytu i życia stworzeniom. Pochodzenie zaś Ducha na
10 Por.

STh I, 45, 6.
J. P. Torrell, Święty Tomasz z Akwinu mistrz duchowy, tłum. A. Kuryś, Poznań-Warszawa 2003, s. 85n. Omawiając zagadnienie relacji Trójca Święta
– stworzenie w Komentarzu do Sentencji korzystam z uwag poczynionych przez
o. Torrella.
12 In I Sent. d. 10 q. 1 a 1.
11 Por.
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drodze miłości ukazuje Miłość, która „popycha” Boga do stwarzania.
Wszystko, co istnieje ma więc swoje pierwotne źródło w tajemnicy
pochodzenia Osób Boskich w Trójcy13 .
Skoro więc racją powołania do bytu jest pochodzenie, ono również
winno stanowić rację powrotu do Boga. Dlatego Tomasz powie, że tak
samo, jak zostaliśmy stworzeni przez Syna i Ducha Świętego, tak samo jesteśmy przez Nich zjednoczeni z naszym ostatecznym celem.
Widzimy zatem, że Tomasz w sposób integralny spogląda na dzieło
stworzenia i zbawienia, stawiając w centrum swojej teologii trynitarnej powiązanie Trójcy stwarzającej i Trójcy przebóstwiającej.

Wewnątrztrynitarna Miłość
w stwórczym dziele Boga
Podstawowe pytanie pneumatologicznej teologii stworzenia, zawartej
w nauce św. Tomasza z Akwinu, brzmi: kim jest Duch Święty w łonie Trójcy Świętej? Bóg jest przyczyną sprawczą i wzorczą całego
stworzenia, jest celem, do którego ono zmierza. Wszystko, co istnieje, zostało powołane do bytu z nadmiaru Boskiej dobroci i miłości.
Stwórca obdarzył stworzenie, a zwłaszcza człowieka, zdolnością naśladowania Jego doskonałości. Dlatego należy przypatrzyć się teraz
uważnie pochodzeniu Ducha Świętego.
W Contra Gentiles św. Tomasz nie poświęca zbyt wiele uwagi problemowi istotowego lub osobowego znaczenia imienia ‘Miłość’ w odniesieniu do Ducha Świętego; podobnie czyni zajmując się imieniem
‘Słowo’ w odniesieniu do Osoby Syna. W Contra Gentiles porzuca
temat wzajemnej miłości Ojca i Syna, przejęty od Augustyna i Ryszarda ze Świętego Wiktora. Takie ujęcie jest czymś nowym w jego
twórczości teologicznej. W Komentarzu do Sentencji temat ten znajdował się w centrum doktryny o Duchu Świętym, w Contra Gentiles
jest zaś niemalże zupełnie nieobecny, podobnie jak w Compendium
Theologiae. Nie znaczy to jednak, że Tomasz odrzuca taki sposób
orzekania o trzeciej Osobie Boskiej, czemu da wyraz choćby w Sumie
13 Tomasz podejmuje to zagadnienie również w innych swoich dziełach. W De
Potentia stwierdza, że Syn jest racją dostateczną (ratio suﬃciens) czasowego
pochodzenia stworzeń jako słowo i wzór. Duch Święty jest zaś zasadą (ratio)
pochodzenia stworzeń jako miłość. Por. De Potentia 10, 2 ad. 19.
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teologii 14 i w De Potentia 15 . Nie czyni jednak z niego już głównej
drogi dojścia do rozumienia tajemnicy Ducha Świętego16 .
Motyw Ducha jako miłości będącej węzłem łączącym Ojca i Syna
(nexus duorum), pojawia się w momencie, kiedy autor Sumy teologii
dokonuje uściśleń, dotyczących jednego początku (unum principium)
pochodzenia Ducha17 , gdy próbuje wskazać, że pochodzący od Ojca
i Syna Duch Święty jest kimś pośrednim (medius) między obiema
Osobami Trójcy jako Ich wspólna miłość18 , jak również przy okazji
wyjaśniania doktryny przekazanej przez tradycję19 .
W Contra Gentiles podkreślona zostaje miłość, którą Bóg miłuje
samego siebie, a która ma swój metaﬁzyczny fundament w działaniu
woli. Tak dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, której warto przyjrzeć się uważnie. Duch Święty pochodzi drogą miłości, którą Bóg sam
siebie miłuje. Wyjaśnienie tego zdania znajdziemy w rozdziale 19.
W Bogu, podobnie jak w każdej naturze rozumnej, jest wola. W stworzeniu rozumnym stanowi ona podstawę działań, którymi posługuje
się ono dla osiągnięcia swojego celu. Cel i dobro są przedmiotem woli.
Wszystkie akty woli mają swoją podstawę i źródło w miłości. Tomasz
nie opisuje przy tej okazji szczegółowo struktury aktu woli. Przypomina tylko najważniejsze jej elementy. Stwierdza, że skłonność woli
ujmuje jakiś przedmiot przez formę umysłową, jako odpowiedni dla
siebie lub pociągający. Być zaś pociągniętym przez coś, to tyle, co
to coś kochać20. Tomasz wyjaśnia naturę tej miłości w odniesieniu
14 Por. STh 1, 37, 2. W artykule tym Tomasz wyjaśnia, jak można rozumieć zdanie Pater diligit Filium Spiritu Sancto. Błędnie jest ono rozumiane, gdy uznamy,
że oznacza ono, iż Duch jest początkiem miłowania (principium diligendi) dla
Ojca i Syna. Inni twierdzili, że Ojciec kocha Syna miłością istotową (amore essentiali), która jest przypisywana Duchowi Świętemu. Próbowano doszukiwać się
w nim określenia znaku (Duch Święty jest znakiem miłości Ojca do Syna) albo
przyczyny formalnej (Duch Święty jest Miłością, którą formalnie Ojciec i Syn
nawzajem się miłują). Jednak w przekonaniu Tomasza, najbardziej zbliżyli się
do prawdy ci, którzy uznali, że w zdaniu tym użyto narzędnika dla oznaczenia
skutku formalnego (eﬀectus formalis).
15 Por.De Potentia 9, 9 ad. 2; 10, 2 ad 15; 10, 4, ad 10.
16 Por. G. Emery, Le traité de saint Thomas sur la Trinité, dz. cyt., s. 27.
17 Por. STh 1, 36, 4 ad 1.
18 Por. STh 1, 37, 1 ad 3.
19 Por. STh 1, 37, 2; 39, 8. Por. Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 1,
dz. cyt., s. 139.
20 Por. CT 46: „Miłość nie dokonuje się więc w podobieństwie tego, co kochane,
tak jak poznanie dokonuje się w podobieństwie tego, co poznawane, lecz dokonuje
się w przylgnięciu kochającego do samego kochanego” (Dzieło to cytuję według
polskiego przekładu: Św. Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, w: Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 1984, s. 22).
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do aktu poznania. Uwagi, które czyni w tym rozdziale, opierają się
bowiem na tym, co wcześniej ustalił na temat Słowa21 . To, co miłowane, jest w intelekcie i w woli miłującego, jednak nie w ten sam
sposób. W intelekcie jest bowiem według podobieństwa swojej formy
poznawczej (species), w woli zaś przedmiot miłości znajduje się jako
cel ruchu w zasadzie poruszającej, proporcjonalnej przez odpowiedniość i proporcję22 . Akwinata próbuje tym sposobem skonstruować
analogię do miłości, którą Bóg darzy swoją istotę. Podkreśla zatem
dynamiczną obecność umiłowanego przedmiotu w woli tego, kto miłuje. Wola Boża jest ukierunkowana na przedmiot miłości, którym
jest On sam, a więc przedmiot jest tożsamy z podmiotem aktu miłości. Bóg jest zarazem kochającym i kochanym. To „przebywanie”
umiłowanego przedmiotu w woli porównane zostaje do celu ruchu
obecnego w przyczynie ruchu, posiadającej w stosunku do niego cechę proporcjonalności i zgodności. Warto zauważyć w tym momencie
nieobecność w Contra Gentiles charakterystycznych dla późniejszych
prac Tomasza terminów: attractio (Compendium theologiae) i impressio (Suma teologii) stosowanych na oznaczenie rzeczywistości, która
pochodzi z wnętrza miłującej woli23 .
Otóż właściwym przedmiotem Bożej woli jest Jego dobroć, stąd
kocha On najpierw i przede wszystkim swoją dobroć i samego siebie24 . Przedmiot miłości, jak już powiedzieliśmy, zawiera się w pewien sposób w woli miłującego. Bóg zatem musi być w swojej woli
jak kochany w kochającym. Przedmiot miłości jest w miłującym według tego, jak jest miłowany. Akt woli jest w Bogu Jego istnieniem,
tak jak wola.
Podsumowując dotychczasowe rozważania zauważamy, że św. Tomasz w pewien sposób odsuwa na dalszy plan temat miłości wzajemnej. W swoim myśleniu teologicznym kieruje się raczej w stronę św.
Anzelma. Chcąc zachować jednak dorobek św. Augustyna, którego
21 Zob.

zwłaszcza CG IV, 11 nr 3461-3479.
CG IV, 19 nr 3560.
23 Zob. CT I, 46 (attractio) i STh I, 37, 1 (impressio). Termin impressio możemy tłumaczyć jako odcisk, pieczęć, znamię wyciśnięte na woli kochającego, jako
pewien wybór określonego dobra. „W Sumie teologii Tomasz wyjaśnia z większą
szczegółowością problemy języka związane ze znaczeniem miłości (niewystarczalność naszego słownictwa dla oznaczenia odniesienia miłości nocjonalnej i osobowej); problemy te nie zajmują uwagi Tomasza w Contra Gentiles, gdyż rozważa
on wymiar nocjonalny i osobowy miłości bez wchodzenia w dyskusję nad znaczeniem istotowym miłości Bożej” (G. Emery, Le traité de saint Thomas sur la
Trinité, dz. cyt. s. 28 przyp.).
24 Por. CG I, 75 nr 642.
22 Por.
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bardzo ceni, stwierdza po wielokroć, że Duch Święty jest węzłem (nexus duorum) łączącym Ojca i Syna. Jak jednak zauważa o. Dondaine
„nie jest to stwierdzenie, które winno nas wprowadzać w tajemnicę
trzeciej Osoby Boskiej”25 . Metafora miłości jako więzi łączącej miłujących się nie może być uważana za coś więcej niż obraz. Tym, co
łączy dwóch przyjaciół, jest przedmiot miłości, cel, dobro, a nie przeżywanie jednego aktu ich wspólnej miłości; każdy bowiem przeżywa
swój własny akt miłości. W relacji międzyludzkiej istnieją zatem dwa
akty miłości. Taki obraz nie pozwala na dokładniejsze zbliżenie się
do tajemnicy Osoby Ducha Świętego, w którego pochodzeniu istnieje
tylko jeden akt, jedna miłość, jedno miłowanie wspólne Ojcu i Synowi z racji jedności istoty, a nie wyłącznie relacji przyjaźni26 . Stąd
Tomasz posłuży się inną analogią. Duch Święty jest Miłością skierowaną ku swojej dobroci. Miłością, która pochodzi od Ojca, będącego
Początkiem (co lepiej oddaje łaciński termin principium) oraz Jego Słowa. Warto jednak zawsze w tego typu rozważaniach brać pod
uwagę niedoskonałość języka, którym chcemy opisać tajemnicę Boga.
Zdawał sobie doskonale sprawę z tego św. Tomasz, o czym czytamy
choćby w Sumie teologii przy okazji omawiania zagadnienia miłości jako imienia Ducha Świętego (I, 37, 1). Gdy myślimy i mówimy
o Duchu jako Miłości, to pewną trudność może sprawiać zrozumienie tego, że miłość oznacza nie wyłącznie sam akt miłowania, lecz
obecność Ukochanego w kochającym w jednym akcie miłości.

Przyczyna stworzenia
Przejdźmy zatem do analizy pierwszej części rozdziału 20. (CG, IV),
traktującego o skutkach przypisywanych trzeciej Osobie Boskiej w Piśmie Świętym odnośnie do całego stworzenia. Postaramy się odkryć
znaczenie kluczowego dla tego fragmentu dzieła sformułowania, w którym Tomasz określa Ducha Świętego jako zasadę i początek stworzenia (principium creationis rerum):
Wykazano bowiem powyżej (I, 75), że dobroć Boga jest racją, dla
której Bóg chce, by były inne rzeczy, i przez swoją wolę powołał
rzeczy do bytu. Miłość zatem, którą kocha swoją dobroć, jest przyczyną stworzenia rzeczy. Stąd pewni starożytni ﬁlozofowie uznali
25 H.-F.
26 Por.
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miłość bogów przyczyną wszystkich bytów, jak czytamy w I Metaﬁzyki, i jak mówi Dionizy w rozdziale IV De divinis nominibus, że
Boża miłość nie pozwoliła Jemu być bezowocnym. Wiemy z tego, co
zostało powiedziane wcześniej (IV, 19), że Duch Święty pochodzi na
sposób miłości, którą Bóg kocha sam siebie. Zatem Duch Święty jest
przyczyną stworzenia rzeczy. I to jest powiedziane w Psalmie:Poślesz
Ducha Twego i będą stworzone 27 .

Dobroć Boga zostaje określona jako racja powołania rzeczy do istnienia. Dochodzimy tu jednego z podstawowych pytań teologii stworzenia, a mianowicie, dlaczego Bóg stworzył świat? Odpowiedź ma
kolosalne znaczenie dla wiary chrześcijańskiej i daje światło ukazujące, czym jest stworzenie, a zwłaszcza człowiek. W Sumie teologii
Akwinata stwierdza, że poznanie Trójcy Świętej jest nam potrzebne,
abyśmy mieli właściwy osąd o stworzeniu i o zbawieniu28 . Zatem wiara w Trójjedynego Boga pozwala poznać przyczynę, sens, ostateczny
cel stworzenia świata.
W traktacie o woli Contra Gentiles (I, 72-96) Tomasz podejmuje problem, czy Bóg chcąc siebie, chce także innych rzeczy (r. 75).
Chrześcijańska odpowiedź wydaje się być oczywista – skoro istnieje
świat, jest to możliwe wyłącznie dzięki Bożemu postanowieniu. Jednak problem jest o wiele głębszy. Otóż, jeśli zgodnie z nauką Kościoła
przyjmujemy, że Bóg jest doskonały, jest pełnią szczęśliwości, to czy
musiał stwarzać świat? Czy znajdziemy jakąkolwiek rację, przemawiającą za koniecznością powołania rzeczy do bytu? Zobaczmy, jaką
odpowiedź daje św. Tomasz. Po pierwsze, odwołuje się on do ostatecznego celu każdego działania. Wola skłania się zawsze ku jakiemuś
dobru, które rozpoznaje jako cel. „Celu [ostatecznego] pragnie się dla
niego samego i z jego racji inne rzeczy stają się przedmiotem woli”29 .
Tym ostatecznym celem jest sam Bóg – najwyższe dobro. Tak jest
w przypadku stworzeń rozumnych, w odniesieniu zaś do Boga, którego wola jest Jego Istotą30 , głównym przedmiotem woli, jej celem
jest On sam (Boża Istota). Bóg chcąc swojego istnienia, chce także
innych rzeczy, ale tylko z tej racji, że są one skierowane do Niego jako
do celu. Szczególnie ważnym jest drugi argument przemawiający za
stworzeniem świata:
Każdy pragnie doskonałości dla tego, czego pragnie i co kocha dla
niego samego, pragniemy bowiem, by rzeczy, które kochamy dla nich
27 CG

IV, 20 nr 3570.
STh I, 32, 1 ad. 3.
29 CG I, 74 nr 636.
30 Por. CG I, 73 nr 628.
28 Por.
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samych, były jak najlepsze i by się zawsze udoskonalały i powiększały, o ile to tylko możliwe. Otóż Bóg chce swojej istoty i kocha
ją dla niej samej, ona zaś nie może sama przez się wzrastać ani się
powiększać, jak powiedzieliśmy powyżej [I, 42], lecz może „się powiększać” tylko z racji tego, że jest wzorem, w którym uczestniczy
wiele rzeczy. Bóg więc chce wielości rzeczy dlatego, że chce i kocha
swoją istotę i doskonałość31 .

Tomasz odwołuje się do doświadczenia miłości międzyludzkiej,
skierowanej ku dobru osoby kochanej. Analogicznie można odnieść
akt miłości do Boga. Należy jednak pamiętać, że Trójca Osób jest
absolutną doskonałością. Bóg jest czystym aktem, w którym wszystko jest zaktualizowane. Nie może On – ponieważ taki jest – bardziej
ani mniej kochać lub poznawać. Określając Boga jako niezmiennego, wyrażamy niepojętą dla nas pełnię miłości, którą On jest. Jest
to więc niezmienność dynamiczna, będąca efektem doskonałej pełni
życia Bożego.
W Tomaszowej teologii stworzenia na pierwszy plan wysunięte jest
zagadnienie indeterminizmu stwórczego. Bóg w żaden sposób nie był
przymuszony do dokonania dzieła stworzenia. Jest ono skutkiem wyłącznie Jego szczodrobliwości, niezasłużonym darem, którego udziela
z miłości. Niczego nie dodaje ono Bogu ani nie powoduje w Nim żadnej zmiany. Akwinata tak o tym pisze w traktacie o woli:
Skoro więc dobroć Boga może istnieć bez innych rzeczy, i co więcej,
skoro inne rzeczy nic jej nie dodają, nie ma żadnej konieczności, by
chciała innych rzeczy dlatego, że chce swojej dobroci32 .

Bóg, który w sobie samym jako Trójca Osób jest wspólnotą miłości, nie potrzebuje człowieka ani jakiegokolwiek innego stworzenia,
aby stać się „bardziej” kochającym Bogiem. Skoro nie potrzebuje On
szukać dobra poza sobą, to nie istnieje żadna powinność Jego miłości wobec świata. Bóg, stwarzając, nie spełnia jakiegoś wymogu
sprawiedliwości. Prawda ta ma olbrzymie znaczenie dla wiary chrześcijańskiej. Po pierwsze dlatego, że pozwala dostrzec w Bogu kochającego nas Stwórcę, który nie podlega żadnym ludzkim czy boskim
więzom (jak w przypadku choćby mitologii greckiej), jest doskonałym i jedynym prawdziwym Bogiem33 . Po drugie, zostaje w ten sposób pokazana godność stworzenia, a zwłaszcza człowieka, który wraz
31 CG

I, 75 nr 641.
I, 81 nr 683. Zob. także CG II, 28 nr 1049: „Bóg jednak nie zależy od
nikogo ani też nie potrzebuje niczego, co by otrzymał od kogoś drugiego”.
33 W CG II, 28-29.
32 CG
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z aniołami jest najdoskonalszym i najbardziej miłym Bogu dziełem.
Z tego, że Bóg nie potrzebuje stworzeń wynika, że powołał je do bytu
w całkowitej wolności, tylko i wyłącznie z czystej miłości i dobroci
udzielił im istnienia, włączył w swoją Boską wymianę miłości i życia.
Nikt z ludzi nie jest zatem jakimś elementem koniecznego procesu,
lecz każdy został przez Boga stworzony, ponieważ Bóg zechciał jego samego. Oczywiście dla Tomasza celem działania Boga jest Jego
dobroć, ku której kieruje się wola. Bóg, chcąc jednak swojej dobroci, chce również innych bytów34 . Tym sposobem w języku metaﬁzyki
zostaje wyrażona prawda o pełni bezinteresowności Boga w dziele
stworzenia.
Człowiek stworzony na obraz Trójcy Świętej został w sposób szczególny i pierwszorzędny powołany do miłości, która jest odpowiedzią
na stwórczą miłość Boga:
Kochać Boga jest najwyższą doskonałością stworzenia rozumnego,
gdyż przez to w pewien sposób łączy się z Bogiem35 .

Widzimy zatem, że stworzenie rozumne znajduje w Bogu zarówno
początek swojego istnienia, jak i miłości, której źródłem (principium)
jest Duch Święty. Ojciec kocha swoje stworzenie zanim ono zaistnieje
(por. Jr 1, 5). Kocha po to, aby ono żyło. Miłość Boska jest darmową hojnością. Stwórca daje innym udział w swojej dobroci, czyniąc
ich jednocześnie godnymi miłości. Duch Święty jest więc stwórczym
tchnieniem miłości.
Tomasz odwołuje się do pochodzącej od Pseudo-Dionizego tezy
o wypływaniu stwórczej miłości z Boga: divinus amor non permisit
ipsum sine germine esse 36 . Autor De divinis nominibus wyraziście
sprowadza stwórczy akt do dobroci Bożej, która pragnie swą pełnię
doskonałości udzielać stworzeniu. Zgodnie z takim ujęciem, miłość
Boska jest stwórcza z samej swej natury. Miłość nie pozwala Mu nie
działać, pozostawać „w sobie”.
Czy Bóg stwarza rzeczy kierowany naturalną koniecznością czy
dlatego, że chce? Choć św. Tomasz jeszcze w Komentarzu do Sentencji będzie powoływał się na pochodzącą od Pseudo-Dionizego analogię Boga, który rozlewa swoją dobroć jak słońce swoje ciepło i świa34 Por.

CG I, 81 nr 685.
I, 80 nr 681.
36 CG IV, 20 nr 3570. Pseudo-Dionizy Areopagita, O imionach Bożych IV,
10, w: Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 1997, s. 87.
35 CG
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tło37 , to jednak maksymę bonum est diﬀusivum sui będzie rozumiał
w opozycji do teorii deterministycznych, skażonych panteistycznym
monizmem38 : „Dobro jest opisane jako rozlewające się w tym znaczeniu, że cel jest tym, co porusza”39 .
Miłość ma zatem charakter ekstatyczny: kieruje Boga do udzielania, rozlewania swojej dobroci. Możemy więc mówić o pewnym nadmiarze Bożej dobroci i miłości, której On w wolności udziela stworzeniu. W Komentarzu do De divinis nominibus Tomasz stwierdza,
że dokonuje się to per modum similitudinis. Mówiąc inaczej, Bóg kocha stworzenie w sobie. W przywołanym wcześniej tekście (CG I, 75)
Tomasz wskazuje, że stworzenie, uczestnicząc w Bogu jako wzorze
(secundum similitudinem), niejako umożliwia „powiększanie się” Jemu swej dobroci. W tym przypadku widzimy jednak wyraźnie, jak
niedoskonałym narzędziem w opisie Bożego życia może być ludzki
język. Warto zwrócić uwagę na ten moment w Tomaszowej teologii
stworzenia, gdyż jest on świadectwem jego wielkiego wyczucia tajemnicy jedności i bytowej doskonałości Boga przy jednoczesnym pełnym
zachwycie nad Jego udzielaniem się w dziele stwórczym.
Warto ponadto dostrzec, że w terminie principium, który tłumaczymy jako: ‘przyczyna’, ‘źródło’, ‘zasada’, ‘początek’, zawiera się
pewne odniesienie do celu40 . Duch Święty, będąc principium creationis rerum, jest zarówno Boskim źródłem, z którego rozlewa się stwórcza miłość Ojca i Syna, jak i tym, kto prowadzi stworzenie ku jego
ostatecznemu celowi i wypełnieniu w Bogu. Duch więc, który przenika
głębokości samego Boga, ogarnia całą historię wszechświata.
37 Por. In II Sent., prol.: „Duch Jego przystroił niebiosa: a za sprawą ręki Jego
wywiedzion jest wąż zawiły (Hi 26,13). Rozważając zasadę (principium), wspomina o dwóch: o duchu i o ręce. O duchu dobroci albo Jego woli [Boga] i o ręce mocy.
O tym duchu naucza Psalm 103,30: Wypuścisz ducha twego, a będą stworzone.
Wedle Dionizego, tak jak słońce wysyła swoje promienie, by nimi oświecić ciała,
tak Boża dobroć swoje promienie – czyli swoje uczestniczące moce (participationes) – rozlewa na rzeczy stworzone. Dlatego też Augustyn twierdzi, że istniejemy,
ponieważ Bóg jest dobry. Zaprzeczają zaś istnieniu tego ducha ci, którzy utrzymują, że Bóg stworzył rzeczy kierowany koniecznością natury, a nie wolnością
woli. Przeciw nim mówi Dionizy, że miłość nie dozwala Bogu pozostać bezowocnym (bezpłodnym). O jego ręce mocy jest zaś napisane w Psalmie 103,28: Gdy
otworzysz rękę Twoją, wszystkie się dobrem napełnią. W Jego ręce są wszystkie
krańce ziemi, ponieważ od wieków są w Jego mocy. Stworzenia pochodzą z ręki
otwartej kluczem miłości”.
38 Por. L. J. Elders, Filozoﬁa Boga. Filozoﬁczna teologia św. Tomasza z Akwinu, tłum. M. Kiliszek, T. Kuczyński, Warszawa 1992. s. 258.
39 STh I, 5, 4 ad. 2.
40 Zob. STh I, 93, 4 ad. 1; De Malo 3, 12, a. 10.
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Duch Panem i Ożywicielem
Udział Ducha Świętego w dziele stwórczym nie kończy się z chwilą
powołania wszechświata do bytu. Duch jest zarazem źródłem, początkiem i zasadą stworzenia, jak i tym, który kieruje je ku właściwemu
celowi, czyli ku Bogu. Jednak św. Tomasz nie poprzestaje wyłącznie
na takim opisie działania Ducha Bożego. Przechodzimy do analizy kolejnego fragmentu rozdziału 20. (CG IV), gdzie Duchowi Świętemu,
pochodzącemu na sposób miłości, jest przypisywany ruch i zmiana:
Spiritus Sanctus est principium motionis. Zgodnie z nauką Pisma
Świętego (por. Hi 33, 4; Ps 142, 10; 2 Kor 3, 17), właściwe jest Jemu
również rządzenie (gubernatio) i dalsze powstawanie rzeczy (propagatio). Duch Święty jest ponadto nazywany źródłem życia (principium
vitae).
Zasada poruszająca

Opisując działanie Ducha, św. Tomasz po raz
kolejny odwołuje się do sposobu Jego pochodzenia w Bogu. Ponieważ pochodzi drogą miłości, która jest pewną
siłą pobudzającą (impulsivam) i poruszającą (motivam), możemy
przypisywać Mu w sposób właściwy ruch, który Bóg sprawia w rzeczach. Pierwszą zaś zmianą w rzeczach pochodzącą od Boga i przypisywaną Duchowi jest utworzenie z nieuformowanej materii różnych
gatunków rzeczy41 .
Zagadnienie ruchu i zmiany jest ściśle związane z tematem stworzenia. Samo stwarzanie jest wyłącznym dziełem Boga i należy do Jego mocy nieskończonej42 . Bóg jest również źródłem ruchu i wszelkiego
działania we wszechświecie43 . Jak stwierdza św. Tomasz w De Veritate: „Bóg jest przyczyną celową, skoro jest pierwszą zasadą i ostatecznym celem wszystkiego”44. Wola Boża pragnie celu, którym jest
Jego dobroć.
Skoro stworzenie jest obrazem Stwórcy, zatem możemy powiedzieć, że cały wszechświat w pewien sposób zawiera w sobie odbicie dynamizmu życia Trójcy Świętej. Oczywiście musimy pamiętać
o analogiczności takiego orzekania o Bogu, gdyż nie można mówić
w sposób właściwy o jakimkolwiek ruchu czy zmianie w Bogu. Jako
41 Por.

CG IV, 20 nr 3571.
CG II, 20 nr 966.
43 Por. De Malo 3, 2.
44 De Veritate 21, 5.
42 Por.
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Pierwszy Poruszyciel (primus movens) sam nie jest On przez nikogo
poruszany. Jego działaniem nie kieruje żadna naturalna konieczność,
lecz wyłącznie Jego rozum i wola. Jak zatem rozumieć przypisywane
Duchowi Świętemu określenie principium motionis?
Zwrócić należy uwagę na pochodzenie Ducha, z którego wynika
odniesienie do dobra. Duch Święty, który jest Miłością, to principium
creationis. Z miłości powołał On świat do istnienia i również z miłości nim zarządza. Choć samo stwarzanie nie jest ruchem i zmianą we
właściwym znaczeniu45 , to miłość stanowi pewną siłę we wszechświecie, pobudzającą do działania i ruchu. Tomasz, mówiąc o zasadzie
poruszającej (principium motionis), dokonuje rozróżnienia na byty,
których źródło ruchu znajduje się w samym działającym lub poruszającym się (motuum principium est in agente) oraz na te, których źródło ruchu znajduje się poza nimi samymi (motuum vel actuum principium est extra)46 . W doktrynie tomistycznej pojęcie ruchu związane
jest ściśle z działaniem przyczynowym. Akwinata okazuje się być arystotelikiem, przyjmując charakterystyczny dla Stagiryty podział na
cztery przyczyny. Przyczynę sprawczą wiąże i utożsamia on z przyczyną, od której pochodzi początek ruchu47 . W ten sposób dostrzegamy
powszechność Bożego działania w bytach rozumnych oraz przyrodzie
ożywionej i nieożywionej.
Według Tomasza, Duch Święty nie może być w żaden sposób rozumiany jako immanentnie obecna w stworzonym świecie zasada poruszająca. Nie jest On duszą świata, ale samoistnie istniejącą Osobą
(subsistens Persona), której zgodnie z nauką Pisma Świętego przypisujemy pewne szczególne działanie w stwórczym dziele Boga.
Pierwszym dziełem Ducha Bożego, czytamy w rozdziale 20. Contra Gentiles, było powołanie do istnienia odrębnych gatunków bytów.
Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego Stwórca zamierzył stworzyć wielość rzeczy, zamiast udzielić istnienia jakiemuś jednemu bytowi?
Zgodnie z nauką Akwinaty różnorodność stworzeń wyraża doskonałość Boga. Zagadnieniu temu poświęcony jest rozdział 45. (CG II),
w którym znajdujemy odpowiedź na pytanie o to, co naprawdę jest
pierwszą przyczyną różnorodności rzeczy. Przyjrzyjmy się przedstawionej w nim argumentacji. Otóż każda przyczyna dąży do wprowadzenia swego podobieństwa do skutku działania. Oczywiście możliwe
to jest na tyle, na ile skutek potraﬁ przyjąć jej doskonałości. „Bóg
45 Por.CG

II, 17 nr 946.
STh I-II, 6, 1.
47 Por. In Metaph. I, 4 nr 70.
46 Por.
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zaś jest najdoskonalszą przyczyną. Byłoby więc czymś właściwym, by
Bóg w sposób doskonały wprowadzał swoje podobieństwo w rzeczy
stworzone – na tyle, na ile odpowiada to naturze stworzonej”48. Doskonałego podobieństwa do Stwórcy nie może jednak osiągnąć tylko
jeden gatunek rzeczy „skoro bowiem przyczyna przewyższa skutek,
to to, co w przyczynie jest proste i jednolite, w skutku jej działania
jest złożone i wielorakie, chyba że skutek należy do gatunku przyczyny”49 . A to jest niemożliwe, gdyż stworzenie nie może być równe
Bogu. Racją odpowiedniości, która mogła przyświecać Bogu stwarzającemu różnorodność i wielorakość w rzeczach, było, aby mogło się
w nich znajdować, na ich własny sposób, doskonałe podobieństwo
do Boga. Inaczej mówiąc, pojedynczy byt, czy nawet jeden istniejący gatunek rzeczy, nie mógłby dostatecznie wyrazić podobieństwa do
Stwórcy. Co więcej, gdy coś pod wieloma względami jest do Boga
podobne, wówczas doskonalej realizuje podobieństwo do Niego:
W Bogu zaś jest dobroć i udzielanie dobroci innym. Doskonalej więc
realizuje rzecz stworzona podobieństwo do Boga, jeśli nie tylko jest
dobra, lecz także może działać dla dobra innych, niż gdyby tylko
była dobra sama w sobie – tak na przykład podobniejsze do słońca
jest to, co świeci i oświeca, niż to, co tylko świeci50 .

Fragment ten możemy rozumieć nie tylko jako metaﬁzyczny opis
natury Boga, ale również jako praktyczną moralną wskazówkę, w jaki sposób można w życiu naśladować doskonałość Stwórcy. Człowiek,
który troszczy się jedynie o siebie, tak naprawdę sprzeciwia się Bożej
woli. Tajemnica Trójcy Świętej, która jest doskonałą pełnią wzajemnej miłości Osób, staje się wzorem wszelkiej ludzkiej miłości. Komentując List do Efezjan (1, 6), św. Tomasz stwierdza, że jesteśmy przez
Boga kochani, nie bezpośrednio z powodu nas samych, ale ze względu
na Syna Bożego, który ze swej natury jest podobny do Ojca i dlatego
jest kochany na pierwszym miejscu i dla Niego samego. My jesteśmy zaś kochani przez Boga w tej mierze, w jakiej jesteśmy do Niego
podobni. Miłość oparta jest bowiem na podobieństwie51 .
Za pluralizmem bytów stworzonych przemawia także i to, że doskonałość gatunku przewyższa doskonałość jednostki. Dlatego o doskonałości wszechświata stanowi bardziej wielość gatunków niż wielość jednostek w jednym gatunku. Istnieją zatem różne gatunki i różne stopnie w rzeczach. Tomasz mówi także o doskonałości porządku
48 CG

II, 45 nr 1220.

49 Tamże.

50 Tamże,
51 Por.

nr 1222.
Super Eph. 1, 2.
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w dziele Boga, której nie mogłoby być, gdyby nie było różnorodności
i nierówności stworzeń. Rozważania zawarte w tym rozdziale kończy
konkluzja:
A zatem różnorodność i nierówność w rzeczach stworzonych nie jest
ani sprawą przypadku, ani różnorodności materii, ani udziału jakiś
przyczyn lub zasług, lecz pochodzi z zamiaru samego Boga, który
chciał dać taką doskonałość stworzeniu, jaką ono posiadać mogło52 .

Podsumowując, warto raz jeszcze podkreślić, że nie można traktować aktu stwórczego jako szeregu poszczególnych aktów składowych,
gdyż jest on jeden i przysługuje Bogu na mocy Jego istnienia, które
stanowi Jego istotę, wspólną trzem Osobom53 .
Panowanie Ducha
Świętego

Kolejnym działaniem właściwym Duchowi Świętemu jest rządzenie (gubernatio) rzeczami w świecie. Tomasz określa rządzenie jako pewne poruszenie, według którego Bóg wszystkim kieruje do właściwych celów.
Skoro bowiem, powiada św. Tomasz, pobudzanie i poruszanie pochodzi od Ducha Świętego ze względu na miłość, w sposób odpowiedni
możemy przypisać Mu rządzenie i dalsze powstawanie rzeczy (propagatio)54 .
Bóg, rządząc wszechświatem, wprowadza zamiary swej Opatrzności55 . W omawianym przez nas rozdziale 20. (CG IV) Akwinata
wprost nie używa określenia Opatrzność, gdyż w terminologii Tomaszowej rozróżnić należy Opatrzność (providentia) od rządów Bożych (gubernatio). Opatrzność bowiem to istniejące w umyśle Bożym
zasady, które porządkują rzeczy w odniesieniu do celu. Natomiast
rządy Boże są realizacją tego porządku. Tomasz opiera swoją naukę
o Opatrzności przede wszystkim na stwórczym dziele Boga. Rządy
Boże zakładają bowiem stosunek Stwórcy do stworzenia, które jest
przez Niego utrzymywane w bycie56 . Bóg rządzi i kieruje wszystkim,
gdyż jako powszechne dobro (bonum universale) jest celem wszystkich rzeczy: „Skoro więc wszystko jest skierowane do dobroci Bożej
jako do celu, zatem Bóg, którego przede wszystkim ta dobroć jest
własnością będąc substancjalnie posiadaną i rozumianą i miłowaną,
musi rządzić wszystkimi rzeczami”57 . Bóg rządzi wszystkimi rzeczami
52 CG

II, 45 nr 1227.
STh I, 45, 6.
54 Por. CG IV, 20 nr 3572.
55 Por. CG III, 64 nr 2386.
56 Por. CG III, 65 nr 2397.
57 CG III, 64 nr 2385.
53 Por.
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w ich indywidualnym istnieniu. Jest Pierwszym Poruszycielem, który sam nie będąc poruszanym, wszystko porusza według właściwego
mu celu (propter ﬁnem)58 . To bardzo ważny moment dla uchwycenia Tomaszowego rozumienia Opatrzności Bożej. W rozdziale 20. zostało powiedziane, że Duch Święty wszystkim kieruje i porusza do
właściwego celu. Na innym miejscu czytamy, że choć natura w swoim działaniu kieruje się ku celowi, to jednak go nie zna. Bóg zatem
kieruje całym działaniem natury jako ten, kto zna cel59 . Rzeczy są
bowiem skierowane do celu nie tylko z racji swojego działania, ale
już przez sam fakt powołania ich do bytu. Samo ich istnienie stanowi
podobieństwo do dobroci Stwórcy60 .
Ponieważ w świecie istnieje wiele różnych bytów, czasami sprzeciwiających się wzajemnie w swoich działaniach, koniecznym jest istnienie kogoś, kto nada wszystkiemu jakiś jeden porządek. Uporządkowanie ruchu we wszechświecie musi zatem pochodzić od Boga, który
jest Ordinator et Gubernator mundi 61 . Według św. Tomasza, najwyższym dobrem wśród rzeczy jest dobro porządku wszechświata. Wprowadzać porządek, to znaczy rządzić rzeczami62 . Porządek zaprowadzony przez Boga wśród rzeczy rządzonych (gubernatio) opiera się na
porządku, który powziął Bóg w swym umyśle (Providentia)63 . Ponieważ rządzenie poddanymi właściwe jest dla pana (władcy), stwierdza
dalej św. Tomasz, dlatego słusznie przypisuje się Duchowi Świętemu
panowanie nad stworzeniem. Świadczą o tym słowa z Drugiego Listu
do Koryntian (3, 17): Spiritus autem Dominus est. Akwinata odwołuje się ponadto do Credo, w którym wyznajemy, iż wierzymy w Ducha
Świętego, który jest Panem (credo in Spiritum Sanctum Dominum).
Duch Ożywiciel

Zgodnie ze sformułowaniem Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Symbolu Wiary wyznajemy, że
Duch Święty jest nie tylko Panem, ale Panem i Ożywicielem. W rozdziale 20. (CG IV) św. Tomasz ponownie odwołuje się do tego świadectwa wiary wczesnego Kościoła, omawiając imię i działanie Ducha,
przypisywane Mu w oparciu o naukę Pisma Świętego i Tradycję. Jako
źródła biblijne przywołane zostają dwa fragmenty Pisma: Duch daje
życie (J 6, 63) oraz Dam wam Ducha i żyć będziecie (Ez 37, 5). Można
58 Tamże,

nr 2387.
nr 2388.
60 Por. CG III, 65 nr 2398.
61 Por. CG III, 64 nr 2389.
62 Tamże, nr 2392.
63 Por. CG III, 76 nr 2520.
59 Tamże,
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bez trudu odszukać, zarówno w Nowym, jak i Starym Testamencie,
teksty, w których mówi się o Duchu Bożym jako o ruah w znaczeniu tchnienia życia. Biblia określa Go również jako kwintesencję życia
w Bogu i zasadę wszelkiego życia na ziemi w tym sensie, że przekazuje
On tchnienie życia całemu stworzeniu.
Życie w sposób najwłaściwszy należy do Boga. Jeden z najważniejszych argumentów św. Tomasza, przemawiających za tą tezą, opiera
na analizie pochodzenia źródła ruchu. W rozdziale 97. (CG I) czytamy: „o tym, co wydaje się poruszać samo przez się, a nie przez co innego, mówi się przenośnie, że żyje. Analogicznie orzeka się w ten sposób np. o żywej wodzie czy żywym srebrze. Właściwie jednak mówiąc,
tylko te byty poruszają się same przez się, które poruszają same siebie, będąc złożone z przyczyny poruszającej i części poruszanej. Bóg
w najwyższym stopniu działa sam z siebie, gdyż jest pierwszą przyczyną działania. Ponadto skoro istnienie Boże jest doskonałe, a życie
jest doskonałym istnieniem, to istnienie Boże jest życiem”64 . Również
samo poznanie umysłowe jest życiem, a Bóg jest swoim poznaniem65 .
Życie jest przypisywane Duchowi Świętemu ze względu na miłość,
która – jak zostało powiedziane w poprzednim punkcie – jest siłą pobudzającą i poruszającą do działania. Duch daje bowiem stworzeniu
pełnię życia Bożego, podobnie jak „cielesne życie zwierząt zostaje
rozlane przez ducha życiowego po wszystkich członkach przez pierwiastek życia”66 .

Duch Uświęciciel
w dziele nowego stworzenia
W Starym Testamencie znajdziemy dwie relacje o stworzeniu, podane
w postaci większych całości tekstowych i mające sens teologiczny.
Zarówno kapłański opis stworzenia (Rdz 1, 1 – 2, 4a), jak i historia
jahwistyczna (Rdz 2, 4b – 25) są sobie równe pod tym względem,
że kończą się, chociaż w zupełnie różny sposób, na fakcie stworzenia
człowieka – mężczyzny i kobiety. Cały świat został stworzony z myślą
o nim, a Bóg roztacza wokół niego swoje panowanie67 .
64 Por.

CG I, 97 nr 813.
CG I, 98 nr 818.
66 Por. CG IV, 20 nr 3574.
67 Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa
1986, s. 119n.
65 Por.
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W kolejnym, 21 rozdziale Contra Gentiles, Akwinata przedstawia
działanie Ducha Świętego w stworzeniach rozumnych. Przez sam akt
stwórczy Bóg obdarza stworzenie swoją miłością, chcąc jego istnienia
i życia, które jest dobrem. Przez dar swojej łaski dopuszcza On stworzenie do uczestnictwa w swoim osobistym dobru, we własnym swym
szczęściu, tworząc więź synowskiej i przyjacielskiej miłości.
Posłannictwo Ducha
Świętego

Głównym skutkiem działania Ducha Świętego w stworzeniach rozumnych jest miłość,
przez którą otrzymujemy dar Ducha Świętego. Zagadnienie to teologia ujmuje jako naukę o posłannictwach Osób
Boskich. Przez posłannictwo dokonuje się bowiem zamieszkanie Boga
w duszy. Temat ten ściśle związany jest z nauką o łasce uświęcającej,
gdyż – jak twierdzi św. Tomasz – posłannictwa dokonują się przez łaskę. Omawiając źródła Tomaszowej doktryny o Duchu Świętym jako
Miłości, zwróciliśmy uwagę na pochodzące od św. Augustyna rozumienie Ducha jako Daru. W Liście do Rzymian (5, 5) czytamy: „Miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego, który jest
nam dany”. Tomasz przywołuje ten tekst jako uzasadnienie możliwości orzekania o trzeciej Osobie Trójcy jako Darze – Miłości. W swoim
Wykładzie Listu do Rzymian stwierdza, że miłość Bożą możemy rozumieć na dwa sposoby: jako miłość, którą Bóg nas ukochał oraz jako
naszą miłość skierowaną ku Niemu. Jeden i drugi rodzaj miłości rozlewa się w naszych sercach za sprawą Ducha Świętego. „Albowiem
dać nam Ducha Świętego, który jest miłością Ojca i Syna to tyle, co
udzielić nam uczestnictwa w tej Miłości, którą jest Duch Święty”68 .
Tutaj podstawowym terminem określającym Boże działanie w stosunku do stworzenia jest uczestnictwo (participatio): dar Ducha jest
udzieleniem uczestnictwa w Miłości Bożej. W omawianym przez nas
rozdziale Contra Gentiles termin ten jednak nie występuje. Tomasz
mówi o upodobnieniu (assimilatio). Dar Ducha to zatem upodabnianie się człowieka przez miłość do Boga:
Jakkolwiek upodabniamy się do doskonałości Bożej, mówimy, że
doskonałość ta dana nam jest przez Boga; jak na przykład daje nam
Bóg mądrość według tego, jak w pewien sposób upodabniamy się
do mądrości Bożej. Skoro więc Duch Święty pochodzi drogą miłości,
którą Bóg sam siebie miłuje, jak to okazano (rozdz. 19), mówimy
przez to, iż się do tej miłości upodabniamy, kochając Boga, że Bóg
nam daje Ducha Świętego69 .
68 Super Rom. V, 1 nr 392 (korzystam z polskiego przekładu tego dzieła: Wykład
Listu do Rzymian, tłum. i oprac. J. Salij, Poznań 1987, s. 80).
69 CG IV, 21 nr 3575.
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Dzięki darom mądrości i miłości, będących doskonałościami, których Bóg nam udziela, powstaje w nas szczególne podobieństwo z Osobami Boskimi. Mówimy, że są One w nas obecne na nowy sposób, jak
np. istnieje jakaś rzecz w swoim podobieństwie. W Sumie teologii poświęcony jest temu zagadnieniu osobny artykuł, w którym Tomasz
wykazuje, że posłannictwa Boskie odbywają się jedynie przez łaskę
(gratia gratum faciens), na skutek której Bóg zamieszkuje w duszy.
Obecny jest On w stworzeniu rozumnym tak, jak rzecz poznana w poznającym i przedmiot miłości w kochającym. Ponadto nawiązuje on
do idei podobieństwa: dusza przez łaskę zostaje upodobniona do Boga
(conformatur Deo) – przez miłość upodobniona do Ducha Świętego,
a przez poznanie do Syna Bożego. Jeżeli nasze poznanie ma być odbiciem Słowa, to musi być połączone z miłością70 . Oczywiście, mówiąc
o obecności Boga w stworzeniach rozumnych przez podobieństwo i łaskę, należy pamiętać, że jest to szczególny sposób obecności. Bóg jest
bowiem także we wszystkich rzeczach przez swoją istotę, moc i obecność (per essentiam, per potentiam, per praesentiam)71 .
Możemy zatem powiedzieć, że dar Boży nie jest rzeczywistością
statyczną na wzór przedmiotów, które ludzie oﬁarowują sobie wzajemnie. Zgodnie z przyjętą w scholastyce zasadą, mówiącą, że skutek
jest podobny do swojej przyczyny, Boży Dawca, udzielając stworzeniu swojej łaski (daru), obdarza go jednocześnie pewnym podobieństwem do samego siebie. Dar Boży nie jest czymś „zewnętrznym”
wobec Boga. Ma on bowiem udział w Jego naturze. W Komentarzu
do Sentencji czytamy, iż w posiadaniu Ducha Świętego, traktowanym
w aspekcie daru, nie wystarczy, by zaistniała jakaś nowa relacja stworzenia do Boga, lecz trzeba, aby stworzenie miało do Niego samego
taki stosunek, jak do czegoś posiadanego. Bowiem to, co jest komuś
dane, jest też przez niego w jakiś sposób posiadane. Lecz Osoba Boska
nie może być obecnie przez nas posiadana ani jako przedmiot naszej
doskonałej radości, co przynosi nam dar chwały, ani jako przedmiot
naszej niedoskonałej radości, co pochodzi z daru łaski uświęcającej.
Należy raczej powiedzieć, że Osoba Boska jest nam dana jako to,
przez co jesteśmy z Nią zjednoczeni. Osoby Boskie udzielają nam
– przez pewne wyciśnięcie w naszych duszach znaku – darów, przez
które formalnie radujemy się ich posiadaniem, a mianowicie daru mą70 STh I, 43, 5 ad. 2. Por. A. Słomkowski, „Nauka św. Tomasza z Akwinu o niewidzialnych posłannictwach Osób Boskich”, Collectanea Theologica 17 (1936), nr
1-2, s. 122-137.
71 Por.STh I, 8, a. 3.
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drości i miłości. Stąd Duch Święty jest nazwany zadatkiem naszego
dziedzictwa72 .
Właśnie z tej racji, że w łonie Trójcy Świętej jest Miłością, Duch
jest Dawcą wszystkich Bożych darów udzielanych stworzeniu. W pojęciu posłannictwa, jak czytamy w Sumie teologii, zawarte jest bowiem
pochodzenie Osoby posyłanej od posyłającej oraz nowy sposób przebywania w tym, do kogo posłannictwo się odbywa73 . To nowe przebywanie Syna i Ducha Świętego w stworzeniu objawia się w skutkach,
jakimi są mądrość (dar udoskonalający umysł) i miłość (dar udoskonalający wolę)74 . Mówimy więc o przyjściu Ducha Świętego do nas na
skutek pewnej zmiany, która się w nas dokonuje przez Jego dary nam
udzielane. Z powodu tej zmiany powstaje nowy stosunek pomiędzy
stworzeniem a samym Dawcą. Łaska zaś jest tym właściwym darem,
przez który otrzymujemy samego Boga75.
Wszystkie dary otrzymywane przez nas od Boga sprowadzają
się do Niego, jako przyczyny sprawczej i wzorczej. Zestawienie tych
dwóch przyczyn nie jest przypadkowe, a w dziełach Tomasza więcej
niż kilkakrotnie jest mowa o takiej przyczynowości. W De Veritate
znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do dobra. Czytamy tam, iż
każdą rzecz nazywamy dobrą dzięki podobiźnie najwyższego dobra,
która została jej udzielona jako forma w niej zawarta, a dalej dzięki
pierwszemu dobru jako wzorowi i sprawcy wszystkich dóbr stworzonych76 . Zatem ponieważ Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają tę samą
moc i jedną istotę, cała Trójca Święta jest przyczyną sprawczą naszych działań, których źródłem jest łaska. Jednak, jak imię Mądrość
jest w sposób właściwy przypisywane i przedstawia Osobę Syna, tak
Miłość, którą kochamy Boga odnosi się do Ducha Świętego. Zatem
choć miłość Boża w nas jest skutkiem wspólnego działania Ojca, Syna
i Ducha Świętego, to jednak mówi się, że w pewien szczególny sposób jest w nas przez Ducha Świętego77 . W podobny sposób w Sumie
teologii Tomasz pisząc o naszym usynowieniu stwierdza, że chociaż
jest ono dziełem całej Trójcy Świętej, to przypisujemy je Ojcu, jako
Sprawcy, Synowi jako Wzorowi, zaś Duchowi jako temu, który wyciska w nas podobieństwo tego Wzoru78 .
72 Por.

In I Sent., d. 14, q. 2, a. 2, ad. 2.
I, 43, 1.
CG IV, 21 nr 3576.
In I Sent. d. 14, q. 2, a. 2.
De Veritate, q. 21, a. 4.
CG IV, 21 nr 3576a.
STh III, 23, 2, ad. 3.

73 Por.STh
74 Por.
75 Por.
76 Por.
77 Por.
78 Por.
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Zamieszkanie Ducha
Świętego w człowieku

Skutki Bożego działania nie tylko mają swoje źródło w Bogu, ale są również przez Niego utrzymywane w bycie. Żadna zaś rzecz,
stwierdza Tomasz w omawianym przez nas
rozdziale 21., nie może działać tam, gdzie jej nie ma. Wynika więc
z tego, że działający i jego dzieło muszą istnieć równocześnie, tak jak
rzecz poruszająca się i czynnik, który udziela ruchu. Gdziekolwiek
jest zatem skutek Bożego działania, tam musi być obecny sam Bóg –
Sprawca. Tak zasadniczo prezentuje się klasyczne ujęcie zagadnienia
obecności Boga w świecie, którą nazywamy obecnością niezmierzoności (praesentia immensitatis). Ale Tomasz idzie dalej. Skoro miłość,
którą miłujemy Boga, istnieje w nas przez Ducha Świętego (o czym
była mowa powyżej), to sam Duch Święty jako działający musi być
w nas. A skoro jest Duch, to i Ojciec i Syn, gdyż każde działanie Boże jest wspólne całej Trójcy Świętej79 . Duch jest w człowieku obecny
jak rzecz miłowana w miłującym (sicut amatum in amante). To znaczy, jest w nas jako cel naszej miłości. Nie jest to jednak cel dla nas
odległy, zewnętrzny i obcy, lecz rzeczywistość najbardziej wewnętrzna, której pragniemy z natury, umacnianej łaską. Bóg jest bowiem
tym, który nas stworzył, obdarzył życiem i w tym życiu utrzymuje.
Obecność niezmierzoności zatem niejako warunkuje obecność Boga
w duszy ludzkiej przez łaskę.
Św. Tomasz opisuje językiem teologii spekulatywnej naukę zawartą w Piśmie świętym. Cytuje Pierwszy List do Koryntian: Nie wiecie,
że Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was? (3, 16).
Dalej powołuje się na słowa Chrystusa zawarte w Ewangelii Jana:
do Niego przyjdziemy, a mieszkanie u Niego uczynimy (14, 23) oraz
Pierwszy List św. Jana: Po tym poznamy, że mieszka w nas, po Duchu, którego nam dał (3, 24). Niezwykle cennym dla poznania Tomaszowej recepcji tych ważnych i fundamentalnych dla teologii tekstów
Nowego Testamentu byłoby zapoznanie się z ich interpretacją zawartą w komentarzach biblijnych do Ewangelii Jana oraz Pierwszego
Listu do Koryntian. Nie możemy pozwolić sobie tutaj na szczegółowe
przedstawienie zawartych tam treści. Zwróćmy jedynie uwagę na to,
co Tomasz mówi o trzech sposobach przyjścia Boga do człowieka:
Trzeba jednak zwrócić uwagę, za Augustynem, że Bóg przychodzi
do nas na trzy sposoby i tak samo my idziemy do Niego. Po pierwsze oczywiście przychodzi do nas poprzez spełnianie się skutków
Jego działania, a my idziemy do Niego poprzez ich przyjmowanie,
79 Por.
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Syr 24, 26: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i najedzcie się owoców moich. Po drugie On przychodzi do nas przez
oświecenie (illuminando), a my idziemy do Niego przez rozważanie, Ps 34 (33), 6: Przystąpcie do niego, a rozjaśnicie się radością.
Wreszcie, przychodzi do nas poprzez wspieranie (adiuvando), a my
przez posłuszeństwo, nie możemy bowiem być posłuszni, jeśli Chrystus nas nie wesprze, Iz 2, 3: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską 80 .

Wśród wielu różnych argumentów, sprzeciwiających się uznaniu
Ducha Świętego za odrębną od Ojca i Syna Osobę Trójcy Świętej
(Persona subsistens), pojawia się w rozdziale 18. (CG IV) pytanie,
czy Duch Święty i Szatan w ten sam sposób napełniają duszę ludzką
i w niej zamieszkują? W Piśmie Świętym czytamy bowiem o Judaszu, w którego wstąpił Szatan (por. J 13, 27). Tomasz cytuje ponadto
Dzieje Apostolskie: Ananiaszu, czemu Szatan napełnił serce twe? (5,
3), choć w tekście wielu wydań, także w Wulgacie, nie ma słów napełnił (implevit ), lecz skusił (tentavit ). Ponieważ Szatan jest stworzeniem, nie może – tak jak to czyni tylko Bóg – napełnić kogoś sobą, by
ta osoba miała uczestnictwo w Szatanie. Nie może również zamieszkiwać duszy ludzkiej przez swoją substancję, co czyni Duch Święty.
Mówi się więc, że Szatan napełnia niektórych ludzi przez skutek swojej złości (por. Dz 13, 10)81 .
Rodzi się pytanie, czy wszyscy ludzie są przez Boga kochani w równej mierze? Powyżej przytoczyliśmy fragment Komentarza do Listu do Efezjan, w którym św. Tomasz dowodzi, że wszyscy ludzie
są kochani przez Boga ze względu na Jego Umiłowanego Syna (por.
J 3, 16). Jednak, skoro miłość opiera się na podobieństwie, jesteśmy
przez Niego kochani tym więcej, im bardziej upodabniamy się do Niego82 . Innymi słowy, im bardziej otwieramy nasze serca na miłość Bożą
i nią żyjemy, tym więcej jesteśmy przez Ducha Świętego obdarowywani. Bóg udziela każdemu tyle łask, ile zdolny jest przyjąć, trudno
bowiem nawet pomyśleć, że Trójca Święta, będąc wspólnotą doskonałej miłości, a zatem miłości w pełni ekstatycznej, „zatrzymuje coś
dla siebie”. Bóg, już przez sam akt stwórczy dokonany z nadobﬁtości
swojej dobroci, okazał swoją miłość wobec każdego stworzenia. Dając
swojego Syna potwierdził ją jeszcze dobitniej. Udzielając się nam nieustannie w Duchu Świętym, Bóg każdemu człowiekowi, który tylko
chce „współpracować” z łaską, daje się w tej mierze, jaką mu wyznaczył. Innymi słowy, miłość, jaką Bóg pierwszy nas umiłował, nieko80 In

Ioan. 14, 6, 3 nr 1945 (s. 909).
CG IV, 18 nr 3556.
82 Por. Super Eph. 1, 2.
81 Por.
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niecznie jest identyczna dla wszystkich stworzeń rozumnych. Przykład świętych, zwłaszcza zaś Maryi, która w sposób najdoskonalszy
z ludzi otwarła się na działanie Ducha Świętego, pokazuje nam, że Bóg
prowadzi niektórych do świętości, darząc ich szczególnymi i wielkimi
łaskami. Zdaniem św. Tomasza, nie jest niczym nieodpowiednim, by
w skutkach, które sprawia Duch Święty, istniała pewna nierówność,
by „ jedni uczestniczyli bardziej od drugich, czy to dwa razy tyle, czy
w innym stosunku, skoro miara każdego człowieka jest skończona”83.
Jednakże dodać należy, co zresztą czyni Akwinata, omawiając sposób,
w jaki stworzenia rozumne podlegają Opatrzności, iż Bóg opiekuje się
każdą naturą odpowiednio do jej zdolności, ponieważ uczynił każde
stworzenie takim, jakim uczynił, wiedząc, że będzie w stanie dojść do
celu ostatecznego pod Jego rządami84 .
Idea przebóstwienia
(«deiﬁcatio»)

Zwłaszcza w tradycji wschodniej, ale nie tylko, rozwinęła się nauka o przebóstwieniu. Jej
treść jasno określa formuła Maksyma Wyznawcy: Człowiek przebóstwiony przez łaskę otrzymuje dla siebie wszystko, co posiada Bóg – poza tożsamością istoty. Kto zatem zostanie zaszczycony łaską przebóstwienia, otrzymuje nie jakąś „cząstkę” Boga,
ale otrzymuje rzeczywiście całego Boga. Ojcowie Kościoła rozumieli
uczestnictwo w życiu Bożym jako cel naszego istnienia. Człowiek został bowiem stworzony do szczególnego rodzaju uczestnictwa w Bogu.
Być stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, znaczy zostać zaplanowanym i „naszkicowanym” jako Jego doskonalsze podobieństwo85 .
83 CG IV, 23, nr 3598c. Wyjaśnienie tego fragmentu znajdziemy w Compendium
Theologiae, gdzie Tomasz tłumaczy zagadnienie nieskończoności łaski Chrystusa. Mówiąc o łasce habitualnej, stwierdza, że jako dar stworzony ze swojej istoty
jest ona skończona, lecz możemy ją nazwać nieskończoną z trojakiego powodu,
między innymi ze względu na przyjmującego łaskę. „Każda bowiem natura stworzona ma oczywiście pojemność skończoną, bo nawet jeśli może przyjmować dobro
nieskończone – przez poznanie, miłość i zażywanie – to jednak nie przyjmuje go
nieskończenie. Zatem każde stworzenie ma określoną miarę pojemności, stosownie
do swego gatunku i natury (...) Zatem, kiedy ktoś otrzymał od Bożej dobroci nie
tyle, ile ogarnia naturalna pojemność własnego gatunku, wydaje się, że otrzymał
według jakiejś miary. Kiedy natomiast wypełnia się cała pojemność naturalna,
nie wydaje się, aby dano mu według miary: bo nawet, jeśli jest miara od strony
otrzymującego, nie ma jej od strony dającego, który gotów był dać wszystko. Tak
jest, kiedy ktoś idzie z naczyniem nad rzekę i znajduje tam dla siebie wody bez
miary, choć sam weźmie ilość wymierzoną ze względu na naczynie” (CT I, 215;
s. 96).
84 Por. CG III, 113 nr 2872.
85 Por. Ch. Schönborn, Przebóstwienie, życie i śmierć, tłum. W. Szymona,
Poznań 2001, s. 35-49.
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Także w teologii św. Tomasza obecna jest idea przebóstwienia (deiﬁcatio). Nie znajdziemy co prawda w Contra Gentiles tego terminu,
ale treść omawianych w naszej pracy rozdziałów ściśle koresponduje
z tym, co on wyraża. Skoro wyłącznie Bóg jest źródłem łaski, to także
tylko On może przebóstwiać86 . Akwinata znał dość dobrze doktrynę
Ojców greckich, która pojmowała życie chrześcijańskie jako przebóstwienie. Nie dziwi zatem fakt, że wypowiada się on na ten temat
najczęściej w takich dziełach, jak Contra errores Graecorum, De divini nominibus, czy zbiorze patrystycznych komentarzy do Ewangelii,
jakim jest Catena aurea. Spotykamy tam wyjątkowo częste odwołania do Atanazego, Grzegorza z Nazjanzu, Pseudo-Dionizego, Jana
Damasceńskiego. Tak o tym pisze o. Torrell: „Nie chcąc bynajmniej
popisywać się znajomością tych autorów, bez wahania używa ich języka i mówi o świętych jako o przebóstwionych przez łaskę przybrania
za synów87 lub przez chwalebne poznanie Boga w ojczyźnie88 . W tym
ostatnim kontekście mówi też o świętych, którzy zostali ukształtowani na podobieństwo Boga, oglądając Go twarzą w twarz89 , ale tym
samym językiem mówi także o świętych będących jeszcze w drodze
tu, na ziemi. Łaska i miłość rzeczywiście kształtują na wzór Boga90 ,
tak jak dar mądrości, ale chrześcijanie faktycznie są ukształtowani
na wzór Boga już od chwili swego chrztu, gdyż głównym tego sprawcą jest Duch Święty”91 . Aby jednak nie odnieść błędnego wrażenia,
że Tomasz przypisuje przebóstwienie wyłącznie działaniu w nas Ducha Świętego, należy dodać, że dokonuje się ono przez pośrednictwo
Chrystusa92 .
Nauczanie o zamieszkiwaniu Trójcy w duszy uświęconej łaską jest
ukoronowaniem Tomaszowej teologii, opisującej relację Boga Stworzyciela do świata. Ten szczególny rodzaj obecności, ściśle połączony
z wewnętrznym życiem samego Boga, przejawiającym się w posłannictwach Osób Boskich, a ściślej będący jego konsekwencją, objawia
nam intensywność obecności Boga w świecie. Do działania, przez które daje On byt i z którego wynika obecność niezmierzoności, dochodzi
działanie szczególne, przez które udziela On swej łaski. Dla zilustro86 Por.

STh I-II, 112, 1.
CT I, 202.
88 Por. In Ioan. 13, 32, nr 1830.
89 Por. STh I, 12, 6.
90 Por. In II Sent. d. 26, q. 1, a. 4 ad 3.
91 J.–P. Torrell, Św. Tomasz, dz. cyt., s. 180. Por. In IV Sent. d. 3, a. 3 qc.
1 ad. 2.
92 Por. STh I-II, 112, 1 ad. 1.
87 Por.
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wania, na czym polega obecność Boga w człowieku, Akwinata posługuje się obrazem światła, którego obecność w atmosferze wynika
z obecności słońca. Tak samo łaska jest w człowieku skutkiem zamieszkiwania w nim Boga93 . Bóg od razu daje człowiekowi zdolność
dotarcia do Niego na poziomie tej nowej obecności. Dawać łaskę znaczy dla Niego dawać siebie, aby Go człowiek poznawał i miłował. Bóg
nie tylko wychodzi na spotkanie człowieka, ale jednocześnie daje mu
możliwość spotkania ze sobą94 .

Duch Święty twórcą przyjaźni
Boga z człowiekiem
W teologii i mistyce chrześcijańskiej istnieją zasadniczo dwie wielkie
tradycje, które starają się opisać relację, zachodzącą między Bogiem a
człowiekiem. Pierwsza z nich ujmuje ją w kategorii zaślubin, na wzór
miłości małżeńskiej95 . Druga, opierając się przede wszystkim na teologii św. Jana Ewangelisty, mówi o przyjaźni. Św. Tomasz wybierze
drugą drogę. Po omówieniu zagadnienia posłannictwa Ducha Świętego i zamieszkiwania Trójcy Świętej w stworzeniu rozumnym, przechodzimy do nierozerwalnie z nim związanego tematu, jakim jest wspólnota (koinonia) Boga z człowiekiem, która realizuje się w przyjaźni. Raz jeszcze warto przypomnieć znamienne słowa Tomasza: „Bóg
miłuje w najwyższym stopniu tych, których przez Ducha Świętego
uczynił swymi przyjaciółmi (Dei amatores)”96 . Otwierają one jeden
z najpiękniejszych tekstów św. Tomasza, traktujących o przyjaźni
Stwórcy ze stworzeniem, której sprawcą jest Duch Święty. Przyjaźń
staje się tu niejako kluczem, otwierającym bogactwo darów udzielanych przez Boga człowiekowi.
Zanim jednak przejdziemy do szczegółowych rozważań na temat
przyjaźni pomiędzy Bogiem i człowiekiem, warto zapytać, czy taka
relacja jest w ogóle możliwa. Odpowiedź jest raczej oczywista, skoro
o przyjaźni z Bogiem mówi Pismo Święte. Nawet gdybyśmy pominęli przesłanki biblijne, okaże się, że problem wart jest uwagi. Przy93 Por.

STh III, 7, 13.
J.-P. Torrell, Św. Tomasz, dz. cyt., s.132.
95 Przykładem takiego ujęcia może być w średniowieczu teologia mistyczna św.
Bernarda zawarta w traktacie O miłości Boga i Komentarzu do Pieśni nad Pieśniami. Utożsamia on Chrystusa z Oblubieńcem a Kościół i duszę z oblubienicą.
96 Por. CG IV, 21 nr 3577.
94 Por.
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jaźń zakłada bowiem pewną równość (aequalitas) i „wydaje się, że
nie można łączyć w przyjaźni tych rzeczy, które bardzo się od siebie
różnią”97 . Tomasz wyraźnie nawiązuje do Arystotelesowskiej teorii
przyjaźni, gdzie równość i dzielenie wspólnego losu stanowią najważniejsze elementy konstytuujące tę relację98 . W Komentarzu do Etyki
nikomachejskiej Tomasz stwierdza, że podobieństwo jest przyczyną
przyjaźni99 . Arystoteles uważał bowiem, że gdy istnieje duża różnica
pomiędzy przyjaciółmi w zakresie dzielności etycznej (szlachetności,
cnoty), nikczemności lub zamożności, przyjaźń zostaje rozluźniona,
a nawet całkowicie przestaje istnieć. Ta sytuacja znajduje swoje odniesienie w stosunku do bogów, którzy najbardziej przewyższają ludzi
we wszystkim, co dobre. Między bogami a ludźmi istnieje wszakże tak
głęboka przepaść, że przyjaźń staje się niemożliwa100 . Choć Tomasz
bardzo wiele przejmuje z Arystotelesowskiej doktryny o przyjaźni, to
jednak przede wszystkim przeinterpretowuje jej założenia w świetle
wiary chrześcijańskiej. Stąd w Contra Gentiles znajdujemy wyjaśnienie, w jaki sposób możliwa jest prawdziwa przyjaźń między Bogiem
i człowiekiem:
Na to więc, by mogła ściślejsza przyjaźń zaistnieć między Bogiem
i człowiekiem, było dla człowieka pożytecznym, by Bóg stał się człowiekiem, gdyż z natury człowiek człowiekowi jest przyjacielem, abyśmy w ten sposób gdy widomie Boga poznajemy, przez Tego, ku
niewidomym rzeczom miłością się unosili (Prefacja na Boże Narodzenie)101 .

Odwieczny Syn, poprzez Wcielenie, stał się dla nas najpewniejszą
drogą, prowadzącą do Ojca. Święty Tomasz wskazuje na Chrystusa jako na najlepszego i najprawdziwszego przyjaciela: Christus est
maxime amicus 102 . Przyczyną Wcielenia była bowiem niezmierzona
miłość Boga do człowieka, z którego naturą pragnął się On połączyć
w jedności Osoby. Nie otrzymał człowiek większej łaski ponad tę, że
złączył się z Bogiem w jednej Osobie103 .
Św. Tomasz posługuje się Arystotelesowską deﬁnicją przyjaźni,
zakładającą jedność woli przyjaciół: „chcieć i nie chcieć tych samych
rzeczy, i z tych samych się cieszyć i smucić”104 . Przyjaźń z Bogiem
97 CG

IV, 54 nr 3927.
Etyka Nikomachejska (dalej – EN ) VIII, 1157b.
99 In Eth. VIII, 4, nr 1588.
100 Por. EN VIII, 1158b-1159a.
101 CG IV, 54 nr 3927.
102 STh I-II, 108, 4 sed contra.
103 Por. CG IV, 46 nr 3828.
104 CG III, 151 nr 3236.
98 Por.
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staje się zatem warunkiem drogi do pełnego z Nim zjednoczenia.
Rozważając zagadnienie miłości w Bogu, Tomasz powołuje się na
sformułowaną przez Pseudo-Dionizego deﬁnicję miłości jako siły jednoczącej (unitiva virtus)105 : „Bóg dąży do zjednoczenia wszystkich
rzeczy – z racji tego, że daje im istnienie i inne doskonałości, jednoczy je ze sobą, tak jak jest to możliwe. Bóg więc kocha siebie i inne byty”106 . Im większa zatem przyjaźń, tym większe zjednoczenie
przyjaciół. Nieogarnionym wzorem tej jedności jest Trójca Święta –
tożsamość w Bogu staje się tutaj rodzajem jedności niewyobrażalnej
dla jakiegokolwiek stworzenia (jedność natury i zarazem odrębność
Osób). W przypadku zjednoczenia człowieka z Bogiem, unio jest wynikiem takiego działania, które traktuje Boga jako siebie samego –
chcę dobra dla Niego i z powodu Niego.
Jak ważny i trwały jest ten związek, widzimy przy okazji rozważań poświęconych nieśmiertelności duszy. Czy można twierdzić, że po
śmierci dusza ludzka będzie zjednoczona nadal w przyjaźni z Bogiem,
skoro w takim stanie trwała podczas ziemskiego życia? Tomasz radzi
unikać wieloznaczności, gdy mowa jest o takich czynnościach duszy,
jak kochanie czy radość. Mogą one bowiem stanowić namiętności pożądania zmysłowego, co uniemożliwiałoby im pozostanie w duszy po
jej oddzieleniu od ciała. Powołując się na dokonane przez Arystotelesa rozróżnienie na miłość przyjaźni (amor amicitiae) i miłość będącą
pożądaniem (amatio)107 , Tomasz stwierdza, że ta pierwsza, jako akt
woli, pozostanie w duszy oddzielonej od ciała108 .
Objawianie Bożych
tajemnic
(«revelatio»)

Wspólnota życia, jaką między dwoma osobami tworzy relacja przyjaźni, zakłada otwartość
i zaufanie. Jako pierwszą z cech właściwych
przyjaźni, Tomasz wymienia wyjawianie drugiemu swoich tajemnic. „Nie wydaje się bowiem, by człowiek tracił
to, co objawia przyjacielowi, skoro przyjaźń łączy uczucia, i z dwóch
serc czyni jedno”109 . Na początku Contra Gentiles Akwinata podkreśla, że wiara w prawdy, których nie można udowodnić rozumowo,
nie jest wcale lekkomyślna. Tajemnice Bożej Mądrości – jak określa je Księga Hioba 11, 6 – są bowiem objawiane przez ich Źródło,
czyli samą Mądrość. Świadczą o tym czyny, przekraczające porządek
105 Por.

Pseudo-Dionizy Areopagita, De divinis nominibus, IV, 15.
CG I, 91 nr 758.
107 Por EN VIII, 1157b.
108 Por. CG II, 80-81.
109 CG IV, 21 nr 3578a.
106 Por.
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naturalny, a więc cudowne uzdrowienia czy wskrzeszenia umarłych.
Dlatego nawet ludzie prości i nieuczeni dzięki darowi Ducha Świętego
otrzymują w sposób natychmiastowy najwyższą mądrość i zdolność
do wyrażania tych prawd wiary110 .
W Contra Gentiles nie znajdziemy systematycznej nauki o siedmiu darach Ducha Świętego, jak to ma miejsce w Sumie teologii 111 .
Dostrzegamy jednak, choćby w omówionym powyżej fragmencie, jej
zarys. Tomasz mówi bowiem o darze, uzdalniającym ludzki rozum
do poprawnego sądu odnośnie prawd wiary, który ma człowiek nie
w wyniku rozumowania (co jest dziełem cnoty mądrości), lecz nadprzyrodzonego poznania. A to jest właśnie dar mądrości112 . Duch
Święty, udzielając tego daru, daje nam poznać Boga nie tylko w sposób intelektualny, ale pragnie złączyć nas z Nim w komunii miłości:
„Dar mądrości daje doskonalsze poznanie przez pewne zjednoczenie
z Bogiem, które dokonuje się nie inaczej, jak tylko przez miłość, aby
ten kto przylgnął do Boga, był z nim jednym duchem (por. 1 Kor 6,
17)”113 .
Bóg objawił swoje tajemnice poprzez Syna. Akwinata cytuje znany fragment z Ewangelii według św. Jana, będący jednocześnie podstawowym tekstem biblijnym, na którym opiera się Tomaszowa teologia przyjaźni: Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi moimi,
ponieważ wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, wam oznajmiłem
(15, 15). Duch Święty, obiecany przez Chrystusa, został posłany, aby
prowadzić do prawdy Bożej (por. J 16, 13):
Ponieważ więc przez Ducha Świętego zostajemy przyjaciółmi Boga,
jest rzeczą słuszną (convenienter ), gdy mówimy, że Duch Święty objawia ludziom tajemnice Boże (Divina mysteria). Stąd mówi Apostoł (1 Kor 11, 9-10): Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało,
i w serce człowiecze nie wstąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują. Lecz nam Bóg objawił przez Ducha Świętego 114 .

Żadne stworzenie nie jest w stanie poznać głębokości samego Boga (comprehendere profunda Dei), co poświadcza Pismo: Mt 11, 27
oraz Iz 24, 16. Jedynie Duch Święty, jak czytamy w 1 Kor 3, 10-1,
przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego115 . Przenika on
110 Por.

CG I, 6 nr 35-36.
STh I-II, 68-70.
112 Por. STh II-II, 45, 2.
113 In III Sent. 35, 2, 1.
114 CG IV, 21 nr 3578a.
115 Por. CG IV, 17 nr 3532.
111 Zob.
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również ludzkie serca (por. 1 Kor 14, 24n). Pan bada bowiem rzeczywistość najbardziej intymną i głęboką w człowieku, którą w języku
biblijnym symbolizują serce i nerki (por. Jr 17, 9-10). Wyjawienie
skrytości serca, pochodzące od Ducha, jest oznaką jego prawdziwego
Bóstwa116 .
Przyglądając się nauce Pisma Świętego, zawartej w przywołanych
przez nas fragmentach Contra Gentiles, możemy postawić pytanie
o to, czy istnieje różnica pomiędzy objawieniem dokonanym przez
Chrystusa a „objawieniem” Ducha. Wydaje się, że bliska Tomaszowemu rozumieniu tego zagadnienia jest interpretacja słów Jezusa,
zawartych w Ewangelii według św. Jana (14, 26), zaproponowana
przez A. Jankowskiego. Chrystus zapowiada, że Ojciec pośle w Jego imieniu Ducha Świętego, Parakleta, który wszystkiego nas nauczy
i przypomni nam wszystko, co Jezus mówił. Słowa te, choć skierowane do uczniów, to jednak biorąc pod uwagę szeroki horyzont całego
rozdziału Ewangelii, odnoszą się do całego Kościoła: „Skoro dotąd
widziany oczyma ciała Nauczyciel, jakim był Jezus, już odchodzi do
Ojca, a uczniowie nie są jeszcze utrwaleni w znajomości podanych
przez Niego prawd (teraz jeszcze znieść nie możecie: 16, 12), Duch
Paraklet będzie ich Nauczycielem na inny sposób – wewnętrzny. Chrystus przy tym pozostanie Nauczycielem, Mistrzem jedynym (por. Mt
23, 10)”117 . W Komentarzu do Ewangelii Jana Tomasz stwierdza,
że w J 14, 26 mowa jest o skutku działania (misji) Ducha Świętego,
którym jest doprowadzenie wierzących do Syna Bożego – Mądrości
zrodzonej i Prawdy.
Mówi więc:
On was wszystkiego nauczy, ponieważ nadaremnie pracuje człowiek
ucząc się czegokolwiek z zewnątrz, jeśli Duch Święty nie daje od
wewnątrz zrozumienia. Jeśli bowiem Duch opuści serce słuchacza,
nauczanie nauczyciela stanie mu się obojętne, Hi 32, 8: Wszechmocnego tchnienie go poucza. Ze względu na to, że także sam Syn
przemawia używając ludzkiego organizmu, nic by nie wskórał, gdyby samemu nie działał od wewnątrz przez Ducha Świętego118 .

Skutkiem tego wewnętrznego działania Ducha jest uczynienie ludzi uczestnikami Boskiej mądrości oraz tymi, którzy poznają prawdę.
Przekazuje ją Syn, sam będąc Słowem, zaś Duch Święty uzdalnia nas
do jej uchwycenia119 .
116 Por.

CG IV, 17 nr 3544.
Jankowski, Duch Święty w Nowym Testamencie, dz. cyt., s. 59.
118 In Ioan. XIV, 6, 6 nr 1958 (s. 914).
119 Tamże. Idea wewnętrznego Nauczyciela (Magister interior ) bliska była św.
117 A.
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Duch Święty jednak nie tylko daje nam poznać Boże tajemnice, ale również uzdalnia do ich głoszenia (por. 1 Kor 14, 2; Mt 10,
20). W Nicejsko-Konstantynopolitańskim Symbolu Wiary, na który
Tomasz się powołuje, powiedziane zostało o Nim, że mówił przez proroków. Także w Drugim Liście św. Piotra czytamy: Duchem Świętym
natchnieni mówili ludzie święci Boży (1, 21)120 . Jednym z działań Ducha jest zatem przemawianie w świętych mężach (loquatur in sanctis
viris)121 . Przez Niego także zostaje udzielony niektórym ludziom dar
(charyzmat) języków. Uzdolnieni zostają do wypowiadania tajemnic
Bożych w językach przez siebie nie znanych (glosolalia), nierzadko
w sposób dla innych niezrozumiały (por. 1 Kor 14, 2)122 .
Udzielanie wszelkich
darów («communicatio»)

Kolejną cechą przyjaźni jest dzielenie z przyjacielem tego, co się posiada. Otwarcie serca
na drugą osobę i powierzenie jej swoich sekretów, co zdaniem Tomasza wynika z pewnej zgodności woli i uczuć, nie wystarczy do tego, by przyjaźń mogła
trwać. Taka relacja nie musi przecież zakładać pełnego wzajemnego
oddania się sobie i dla siebie. Może być ona jedynie potrzebą uzewnętrznienia przed kimś swoich pragnień, myśli, chęcią podzielenia się
nurtującymi problemami. Powołując się na Arystotelesowskie określenie przyjaciela jako alter ego, Akwinata zaznacza, że jego powinnością
jest nie tylko dobrze życzyć, ale i dobrze czynić drugiemu123 . Taką
postawę wobec bliskiej osoby zaleca Pismo Święte: kto by miał majętność tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie, a zawarłby
wnętrzności swe przed nim, jakoż w nim przebywa miłość Boża? (1 J
3, 17).
Augustynowi. Podobnie św. Augustyn w dziele O nauczycielu (tłum. J. Modrzejewski, w: Dialogi ﬁlozoﬁczne, Kraków 1999, s. 433-485.) Nauka o Boskim Nauczycielu, którym jest Chrystus – Prawda wewnętrzna, Moc niezmienna i Mądrość odwieczna, dochodzi w tym dialogu do pełnego rozwoju. Sposób, w jaki zostajemy
przez wewnętrznego Nauczyciela pouczeni, jest oświeceniem (teoria iluminacji).
Widzimy to zwłaszcza we fragmencie 38: „Natomiast w sprawie wszystkich rzeczy, które rozumiemy, radzimy się nie słów rozbrzmiewających na zewnątrz, lecz
Prawdy, która wewnątrz nas kieruje samym umysłem (. . . ) A Ten, kogo się radzimy, jest nauczycielem: to jest Chrystus, o którym powiedziano, że mieszka w
wewnętrznym człowieku (. . . ) Przyznajemy zaś, że radzimy się tego światła, gdy
chodzi o rzeczy widzialne, aby nam je pokazało w tej mierze, w jakiej zdołają
widzieć nasze oczy” (s. 477n).
120 Por. CG IV, 21 nr 3578b,c.
121 Por. CG IV, 23 nr 3593a.; CG IV, 17 nr 3545.
122 Por. CG IV, 17 nr 3543.
123 Por. EN IX, 4, 1166a; In Eth. IX, 4 nr 1811.
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Bóg chce dla każdego stworzenia dobra, a Jego wola działa skutecznie. Skoro więc Duch Święty pochodzi w Trójcy na sposób miłości,
to słusznie przyjmuje się, że wszystkie dary Boże są udzielane przez
Niego (por. 1 Kor 12,8-11)124. W innym miejscu Tomasz stwierdza,
że Bóg tak bardzo kocha swoje stworzenie, że chce wypełniać jego
pragnienia, tym bardziej, im pełniej uczestniczy ono w Jego dobroci:
Do pojęcia przyjaźni należy, by kochający chciał wypełnić pragnienie kochanego, gdy ten pragnie dla niego dobra i doskonałości, dlatego powiedziano, że przyjaciele mają jedną wolę. Wykazano zaś
powyżej (I, 75), że Bóg kocha swe stworzenie; i tym bardziej każde z nich kocha, im bardziej uczestniczy w Jego dobroci, która jest
pierwszym i głównym przedmiotem Jego miłości125 .

Człowiek przedstawia Bogu swoje pragnienia w modlitwie. Skoro
Bóg wysłuchuje pragnień pobożnych ludzi ze względu na przyjaźń, to
ten, kto odrzuca przyjaźń Boga, nie jest godny tego, by jego modlitwa była wysłuchana126 . Skuteczność modlitwy płynie zatem z więzi
przyjaźni. Nie jest jednak tak, że modlitwa Bożego przyjaciela zawsze zostaje wysłuchana po jego myśli. Może tak się stać z dwóch
powodów. Po pierwsze, gdy modlitwa jest zanoszona za tych, którzy
odwrócili się od Boga: Nie módl się za tym ludem, ani przyjmuj za
nim chwały i modły, ani mi się zastawiaj, bo cię nie wysłucham (Jr
7, 16). Po drugie, Bóg odmawia wypełnienia prośby swoich przyjaciół, wiedząc, że to, o co proszą, będzie dla nich szkodliwe lub gdy
coś przeciwnego będzie dla nich korzystniejsze. Bóg postępuje z nami
jak lekarz, który niekiedy zmuszony jest odmówić prośbie chorego,
wiedząc, że spełniając ją nie pomoże pacjentowi odzyskać zdrowia.
Dokonuje On zawsze tego, co bardziej służy zbawieniu proszącego.
Przywołane zostają w tym miejscu słowa św. Augustyna: „Dobry
jest Pan, który często nie daje tego, czego chcemy, aby dał”127 .
Tę wymianę darów, dokonującą się między przyjaciółmi, Tomasz
określa jako communicatio. Wydaje się, że łaciński termin zawiera
o wiele szersze pole semantyczne niż odpowiadające mu w języku
polskim słowo ‘udzielanie’. Termin communicatio implikuje bowiem
pewną wspólnotę, opartą na jedności, wzajemnej wymianie dobra.
Dla Arystotelesa, a za nim również dla Tomasza, jest to konieczny
124 Por.

CG IV, 21 nr 3579.
III, 95-96, nr 2706.
126 Por. tamże, nr 2713.
127 Św. Augustyn, Epistula ad Paulinem et Theresiam 24, 1 (PL 33, 121). Por.
CG III, 95-96, nr 2715.
125 CG
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warunek przyjaźni: „Jeśli nie istnieje communicatio, nie może istnieć
przyjaźń”128 .
Po wszystkim, co zostało do tej pory powiedziane, nietrudno zauważyć, że opisany w rozdziale 21. Contra Gentiles rodzaj wspólnoty
(communicatio) między Bogiem i człowiekiem, którego twórcą jest
Duch Święty, zasadza się na bezinteresownej wymianie darów. Oczywiście to Duch jest dawcą, człowiek zaś tym, kto zdolny jest otworzyć
się na przyjęcie darów. Arystoteles, sprzeciwiając się możliwości zaistnienia relacji przyjaźni między ludźmi i Bogiem, wskazywał na zbyt
wielką dysproporcję, istniejącą pomiędzy nimi. Trzeba było światła
Objawienia, by człowiek w wierze poznał, że Boża miłość jest w stanie niejako „znieść” ową nierówność (oczywiście nie w porządku bytowym). Poprzez Wcielenie Słowa i dar Ducha człowiek jest zdolny
do realnej, intymnej więzi przyjaźni ze swoim Stwórcą i Panem.
Upodobnianie do Dary duchowe udzielane nam przez Ducha ŚwięBoga («conﬁgura- tego, o czym już mówiliśmy, upodabniają nas do
tio»)
Boga. Podobieństwo zaś jest drogą do zjednoczenia z Nim w wiecznej szczęśliwości. W jaki
sposób zatem działa w nas Duch Święty? Oto odpowiedź Tomasza:
Jest zaś jasnym, że tak jak na to, by jakieś ciało dosięgło miejsca ognia, musi się stać podobnym do ognia, stając się lekkim, by
przez to poruszać się ruchem właściwym ognia, tak też, aby człowiek dosięgnął szczęśliwości radowania się Bogiem, co jest właściwe
Bogu wedle Jego natury, musi on po pierwsze upodobnić się do Boga
przez udoskonalenie duchowe, a następnie, musi stosownie do tego
postępować, by w ten sposób w swoim czasie dostąpił szczęśliwości
wiecznej. Darów duchowych udziela zaś Duch Święty, jak to wykazano. I tak przez Ducha Świętego upodabniamy się do Boga (Deo
conﬁguramur ); czyni On nas zdolnymi do czynienia dobrze, a przez
to przygotowuje nam drogę do szczęśliwości129 .

Tomasz odwołuje się ponadto do działań Ducha Świętego wyrażonych przez św. Pawła za pomocą trzech przenośni: pieczęć, namaszczenie, zadatek. Ta pierwsza metafora znajduje się w Liście do
Efezjan: Zostaliście naznaczeni (signatio) pieczęcią Ducha Świętego
(1, 13b). Fragment ten stanowi zakończenie hymnu wdzięczności za
zbawczy plan Boga, traktującego także o trzech stopniach inicjacji
chrześcijańskiej, którymi są: fakt usłyszenia orędzia apostolskiego,
fakt przyjęcia głoszonej w ten sposób wiary i zewnętrzny znak przystąpienia do Chrystusa – chrzest. Choć nie sposób udowodnić, że św.
128 In

Eth.VIII, 9 nr 1661.
IV, 21 nr 3580a.

129 CG
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Paweł używał greckiego terminu sfragis na oznaczenie sakramentu
chrztu, samo ‘opieczętowanie Duchem’ jest ściśle z nim związane, ponieważ wówczas następuje otrzymanie daru Ducha Świętego130 . Słowa
te, zdaniem Tomasza, odnieść należy do naszego ukształtowania na
podobieństwo Boga. Wydaje się, że kluczowym dla omawianego teraz fragmentu Contra Gentiles jest termin conﬁguratio. To ukształtowanie nas na Boże podobieństwo jest skutkiem działania Ducha
Świętego. W Contra errores Graecorum Akwinata cytuje św. Cyryla
Aleksandryjskiego, który stwierdza, że kiedy Duch Święty rozlewa się
na nas, stajemy się podobni do Boga131. Trudno nie dostrzec tu głębokiego związku z ideą przebóstwienia. Tym bardziej, że zarówno przebóstwienie (deiﬁcatio), jak i ukształtowanie (conﬁguratio) odnosi nas
przede wszystkim do Chrystusa, do którego się upodabniamy mocą
działającego w nas Ducha Świętego. W pełni się to dokona, jak wierzymy, w Ojczyźnie niebieskiej, z chwilą powtórnego przyjścia Chrystusa, który przekształci (conﬁguratum) nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała (Flp 3, 21). Dlatego w Liście do
Filipian (1, 14) Duch Boży jest przez św. Pawła nazwany „zadatkiem
naszego dziedzictwa” (pignus haereditatem nostram), czyli doskonałej szczęśliwości (beatitudo perfecta). Ponadto namaszczeni Duchem
(unxit ), uzdolnieni jesteśmy do doskonałego działania132 .
Usynowienie
(«adoptio»)

Działania Ducha Świętego w stworzeniu rozumnym
zostały przez św. Tomasza przedstawione w rozdziale
21. Contra Gentiles z zadziwiającą zwięzłością. Zaledwie jedno zdanie poświęcił autor, aby zwrócić naszą uwagę na tak
doniosły temat pneumatologii, jak dzieło naszego przybrania za synów Bożych:
A ponieważ zdarza się, że z życzliwości, którą ktoś ma dla drugiego,
przybiera go za syna i tak staje się on dziedzicem, słusznie przypisuje
się Duchowi Świętemu przybranie synów Bożych, według słów Rz
8, 15: aleście wzięli ducha przysposobienia za synów, przez którego
wołamy: Abba Ojcze 133 .

Jak pamiętamy, wcześniej była mowa o Duchu Świętym, który
przez św. Pawła został określony jako „zadatek naszego zbawienia”
(2 Kor 1, 22; Ef 1, 14), jako Ten, który kieruje nas do Niebieskiego
130 Por. A. Jankowski, Duch Święty Dokonawca Zbawienia. Nowy Testament
o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003, s. 81n
131 Por. CEG II, 21 (s. 183).
132 Por. CG IV, 21 nr 3580b.
133 CG IV, 21 nr 3581.
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Dziedzictwa. Jest to o tyle ważne przypomnienie, że kluczowa dla zrozumienia tego fragmentu, jest relacja pomiędzy byciem synem a dziedziczeniem tego, co choćby na mocy prawa się synowi należy. Aby
właściwie uchwycić sens tego zestawienia, odwołajmy się wpierw do
biblijnego rozumienia tej Pawłowej metafory. Otóż termin ‘zadatek’
(gr. arrhabôn) występuje w Biblii jako zastaw Judy posłany Tamarze (Rdz 38, 17n. 20) oraz zastaw, umożliwiający wyjście z więzienia
(Hi 17, 3). Powszechnie stosowany w kontraktach handlowych w znaczeniu: ‘zadatek’, ‘przedpłata’, ‘zaliczka’. W świecie rabinistycznym
‘zadatek’ (hebr. erabon) oznacza swoistą rękojmię, czyli wartościowy
przedmiot deponowany u kontrahenta aż do czasu uregulowania całej należności, bądź też stanowi rękojmię darczyńcy, który na razie
wręcza obdarowywanemu tylko część darowizny. Zatem Duch Święty jest tym ‘zadatkiem’ przyszłego eschatologicznego dziedzictwa. On
sam chce być dla wiernych przez swoje dary poręką rzeczywistości,
do której dążymy, gwarantem całkowitej przemiany i upodobnienia
do Chrystusa. Innymi słowy, zadatek ten jest bardzo realnym, ale
wciąż tylko częściowym udziałem w przyszłej chwale dzieci Bożych,
jaka czeka nas w Królestwie Niebieskim. W ten sposób podkreślona
zostaje owa przeogromna wielkoduszność Dawcy.
Łaska usynowienia prowadzi nas do nowej odpowiedzi na miłość
Bożą, czyni zdolnymi do poznania, że Bóg jest nie tylko Stwórcą,
ale i Ojcem. Dlatego możemy kochać Go w stworzonym świecie, ale
nade wszystko – jako Jego przybrane dzieci – w Nim samym. Duch
Święty, prowadząc nas drogą synowskiej ufności i zawierzenia, sprawia, że – jako jedyne stworzenie w całym wszechświecie – człowiek
zdolny jest wołać do Boga Abba, Ojcze (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6). Tomasz stwierdza, że Duch Święty czyni nas synami Boga przez to, że
sam jest Duchem Syna Bożego. Stajemy się zaś przybranymi synami
Boga przez upodobnienie do Tego, który z natury jest Synem (por.
Rz 8, 29)134 . Przez usynowienie jesteśmy braćmi Chrystusa, a w Nim
braćmi między sobą. Zatem tworzy ono z całej ludzkości wraz z Chrystusem i aniołami jedną, nadprzyrodzoną społeczność, której Ojcem
jest Bóg. Tomasz jednak podkreśla, że choć przez usynowienie wspólnie z Chrystusem mamy jednego Ojca, jednakże w inny sposób jest
On Ojcem Chrystusa, a w inny naszym:
Jest zatem Ojcem Chrystusa rodząc Go w sposób naturalny, co jest
Jego własnością osobową; jest zaś naszym Ojcem, czyniąc dobrowolnie to, co jest wspólne Jemu i Synowi i Duchowi Świętemu. I dlatego
134 Por.

CG IV, 24 nr 3606c.
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Chrystus nie jest Synem całej Trójcy, tak jak my135 .

Zatem nasze przybrane synostwo, jako dzieło całej Trójcy Świętej,
czyni nas synami Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednakże może być
ono przypisywane poszczególnym Osobom w pewnym aspekcie. I tak,
Syn jest przyczyną wzorczą usynowienia, gdyż stajemy się do Niego
podobni. Duch Święty jest zaś przyczyną formalną, gdyż – pochodzący jako Miłość – jest obecny w sposób właściwy w swych przybranych
dzieciach. Usynowienie jest więc specjalnym działaniem Ducha136 .
Odpuszczanie grze- Zgodnie z nauką zawartą w Ewangelii Jana
chów («remissio pec- (por. 20, 22) Chrystus dał uczniom władzę
catorum»)
odpuszczania grzechów mocą Ducha Świętego. Relacja przyjaźni oparta na jedności, godności i szlachetności przyjaciół służy Tomaszowi do opisu kolejnego
działania Ducha, jakim jest odpuszczenie grzechów:
Przez to zaś, że ktoś się staje czyimś przyjacielem, zostaje usunięta wszelka obraza (oﬀensa); obraza sprzeciwia się bowiem przyjaźni, dlatego powiedziano: Wszystkie występki miłość zakrywa (Prz
10, 12). Skoro więc przez Ducha Świętego stajemy się przyjaciółmi
Boga, wynika stąd, że przez Ducha Świętego Bóg nam odpuszcza
grzechy; dlatego mówi Chrystus Pan uczniom: Weźmijcie Ducha
Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone (J 20, 22).
I dlatego (por. Mt 12, 31) odmawia się odpuszczenia grzechów bluźniącym przeciw Duchowi Świętemu, ponieważ nie mają tego, na
mocy czego człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechów137 .

Człowiek może powstać z grzechu śmiertelnego tylko przez łaskę,
która jest jednocześnie źródłem jego przyjaźni z Bogiem. Wskutek
grzechu śmiertelnego człowiek odwraca się bowiem od celu ostatecznego. Pismo święte przedstawia Boga jako Tego, kto odwraca swoje
Oblicze od grzesznika (por. Mdr 16, 9; Syr 12, 3-7). Tomasz w następujący sposób interpretuje te wyrażenia: Boży gniew polega na
pozbawieniu (privatio) grzesznika celu ostatecznego, który jest przeznaczony dla miłujących Boga. Potrzeba zatem interwencji Bożej łaski, by człowiek mógł powstać z grzechu. Innymi słowy, koniecznym
staje się odzyskanie utraconego ukierunkowania ku Bogu, czyli sprawiedliwości, która w sensie teologicznym jest należytym wewnętrznym nastawieniem do Boga oraz bliźnich, jak i do samego siebie138 .
135 STh

III, 23, 2, ad. 2
In III Sent. d. 10, q. 2, a. 2.
137 CG IV, 21 nr 3582.
138 Por. R. Kostecki, Tajemnica życia nadprzyrodzonego. Zagadnienie łaski
uświęcającej, Warszawa 1975, s. 238.
136 Por.
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W mocy miłości, którą sprawia w nas Duch Święty, jest bowiem zakryć wszelkie występki (por. Prz 10, 12). Ona również usuwa obrazę,
którą wyrządza grzech (oﬀensa)139 . Nadprzyrodzona miłość ukierunkowuje bowiem wolę człowieka, by w Bogu znajdował on swoje upodobanie, lgnął do Niego i Jemu się w tej miłości podporządkowywał140.
Tomasz mówi o przyjaźni, która prowadzi do usprawiedliwienia, czyli
przejścia ze stanu grzechu do stanu łaski. Nawrócenie jest bowiem
zawsze dziełem łaski, która współpracuje z wolną wolą człowieka.
Mocą Ducha Świętego zostajemy oczyszczeni i odnowieni141 . Skoro jednak ktoś bluźni Duchowi Świętemu, sam zamyka się na miłosierdzie Boże, „nie mając tego, na mocy czego człowiek otrzymuje
odpuszczenie grzechów”142. Dotykamy tu nader ważnego tematu, jakim jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym mowa jest
w Ewangelii według św. Mateusza (12, 31). W Sumie teologii czytamy, że bluźnierstwo jest grzechem, sprzeciwiającym się wyznawaniu
wiary. Człowiek bluźni, gdy słowami lub tylko w swoim sercu odmawia Bogu czegoś, co jest dla Niego właściwe z racji Jego dobroci.
Grzech ten w sposób szczególny sprzeniewierza się miłości, gdyż przynosi ujmę Bożej dobroci, która jest przedmiotem miłości143 . Widzimy
zatem, że z tej racji, bluźniąc – sprzeciwiamy się przede wszystkim
Osobie Ducha Świętego, który pochodzi w Trójcy na sposób miłości.

Zakończenie
Tryptyk poświęcony działaniom Ducha Świętego w stworzeniu zamyka rozdział 22., w którym Tomasz rozważa w jaki sposób Duch
kieruje nas do Boga144 . W różnych miejscach swego dzieła wspomina
on o zarysie duchowych dróg, będących praktycznymi wskazówkami
dla pragnących podążać ku pełni szczęśliwości, jaka będzie nam dana
w Królestwie Niebieskim. Rozdział 22. prezentuje wartość obecności
trzeciej Osoby Trójcy w życiu duchowym chrześcijanina. Również tym
razem, aby wyjaśnić działanie Ducha, Tomasz odwołuje się do relacji
przyjaźni. Wymienia kolejne jej aspekty, wskazując na ich znaczenie
139 Por.
140 Por.

141 Por.
142 Por.
143 Por.
144 Por.

CG III, 157 nr 3299-3304.
STh II-II, 24, 12.
Ps 103, 30; Ef 4, 23; Iz 4, 4. Por. CG IV, 21 nr 3583.
CG IV, 21 nr 3582.
STh II-II, 13, 1, 2.
CG IV, 22 nr 3584.
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w budowaniu wspólnoty z Bogiem, kontemplacji, wolności i ukierunkowania całego życia ku Niemu.
Teologia stworzenia przedstawiona przez św. Tomasza w Contra
Gentiles pozwala odkryć Osobę Ducha Świętego – Stworzyciela, który przenika, ożywia i porusza świat (por. Dz 17, 28). Taka koncepcja została niestety w nowożytności w znacznym stopniu stłumiona
przez mechanistyczny obraz wszechświata, zgodnie z którym przestano rozumieć kosmos jako jeden organizm, zawierający w sobie ład
i porządek, wynikający z mądrości jego Twórcy, a zaczęto traktować
świat jako „maszynę”. Bez uwzględnienia działania Ducha Świętego
w Boskim dziele stworzenia, trudno jednak mówić o prawdziwie chrześcijańskiej teologii stworzenia. Doktryna ta ma swoje głębokie zakorzenienie w Biblii, teologii patrystycznej i orzeczeniach doktrynalnych
Magisterium Kościoła. Pismo Święte przedstawia Ducha Bożego jako
tchnienie, stwórczą siłę (ruah), działającą w każdym żyjącym bycie
(por. Rdz 1, 2; 2, 7; 6, 17; Ps 104, 29-30; Ez 37, 5; J 6, 64). W naszej pracy staraliśmy się również pokazać, że zarówno teologowie na
Zachodzie, jak i na chrześcijańskim Wschodzie, dostrzegali potrzebę
mówienia o Duchu Świętym jako Stworzycielu.
Jarosław Krawiec OP — ur. w 1978 r., mgr teologii
PAT.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Traktat teologiczny De Deo uno stara się zgłębić naturę
Boga i doprowadza „pojęcie Boga” do rozumienia chrześcijańskiego w ten sposób, że nie tylko podkreśla jedność
i jedyność, ale też rozumność i miłującą aktualność tego Najwyższego Bytu. Jednak taki obraz nie pokazuje
jeszcze tego, co istotnie chrześcijańskie. Dopiero nauka
o Trójcy ujawnia coś z wewnętrznego życia Boga i stanowi adekwatną odpowiedź na potrzebę religii, tkwiącą
w człowieku. Gdyby chrześcijanie uznawali, że 1 = 3 pod
tym samym względem, to istotnie byłaby to niedorzeczność, ale nauka o Trójcy mówi o jednej naturze i trzech
hipostazach.
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W

niniejszym artykule chciałbym pokrótce zastanowić się
nad czterema zagadnieniami: poznaniem Boga, współczesną
odpowiedzią chrześcijaństwa na ateizm, źródłami personalizmu oraz spotkaniem Boga w Trójcy w perspektywie egzystencjalnej.
Zagadnienia te, choć bardzo różne, łączą się przez ich odniesienie do
tajemnicy Trójcy Świętej. Oczywiście, przyjmując tak szeroki horyzont tematów, nie mogę udzielić wyczerpującej odpowiedzi na żaden
z nich. Moim celem jest raczej odczytanie tych problemów w kontekście specyﬁcznie chrześcijańskim, gdyż jestem przekonany, że w ten
sposób uda mi się wskazać na ich najgłębsze przyczyny oraz zainspirować czytelnika do własnych poszukiwań.

Mowa twórcza
– poznanie czerpane ze źródła
Jeżeli chcemy powiedzieć coś o Bogu, a zwłaszcza o Bogu wiary chrześcijańskiej, przede wszystkim musimy zapytać, jak to się dzieje, że
mówienie o Bogu jest w ogóle możliwe? Dalej, jeżeli depozyt wiary
przechowywany jest w Kościele – tej przestrzeni, w której poszukujący otrzymują jednoznaczne drogowskazy – to w jaki sposób możliwe
jest odkrywanie nowych treści w religii, której Objawienie wypełniło
się już dwa tysiące lat temu w Jezusie Chrystusie? Jak to się dzieje, że
przez wieki zmiennych warunków historii i bujnych losów ludzkiej myśli, teologia jest ciągle żywa, tyle o Bogu mówi, tyle w Nim odkrywa,
nie tracąc jednocześnie swego chrześcijańskiego smaku i podstawowej
prawdy? Chciałbym poszukać odpowiedzi na te pytania w rozważaTrójca Święta
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niach na temat teologii i duchowości teologa.
Teologia czerpie swą wiedzę z Objawienia, będącego powszechnym i obiektywnym słowem o Bogu. Objawienie przychodzi z góry
i jest darem, jest słowem danym z mocą i łaską, ale jest też zadaniem
i wyzwaniem. Teologia powstaje tam, gdzie rozum to słowo bada, zaś
łaska oświeca człowieka i uwzniośla jego pojmowanie Boga.
Znane są i powszechnie uznawane dwa rodzaje teologii: katafatyczna (pozytywna), czyli ta, która mówi o Bogu, jaki On jest, oraz
apofatyczna (negatywna), czyli ta, która o Nim milczy, negując wartość naszych wyobrażeń i oczyszczając naszą „mowę o Bogu”. Mówiąc
o wzroście w teologii, chciałbym zwrócić uwagę na wymiar indywidualny, gdyż nowe treści, nowe zdania, wchodzą do niej dzięki konkretnym ludziom. Treści te są owocem dialogu, gdyż w sposób ukryty
zostały wypowiedziane przez Boga, ale do ludzkiej przestrzeni mowy o Bogu wchodzą właśnie za sprawą jednostek. Można powiedzieć,
że jest to dziedzina osobistej wiary danej osoby, która poznaje Boga
w sposób subiektywny, co nie znaczy dowolny. Podobnie i osobiste doświadczenie, czy to życiowe, czy wprost modlitewne, poucza człowieka
o Bogu. Zatem mamy poznanie Boga obiektywne, bo zwerbalizowane
w teologii i w ﬁlozoﬁi (teodycea), oraz subiektywne, osobiste, płynące
z doświadczenia wiary.
Poznanie pozytywne mamy przez analogię, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodobieństwo jest zawsze większe od podobieństwa (inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin
inter eos maior sit dissimilitudo notanda, Sob. Lat. IV, 2,7). Oznacza
to, że analogia stosowana w mowie o Bogu jest właściwie rozumiana i będzie rzeczywiście twórcza, gdy zgadza się na tajemnicę, owo
niedopowiedzenie, które staje się pobudką wzniosłej kontemplacji dla
teologa. Z drugiej strony teologia negatywna bywa czasem pojmowana jako pewnego rodzaju agnostycyzm: „Nie mogę nic powiedzieć,
dlatego wolę zamilczeć”, lub bardziej radykalnie: „Nie można nic powiedzieć, nie da się, nie jesteśmy godni próbować.” Tymczasem, jak
się wydaje, zamilknięcie o Bogu jest jednym z przebogatych owoców
kontemplacji i raczej nie powinno być warunkiem wstępnym. Jeżeli
milczymy w punkcie wyjścia, to po to, by oczyścić swą wiarę z bardzo
niedoskonałych przed-założeń, antropomorﬁcznych wyobrażeń, często kłócących się z chrześcijańskim rozumieniem nazwy „Bóg”. Jest
to więc rodzaj wstępnej „ascezy umysłu”, która miałaby przygotować serce na przyjęcie łaski poznania. Niemniej zamilknięcie wydaje
się być skutkiem „poznania niepoznania”, czyli pewnego rodzaju do148
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świadczenia Boga w wierze. Dlatego też twórcy i wyraziciele teologii
apofatycznej (żyjący głównie na Wschodzie) byli również mistykami
i mogli pisać całe traktaty o swym doświadczeniu absolutnej wyższości Boga ponad wszelkie ludzkie słowo.
Zatem o ile teologia pozytywna musi być otwarta na tajemnicę
i niedopowiedzenie, o tyle teologia apofatyczna nie jest zwykłym wyłączeniem się albo intelektualną rezygnacją, lecz modlitwą milczenia
i wyrazem poznania w wierze. Myślę, że dotykamy tutaj płaszczyzny istotnej jedności tych dwóch sposobów mówienia o Bogu, dzięki
której możemy uznać, że teologia, jako dziedzina poznania, jest jedna.
W Piśmie Świętym mamy podstawy zobiektywizowanej teologii
zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Należy więc uznać ich współistnienie, a jeżeli w Piśmie przeważa moment pozytywny, to myślę,
że ze względu na jego „objawieniowy” charakter. Chciałbym jednak
zastanowić się jeszcze chwilę nad poznaniem niezobiektywizowanym,
które dostępne jest każdemu wierzącemu. Wydaje się bowiem, że
mowa o Bogu jest zarazem mową o człowieku, a zwłaszcza o tym,
co nazywamy mistyką, czyli momentem nadprzyrodzonego spotkania Boga w Trójcy i człowieka. To spotkanie urzeczywistnia się na
drodze rozwoju duchowego, opisywanego przez wielu Doktorów Kościoła, którymi są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, wykształceni
i prości, żyjący w czasach odległych i współcześnie. Chciałbym tu
przede wszystkim wspomnieć pisma św. Jana od Krzyża oraz pracę
doktorską Karola Wojtyły, w której obecny Papież podjął zagadnienie wiary u św. Doktora. Dlaczego właśnie wiara? Wydaje mi się, że
w świetle tych tekstów najlepiej rozumiemy, jak kluczowe znaczenie
ma dla zrozumienia teologii wiara żywa, osobista, nadprzyrodzona
i ukształtowana przez miłość. Treści wiary są tajemnicami, ponieważ
zawsze możemy je zgłębiać i nigdy nie dochodzimy do absolutnego
ich oglądu. Takie widzenie ma tylko Bóg. Człowiek zaś dysponuje poznaniem na miarę własnej natury i dlatego, jak mówi Jan od Krzyża,
wiara zawsze pozostaje światłem ciemnym. Ciemność bierze się nie
z jakości przedmiotu, lecz z niedoskonałości podmiotu przyjmującego, w którym według św. Doktora to światło, przekraczające naturę
intelektu ludzkiego, sprawia w nim zaciemnienie siłą swego przekazu, a jednocześnie poucza go o Misterium Trójcy Świętej. Powraca
więc ponownie moment pozytywny i negatywny: to ciemne światło
daje zrozumienie tajemnicy („zrozumienie niezrozumienia”) i dlatego możliwa jest taka „subiektywna” teologia apofatyczna. Choć nie
wiemy, jak odbywa się ten rodzaj poznania Boga w Trójcy, to jednak
Trójca Święta
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mamy pewność, że teolog musi być człowiekiem wierzącym i że prawdziwe, twórcze i odkrywcze poznanie Boga może się dokonać tylko
poprzez upodobnienie do Niego przez miłość.
Stara tradycja ascetyczno-mistyczna wyróżnia trzy etapy w rozwoju duchowym człowieka. Stosownie do nich Garrigou-Lagrange,
w swym monumentalnym dziele Trzy okresy życia wewnętrznego wyróżnia trzy sposoby poznania Boga. Etapowi początkujących odpowiada poznanie pozytywne, lecz bardzo niedoskonałe, pełne ludzkich
i potocznych wyobrażeń. Droga postępujących obﬁtuje raczej w poznanie negatywne, bowiem człowiek neguje wartość swoich wcześniejszych wyobrażeń. Wreszcie trzecia droga, zwana drogą doskonałych,
jest ponownie poznaniem pozytywnym, ale już w sposób Boski, tak,
że zatracone zostają naturalne formy poznawcze, za pomocą których
nasz intelekt poznaje rzeczywistość. W ich miejsce wchodzi upodobnienie substancjalne oraz nadprzyrodzona forma poznawcza nazywana światłem Boskim (por. Sth q. 12, a. 5). Skoro jednak poznanie to
zachodzi jakby bez pośrednictwa form zmysłowych, to musi być nieuchwytne i niewyrażalne, a w konsekwencji nadal ciemne i nie dające
się zwerbalizować. W pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że
cała droga wiary teologa, rozpatrując ją od strony podmiotu, sprowadza się do „wyniszczenia” – jak dosłownie mówi Jan od Krzyża –
naturalnych form i kształtów w wyobraźni, aby przygotować osobę
do poznania przez łaskę.

Bóg ﬁlozoﬁi,
Bóg w Trójcy Świętej
Nie wchodząc zbytnio w historyczno-ﬁlozoﬁczne rozważania, musimy
zauważyć, że ludzie doszli do idei Boga Jedynego drogą czysto rozumowego poznania. Chodzi tu przede wszystkim o Arystotelesa i Platona, z których każdy swoją metodą odkrył jakiś najwyższy Byt. U Platona jest On przede wszystkim Dobrem, zaś u Arystotelesa Pierwszą
Przyczyną i Czystym Aktem. Chrześcijanie wcześnie odkryli w ﬁlozoﬁi pogańskiej działanie Boga, przygotowujące na przyjście Ewangelii
i z czasem zaadaptowali do własnej teologii to, co w ﬁlozoﬁi starożytnej było poznaniem prawdziwym. Szczytowe osiągnięcia myśli
pogańskiej, posługującej się wyłącznie naturalnym światłem rozumu,
są potwierdzeniem słów Pisma Świętego o możliwości poznania Boga
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na podstawie obserwacji świata (Mdr 13,1; Rz 1,20). Pozostaje tylko
pytanie, na ile owo naturalne poznanie mogło dosięgnąć tajemnicy
Boga jako Trójcy Świętej? Czy ludzie sami mogliby Ją odkryć?
Wydaje się, że tak jak w obecnym czasie po Wcieleniu Chrystusa
historia zmierza ku swemu całkowitemu wypełnieniu, tak i w pewnym sensie wypełniła się ona w epoce pogańskiej. Ludzkość wykorzystała te możliwości, które były dlań dostępne mocą natury, choć –
jak pisze Tomasz z Akwinu – do prawdy o Bogu Jedynym ludzie co
prawda dochodzili, nieliczni, po długim czasie i z domieszką błędów
– to Tajemnica Trójcy nie była osiągalna bez Objawienia. Niemniej
w mitologii i ﬁlozoﬁi pogańskiej znajdujemy pewne intuicje, które
prawdopodobnie zakreślają horyzont ludzkich możliwości. Pojawia
się w mitologii pytanie o jedność w wielości, przy czym politeizm jest
w gruncie rzeczy wyrazem poznawczego rozdarcia. Natomiast genealogie bóstw zmierzają do uporządkowania i zhierarchizowania tej
wielości. Większość religii raczej nie jest wprost politeistyczna, gdyż
znają one jedno ogarniające bóstwo lub Boga Najwyższego. W mitologiach ciągle napotykamy trójki i triady, trójgłowe lub trójcielesne
postacie bóstw. Starożytni uważają trójkę za liczbę szczególną, najprostszą, a jednocześnie najpełniejszą formę wielości. Platon rozwija
spekulacje na temat trójkąta, zaś dla Arystotelesa jest to „liczba całości”. Zatem zasadniczo ludzie od początku rozważali temat jedności
i wielości, tej pierwszej przyznając cechę doskonałości i pełni. Gdy
nie wystarczała jedność rzeczywistości, pierwsze miejsce zajmowała
trójka. Uwzględniając jednak specyﬁkę chrześcijańskiej nauki o Bogu, nie można wyprowadzić Trójcy z tego typu intuicji. Okazuje się,
że jest to prawda wyższa, znana nam tylko dzięki Objawieniu.
Skoro wraz z nastaniem ery chrześcijańskiej przejęto stopniowo
spuściznę pogańską, ﬁlozoﬁa uprawiana przez chrześcijan zaczęła kierować się a priori wiary, będącej ostatecznym kryterium prawdziwości. Ten sposób ﬁlozofowania już w średniowieczu osiągnął swój
dojrzały kształt. Synteza ta polegała między innymi na wyróżnieniu
i powiązaniu teologii naturalnej (teizmu) z nauką o Trójcy Świętej
opracowaną w analogicznych kategoriach metaﬁzyki. W epoce nowożytnej niestety zaczęto odrywać teodyceę od nauki o Trójcy Świętej,
co było jedną z konsekwencji odrzucenia owego a priori wiary jako
kierunkowskazu w ﬁlozoﬁi. Rozum ponownie ruszył samodzielnie na
poszukiwanie Boga, jednak wobec osiągnięć średniowiecza musiało to
być regresem, gdyż ta nowa świecka ﬁlozoﬁa Boga, chcąc nie chcąc,
posługiwała się kategoriami już „ochrzczonymi”, implikującymi pewTrójca Święta
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ną tradycję, kontekst i swoiste ich rozumienie. Stopniowo Żywy Bóg
chrześcijaństwa stawał się oderwaną ideą, pojawiła się wizja „Motoru świata” czy „Zegarmistrza” deistów. Taki Bóg, skoro przestał
być Trójcą, konsekwentnie przestał być Tajemnicą, stał się monadą.
Równolegle w teologii dominował „Bóg esencjalny”, a zapomniano
„Boga historii”.
Wszystkie te procesy przygotowały podłoże dla nowożytnego ateizmu, występującego między innymi jako konsekwencja myśli Feuerbacha. Ten dziewiętnastowieczny ﬁlozof nauczał, że Bóg jest wytworem alienacji nieosiągalnych dążeń ludzi do panowania nad naturą.
To, co człowiek pierwotnie ma w sobie – władzę, potęgę, wszechwiedzę
– jeżeli nie może tego urzeczywistnić, wysuwa to poza siebie i tworzy
z nich byt absolutny, który zaczyna nad nim panować. Trzeba więc
wyzwolić się z produktów alienacji i odkryć boga w sobie, odkryć, że
sam człowiek jest bogiem. Oczywiście, jeżeli Boga pojmujemy jako
choćby najwznioślejszą, lecz tylko ideę, jeżeli jest On monolitem, to
Feuerbach ma rację. Być może właśnie to ujawnia, dlaczego tak nikłe
rezultaty osiągają chrześcijanie w dyskusji z ateizmem na płaszczyźnie czystego teizmu. Zresztą, warto zauważyć, że metaﬁzyka sama
w sobie, będąc dziedziną trudną i niestrawną dla nieprzygotowanych
odbiorców, jednocześnie jest tym trudniejsza, im ważniejszych rzeczy
próbuje dowieść. Drogi, dowody czy argumenty na rzecz Boga stanowią więc raczej punkt dojścia i swego rodzaju owoc poszukiwań niż
narzędzie polemiki z niewierzącymi.
Odpowiedzią chrześcijaństwa na ateizm powinna być zatem nauka
o Bogu Trójjedynym, Bogu żywym, Bogu udzielającym się i działającym w historii (ekonomia) oraz Bogu, który jest komunią Osób,
wieczną wymianą dóbr, w której może uczestniczyć także każdy człowiek pociągnięty przez łaskę i przyjęty do tej Wspólnoty.

Trójca Święta i człowiek
Jest prawdą historycznie potwierdzoną, że obraz Boga rzutuje na
obraz człowieka. Jest faktem, że godność człowieka ostatecznie uzasadniamy koncepcją Boga i przeciwnie „śmierć Boga” prowadzi do
„zabójstwa człowieka”. Obecnie, w kulturze pluralistycznej, która nie
posiada jednoznacznej i powszechnie uznawanej koncepcji Boga, największym zagrożeniem wydaje się deprecjonowanie godności człowie152
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ka. Wyraża się to w dwóch zasadniczych błędach antropologicznych
naszej epoki. Z jednej strony niektórym wydaje się, że człowiek to
nic więcej jak „superkomputer”, z drugiej – człowiek to tylko lepiej
wychowana małpa. Pierwszy pogląd zdaje się być inspirowany przez
wynalazczość i zastosowanie coraz doskonalszej techniki, natomiast
drugi przez badania genetyczne i nieraz dalece odkrywcze eksperymenty w tej dziedzinie. Prostując te błędy, odpowiedź chrześcijańska
zasadniczo idzie po dwóch liniach: indukcyjnej i dedukcyjnej. Indukcją nazywam wszystkie próby wykazania fundamentalnej wyższości
człowieka nad przyrodą i wytwory kultury. W Polsce zagadnienie
to podjął w interesującym stylu ksiądz Konstanty Michalski w swojej książce „Między heroizmem a bestialstwem”. Naczelną ideą jest
tu wskazanie na kulturę i czyny ludzkie jako na przestrzeń realizacji
rozumnej i wolitywnej natury człowieka.
Z kolei drogą dedukcji nazywam cały nurt ﬁlozoﬁcznej myśli personalistycznej, którą w Polsce rozwijał, jeszcze jako wykładowca, obecny Papież. Tutaj chodzi głównie o wskazanie ﬁlozoﬁcznego fundamentu godności człowieka w oparciu o starożytne pojęcie osoby. W starokościelnym i scholastycznym rozumieniu osoba (persona, πρóσωπoν),
to ostatni nosnik wszelkiego bytu i wszelkiego działania (principium
quod ). Natura, przeciwnie, jest tym wszystkim, przez co osoba, ewentualnie hipostaza, działa (principium quo). Zatem osoba, z metaﬁzycznego punktu widzenia, jest tym, co stanowi o podmiotowości
jednostki. Traktat teologiczny De Deo uno stara się zgłębić naturę
Boga i doprowadza „pojęcie Boga” do rozumienia chrześcijańskiego
w ten sposób, że nie tylko podkreśla jedność i jedyność, ale też rozumność i miłującą aktualność tego Najwyższego Bytu. Jednak taki obraz
nie pokazuje jeszcze tego, co istotnie chrześcijańskie. Dopiero nauka
o Trójcy ujawnia coś z wewnętrznego życia Boga i stanowi adekwatną
odpowiedź na potrzebę religii, tkwiącą w człowieku. Gdyby chrześcijanie uznawali, że 1 = 3 pod tym samym względem, to istotnie byłaby
to niedorzeczność, ale nauka o Trójcy mówi o jednej naturze i trzech
hipostazach. Podstawą rozróżnienia Osób Ojca, Syna i Ducha Świętego jest to, że pozostają one we wzajemnych relacjach. Np. Tomasz
z Akwinu deﬁniuje Osoby Boskie jako subsystujące relacje (Sth I,
q. 29, a. 4). Ojciec jest Ojcem, gdyż rodzi Syna, Syn jest Synem przez
bycie zrodzonym i obaj tchną Miłość, którą jest Duch Święty, trzecia hipostaza. Zatem jeżeli Bóg jest absolutnie transcendentny wobec
świata i to stanowi o Jego doskonałości, to jest także wewnętrzną
komunią Osób, które w całości oddając się sobie nawzajem chcą też
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udzielać się w świecie. Bóg jako Stwórca ustanawia ontyczny porządek
świata, zaś ten sam Bóg jako Trójca działa w historii oraz udziela się
przez łaskę i obdarowanie każdemu człowiekowi. Oba sposoby wyjścia
Boga do świata ustanawiają w stworzeniu podobieństwo do Niego.
Bóg Stwórca zostawia swój ślad w naturze ludzkiej, czyniąc ją zdolną
do poznania i miłowania, natomiast Trójca ujawnia istotną prawdę,
że człowiek jest osobą i jako taki aktualizuje się w relacjach z innymi
osobami oraz że jest powołany do komunii i dialogu. Owo „aktualizowanie się w relacjach” wyklucza idealistyczne pojmowanie człowieka
jako jakiejś monady, lecz implikuje kolejne atrybuty osobowe, mianowicie: godność i indywidualność człowieka, rozumność oraz wolność
i odpowiedzialność, sprawczość i uznanie zależności od innych ludzi.
W ten sposób personalizm czerpie swoją inspirację z wiary w Trójcę
Świętą i pokazuje, jak w naszych czasach chrześcijański obraz Boga
może wpływać na kształtowanie obrazu człowieka.

Wymiar egzystencjalny.
Spotkania
Wiara dziecka jest prosta, bo dziecko nie ma jeszcze w pełni wykształconych władz intelektualnych. Dziecko jest ufne i dlatego otwarte, jest
też naiwne i dlatego z łatwością przyjmuje „na słowo?? zwłaszcza to,
co teoretyczne. A ponieważ dziecko ma nikłe doświadczenie życiowe, więc i jego wiara z początku jest idealistyczna. Dziecko słysząc,
że Bóg nas kocha, nie przypisuje Mu egoizmu, gdy Bóg się gniewa,
poddaje się Mu i nie widzi w Nim tyrana, lecz wyczuwa, że tak urzeczywistnia się sprawiedliwość, której pragnie. Nie ma w dziecku żadnego mistrza podejrzeń, nie wietrzy żadnego podstępu, który miałby
je usidlić, ograniczyć jego wolność, czy odebrać przywileje. Dziecko
lgnie do dobra, gdyż jest ufne i nie nosi jeszcze okularów relatywizmu. Jednak dziecko żyje w tym samym świecie, co dorośli, widzi
to samo zło i dobrze, jeśli znajduje dostateczną ochronę, by go nie
doświadczać tak jak dorośli. Natura dziecka jest równie otwarta na
wpływy pozytywne, co negatywne i raczej trudno mówić, że każde
dziecko jest bezwzględnie lepsze. Jeżeli nie jest zdolne do takiego zła
jak dorosły, to również, z racji swych ograniczonych możliwości czy
to praktycznych, czy teoretycznych, nie jest zdolne do takiego heroizmu w wierze, nadziei i miłości. Zatem, gdzie jest moment owego
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dziecięctwa, bez którego nie można wejść do Królestwa Niebieskiego? Być może chodzi tu o ufność i zależność – dziecko wie, że jest
bezradne, dlatego z łatwością oddaje się w opiekę. Dziecko chce, by
nim się zajmowano. Poza tym jest podatne na prawdę, ma „uszy
do słuchania” Dobrej Nowiny i chłonie ją tak, że wystarczy mu nie
przeszkadzać, aby wzrost był widoczny. Myślę, że o to chodziło Jezusowi, gdy zalecał uczniom, aby się stali jak dzieci (Mt 19,14; Mk
9,37; Łk 18,17). Dziecko dobrze wyczuwa sens obrazów i symboli, one
do niego „mówią” i stanowią kluczowy moment spotkania. Idealna
sytuacja to taka, gdy poznanie prawd wiary przez obraz zbiega się
z nabyciem nowych sprawności intelektualnych. Wtedy może dokonać
się akt prawdziwie religijny, otwierający w duszy przestrzeń poznania
nie tylko doczesności, ale i transcendencji. Wyobraźmy sobie poznanie
prawdy o nieskończoności Boga: dziecko, żyjące w przestrzeni swego
domu i podwórka, dowiaduje się, że Pan Bóg jest większy i silniejszy
od najstarszego z kolegów, jest doskonalszy od najlepszej zabawki
i lepszy od wszelkich słodyczy. To poznanie niewątpliwie ma charakter religijny i zostawi niezatarty ślad w jego duszy, który być może
odnajdzie kiedyś w sposób świadomy i zreﬂektowany.
Dziecko, wyrastając ze swego świata, zazwyczaj nie jest od razu
rzucone na głęboką wodę, lecz wymagania życia wzrastają w miarę
nabywania zdolności radzenia sobie z nimi. Czasem następuje takie
zachwycenie się własną samodzielnością, że zanika potrzeba uznania zależności od innych, nieraz poczucie własnej godności przewyższa poszanowanie godności innych. Pojawiają się konﬂikty wartości,
wyrzuty sumienia, różnego rodzaju presje. Bujne życie młodych to
nie tylko gra hormonów, jak zapewne chcieliby wszyscy freudyści.
Jest to raczej sytuacja ulicznego grajka samouka, który nagle znalazł
się w profesjonalnym studiu, pełnym instrumentów i nowoczesnego
sprzętu audio. Można tam nagrać wszystko, ale trzeba czasu, żeby
się oswoić, nauczyć, czasem nie da się obyć bez pomocy innych.
Specyﬁką spotkania u dorosłych jest często dramatyzm sytuacji,
gdyż im człowiek dłużej żyje, tym bardziej się umacnia w swoim
pierwotnym wyborze, według którego mniej lub bardziej świadomie
kształtuje swe życie. Każdy bowiem ma swoją ﬁlozoﬁę, według której
układa zdarzenia o tyle, o ile jest ich panem. Zdarzenia można układać tak, aby nigdy nie doszło do spotkania, bo człowiek jest wolny, ma
do tego prawo, by spotykać się kiedy i z kim chce. Zwłaszcza człowiek
szczęśliwy nie musi odczuwać potrzeby spotkania, które może wprowadzić zamęt w już poukładane życie. Czasem jednak wewnętrzna
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potrzeba spotkania dochodzi do głosu jak spiętrzona woda zbierająca się za tamą – gdy zrobić małą dziurkę, rozpadnie się z hukiem.
W kontekście głęboko religijnym ujął to zjawisko św. Augustyn,
pisząc w „Wyznaniach” o własnym doświadczeniu. Okoliczności, poprzedzające spotkanie, mogą – choć nie muszą – być dramatyczne.
Intuicja przez długi czas kieruje w stronę spotkania, ale wola nie
poddaje się jej, a nawet jej nie słucha. Człowiek więc nie szuka, jest
zajęty w natłoku swego tu i teraz i nie potrzebuje burzyć swego świata, co więcej, kreuje swoje tu i teraz, zapełniając je coraz nowszymi
doznaniami w panicznej ucieczce od samotności. Konfrontacja z „sam
na sam” byłaby zbyt bolesna, gdyż mogłaby ujawnić pustkę i zgliszcza. Tak jednak nie jest, nikt nie jest tak wypalony, aby nie mógł
być godny spotkania ze sobą. To spotkanie jest bowiem spotkaniem
z obrazem Trójcy, z jej śladem w osobie, i to właśnie Bóg (a nie
ludzka kondycja) jest ostatecznym gwarantem podmiotowości, bycia
kimś. W tym kontekście rozpacz to właśnie odrzucenie, a może czasem zwykła nieznajomość tej prawdy. Zatem rozpacz jest punktem
kulminacyjnym walki ze sobą, gdy zwykła ucieczka w coś nie może
już się udać, nie może przynieść ulgi w tym cierpieniu.
Spotkanie opóźnia też rozum, który już dawno wszystko poukładał i ma swoje dwa argumenty, których nie da się obalić. Po pierwsze
– gdyby Bóg był, to nie byłoby zła, a że zło jest, więc albo Boga
nie ma, albo nie jest On taki, jak byśmy chcieli. Po drugie wcale
nie trzeba przyjmować jakiegoś trudnego abstraktu, aby wyjaśnić to,
co daje się wyjaśnić we własnych ramach; szukanie jakiejś dodatkowej, nieosiągalnej poznawczo przyczyny byłoby wbrew metaﬁzycznej
zasadzie „oszczędności racji”. Jeżeli jednak empiria po raz kolejny dowiedzie, że nie jesteśmy panami wszystkich zdarzeń, łatwo znajduje
się winnego w Tym, który jeszcze niedawno nie istniał. Nie każdy jest
Hiobem i dlatego pojawia się rozpacz i towarzyszący jej rodzaj samotności, która nie musi być samotnością, wynikającą z braku innych
ludzi. Pojawia się raczej z braku ludzi, którzy potraﬁliby współczuć.
Jednak głębszą przyczyną tej samotności jest brak Spotkania. Taka
samotność rodzi poczucie bezsensu egzystencji, gdyż według człowieka doznającego jej, nie ma ratunku, który w podobnej sytuacji człowiek religijny znajduje w przestrzeni wiary zbudowanej i poszerzonej
przez łaskę. Człowiek wierzący znajduje w samotności ratunek, gdyż
przestrzeń samotności nie jest w nim pustką, lecz właśnie podłożem
spotkania z osobowym sensem istnienia – Chrystusem, który również
cierpiał i był opuszczony. Ostatecznie nie ma rozwiązań pośrednich,
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nie ma półśrodków na życie: wszystko albo nic, sens i pełnia albo
rozpacz i nicość.
Oczywiście, każdy człowiek dorosły przechodzi tę drogę w różny
sposób i nawet raz wybrawszy musi każdego dnia wybierać od nowa.
Perspektywa egzystencjalna zakłada więc Spotkanie z Ojcem, Synem
i Duchem, Bogiem w Trójcy, który wypełnia przestrzeń samotności
i prowadzi osobę do pełnego jej urzeczywistnienia.
Michał Chaberek OP — ur. w 1980 r., student Kolegium Filozoﬁczno–Teologicznego Dominikanów w Krakowie.
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Islam, poprzez radykalne przekreślenie staroarabskich
praktyk politeistycznych, jak również uznanie politeizmu
za największy grzech, stanął na pozycji czystego monoteizmu. Wśród licznych atrybutów Boga zawartych w Koranie, najsilniej zaakcentowano jedność i wyłączność Boga. Tak mocne podkreślenie jedności Boga wyrażone jest
terminem Tawhid. Termin ten można by opisowo tłumaczyć jako „proklamację jedności”. Zawołanie muzułmanów: „Nie ma Boga prócz Boga jedynego, a Mahomet
jest jego Prorokiem” w skrócie ukazuje teologię ścisłego
monoteizmu islamskiego. Jest to zasadnicza doktryna islamu, która w przekonaniu muzułmanów odróżnia ich od
wyznawców innych religii, przede wszystkim zaś politeistów i chrześcijan.

158

Teoﬁl 2(20)2004

Adam Dobrzyński
dominikanin

Czy chrześcijanie
są politeistami?
Trójca Święta a Islam.

M

uzułmanie twierdzą, iż Bóg wybrał islam na jedyną religię przeznaczoną dla całej ludzkości1 . Następnie ten sam Bóg,
działając w historii, posyłał co pewien czas proroków, by objawić ludziom swoją wolę. Według Koranu ważne miejsce wśród proroków zajmują postaci biblijne Starego i Nowego Testamentu. W XLII
surze Koranu, zwanej „Asz-szura” (Narada), czytamy:
On ustanowił dla was, jeśli chodzi o religię, to, co już polecił Noemu,
i to, co poleciliśmy Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie należycie religii i nie rozdzielajcie się w niej! (13).

Jednakże ludzie przez swą przewrotność i zatwardziałość serc nie
przyjęli nauki proroków. Odrzucili wiarę w jedynego i prawdziwego
Boga, pozostając przy swoich błędnych przekonaniach. Dlatego Bóg
posłał ostatniego Proroka, Muhammada, zwanego „Pieczęcią Proroków” (Chatam annabijjin), którego zadaniem było przywrócenie
prawdziwej wiary na całym świecie. Miał on naprawić błędy poprzednich religii i „przypieczętować” wszystkie objawienia (XXXIII, 40),
przekazując ludziom ostateczne prawo religijne, kodyﬁkując religię
Allaha we wszystkich jej aspektach oraz „ustanawiając najdoskonalszą ze wspólnot” (III, 110). W tym sensie muzułmanie uznają islam
za jednocześnie najstarszą i najmłodszą ze wszystkich religii światowych.
1 W Koranie czytamy: „Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam” (III, 19),
w innym zaś miejscu: „Dzisiaj udoskonaliłem dla was religię i obdarzyłem was
w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię” (V, 3; por. XXIV,
55). Dlatego, według Koranu, muzułmanami są wszyscy ludzie od momentu urodzenia. Dopiero z chwilą przyjęcia innej religii sprzeciwiają się woli Allaha, który
pragnie, by wszyscy ludzie poddali się Jego woli (słowo „islam” oznacza „poddanie się Bogu (Allahowi)”) i przez to stali się muzułmanami.
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Wierzymy w Boga i w to, co zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Isma‘ilowi, Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to,
co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od ich Pana.
My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu
całkowicie poddani (III, 84).

Muhammad był przekonany, jak później wszyscy muzułmanie, że
przemawia przez niego Bóg, jeden, jedyny i różny od wszystkich bogów starej Arabii, ale jednocześnie ten sam, co Bóg Żydów, o którym
mówi Stary Testament, jak i Bóg chrześcijan przedstawiony w Nowym
Testamencie. Objawił On zarówno święte księgi judaizmu i chrześcijaństwa, jak i Koran. Jednakże we wcześniejszych od islamu religiach
obraz Boga został zafałszowany. Święte księgi tych religii zostały bowiem zagubione albo zniekształcone w treści, inne zostały zapomniane, zlekceważone lub ukryte.
Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą, kiedy powiedzieli:
„Bóg nie zesłał człowiekowi niczego!”. Powiedz: „Kto zesłał Księgę,
z którą przyszedł Mojżesz jako światłem i drogą prostą do ludzi,
którą wy sporządzacie na zwojach pergaminu, ukazując lub skrywając wiele? [. . . ] (VI, 91).”

A w innym miejscu:
O ludu Księgi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga, skoro jesteście
świadkami? [. . . ] Dlaczego ubieracie prawdę w fałsz i zasłaniacie
prawdę, a przecież wiecie? (III, 71).

Jedyną kompletną i wiarygodną księgą Boga, istniejącą do dnia
dzisiejszego, jest Koran. Stanowi ona wzór i kryterium, według którego ocenia się inne pisma. Dlatego też dopiero islam odtworzył, dzięki
Muhammadowi, pierwotny kształt wiary w jedynego Boga:
O ludu Księgi! Nasz Posłaniec przyszedł do was, wyjaśniając wam
wiele z tego, co ukrywaliście z Księgi i wiele zacieraliście [. . . ] (V, 5).

Jego pojawienie się zapoczątkowało też nową erę, która zanegowała wiarygodność pozostałych religii. Otóż działalność wcześniejszych
proroków była ograniczona do ram czasowych i narodowościowych,
zaś objawienie przekazane przez Allaha Mahometowi posiada charakter uniwersalny. Ludzkość po wiekach niewiedzy (dżihilijja 2 ) stała
2 Okres pojawienia się islamu muzułmanie nazywają dżihilijja. Sam termin
dżihilijja tłumaczony bywa jako „czas niewiedzy”, „przedislamski poganizm” lub
ogólnie „przedislamskie czasy”. Spotyka się też jej bardzo surowe tłumaczenie
i rozumienie: „okres ciemnoty”, „czas zacofania” lub „epokę barbarzyństwa”. Ter-
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się godna poznania tajników nieocenionej wiedzy o Bogu, może zatem
wcielać ją w życie i osiągnąć pełnię człowieczeństwa3.
Islam, poprzez radykalne przekreślenie staroarabskich praktyk politeistycznych4 , jak również uznanie politeizmu za największy grzech,
stanął na pozycji czystego monoteizmu5 . Wśród licznych atrybutów
Boga zawartych w Koranie najsilniej zaakcentowano jedność i wyłączność Boga. Tak mocne podkreślenie jedności Boga wyrażone jest terminem Tawhid. Termin ten można by opisowo tłumaczyć jako „proklamację jedności”. Zawołanie muzułmanów: „Nie ma Boga prócz Boga jedynego, a Mahomet jest jego Prorokiem”6 w skrócie ukazuje teologię ścisłego monoteizmu islamskiego. Jest to zasadnicza doktryna
islamu, która w przekonaniu muzułmanów odróżnia ich od wyznawców innych religii, przede wszystkim zaś politeistów i chrześcijan.
Sirk to – według muzułmanów – największy grzech, który nie tyle
wyraża wielobóstwo, ile „przydanie Bogu towarzyszy”, „przypisanie
Jemu wspólników”. Istota grzechu sirk nie polega na wierze w istnienie wielu bogów, ale na przekonaniu, że oprócz Boga prawdziwego istnieją inne bóstwa. Przed przypisywaniem Bogu towarzyszy lub
traktowaniem innych bytów jako równych Bogu, Koran przestrzega
wielokrotnie:
Nie umieszczaj razem z Bogiem żadnego innego boga, aby nie został
poniżony i opuszczony! I postanowił Twój Pan, abyście nie czcili
nikogo innego, jak tylko Jego (XVII, 22-23).

I w innym miejscu:
min dżihilijja występuje w Koranie 4 razy. Generalnie można przyjąć, że dżihilijja oznacza po prostu – w sensie węższym lub szerszym – pogański okres przed
Muhammadem lub okres poprzedzający wystąpienie Muhammada. Zob. K. Kościelniak, Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od
VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych
w hadisach, Kraków 2001, ss. 40-42.
3 Por. S.M.H. Tabatabai, Zarys nauki islamu, tłum. M. Lang, Warszawa, brak
roku wydania, s. 22.
4 Pierwsi muzułmanie wykazywali szczególną gorliwość w niszczeniu wszystkiego, co wydawało im się związane z pogańskim kultem i przeszłością. Pierwotny islam, początkowo tolerancyjny wobec przedstawicieli wielkich religii monoteistycznych, nakazywał karać politeistów śmiercią. Później muzułmanie zwalczali
wszystkich innych, łącznie z wyznawcami judaizmu i chrześcijaństwa (zob. R.
Piwiński, Mitologia Arabów, Warszawa 1989, s. 25).
5 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I, Warszawa 1998, s. 111.
6 Formuła ta nosi nazwę szachada, czyli „świadectwo”. Aby zostać muzułmaninem należy wyznać „świadectwo” w obecności co najmniej dwóch świadków,
przyjmując naukę Proroka.
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Nie umieszczaj obok Boga żadnego innego boga, bo zostaniesz wrzucony do Gehenny, zganiony, wzgardzony (XVII, 39).

Na gruncie tak rozumianego monoteizmu, zakwestionowana została główna prawda wiary chrześcijańskiej o trójjedynej naturze Boga,
utożsamiona mylnie przez muzułmanów z trójosobowością Boga:
O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów
o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; Jego Słowem, które złożył Marii;
i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego
posłańców i nie mówcie: «Trzy»! Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla
was! Bóg-Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by
mieć syna (IV, 171).

W imię tej absolutnej pojedynczości i „wyniosłości” Boga islam
odrzuca, jako bałwochwalcze, twierdzenie chrześcijan o wcieleniu Boga i o odkupieniu, będącym konsekwencją inkarnacji Syna Bożego.
Dla wyznawców islamu jest rzeczą nie do przyjęcia, aby Bóg porzucił
w jakikolwiek sposób nawet część swej transcendencji i mógł poddać
się ludzkim ograniczeniom przez tajemnicę Wcielenia. Koran mówi,
że nic nie jest do Niego podobne (XLII, 11) i wytycza tym samym
nieprzekraczalną granicę pomiędzy Bogiem i człowiekiem7 .
Chrześcijaństwo pozostawiło jednak trwałe ślady w nauczaniu
Muhammada. Badacze islamu twierdzą wręcz, że początkowa działalność Proroka ograniczała się prawie wyłącznie do tamtejszych wspólnot żydowskich i chrześcijańskich. Muhammad szukał porozumienia
z wyznawcami tych religii. Swą naukę traktował jako dopełnienie
Objawienia przekazanego prorokom Starego i Nowego Testamentu8 .
Dlatego też wiele elementów doktryny chrześcijańskiej wykorzystał
w swoim nauczaniu. A materiał biblijny mocno wycisnął swe piętno
na treści Koranu 9 . Współcześni orientaliści, historycy Kościoła i do7 Z tego też powodu muzułmanie mówiąc o Bogu nie używają słowa „Ojciec”.
Dla nich nie do pomyślenia jest nie-antropomorﬁczne mówienie o ojcostwie, co
jak się zdaje jest dziedzictwem staroarabskim. „Termin «ojciec» w świecie arabskich nomadów był rozumiany wyłącznie w sensie ﬁzycznym. W myśl tej logiki
przypisanie Bogu tytułu «Ojciec» równałoby się, że posiada On jakąś «żonę».
Staroarabski politeizm ze swymi bogami i boginiami znał mitologiczne małżeństwa bóstw (. . . ). W tym kontekście nie dziwi zdecydowana odmowa przypisania
Bogu tytułu «Ojciec» we wczesnej teologii islamskiej”. Bóg w Koranie jest Panem i Nauczyciele, a człowiek tylko Jego sługą (zob. K. Kościelniak, Tr adycja
muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej. . . , ss. 223-224).
8 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I, s. 26.
9 W treści Koranu odnajdujemy wiele fragmentów z Biblii, choć same wypowiedzi np. o Jezusie, bliższe są raczej ujęciom Ewangelii apokryﬁcznych niż kano-
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gmatów, badając genetyczne korzenie poglądów zawartych w Koranie, jednoznacznie stwierdzają wpływy żydowskie, judeochrześcijańskie (również manichejsko-gnostyckie), nestoriańskie i monoﬁzyckie.
Ostatecznie Muhammad odrzucił jednak chrześcijańską naukę o synostwie Bożym Jezusa (IX, 30; IV, 171-172; XLIII, 59). Jezus był dla
Muhammada wyłącznie prorokiem i Bożym posłańcem (XIX, 30; III,
48-49; IV, 171; V 110-111), Mesjaszem (III, 45), Słowem Bożym (III,
45; IV, 171), Duchem pochodzącym od Boga (IV, 171)10 .
Być może jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy był
fakt, iż do Muhammada i jego otoczenia docierały sprzeczne idee
chrystologiczne: inne od nestorian, inne od monoﬁzytów11 . Można
też przypuszczać, że nie bez wpływu na tę sytuację były również spory toczone po Soborze Chalcedońskim. I „ jeśli nawet nie rozumiał
[Muhammad – A.D.] różnic i niuansów terminologicznych, to spory
wśród samych chrześcijan dotyczące bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa, mogły spowodować u niego rezerwę albo wręcz niepewność racji
przemijających za uznaniem w Jezusie «prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka»”12. I tak z jednej strony tendencje monoﬁzyckie szły
w kierunku pomniejszania czy odrzucania rzeczywistości ludzkiej, co
w konsekwencji stawiało pytanie o sens wcielenia; z drugiej zaś strony zwolennicy nauki Nestoriusza podkreślali tylko „moralną” jedność
Logosu z człowiekiem, odrzucając tym samym rzeczywistą unię hipostatyczną, co również prowadziło do zakwestionowania bóstwa Chrystusa. Muhammad najprawdopodobniej był świadkiem tych sporów
nicznych(zob. Koran, V, 110). Dlatego też muzułmanie zwalczają naukę o Trójcy
Świętej, o wcieleniu, odrzucają śmierć krzyżową Jezusa i Jego Synostwo Boże,
natomiast wierzą w dziewicze narodzenie Jezusa i w Jego cuda (por. H. Waldenfels, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1988,
s. 217).
10 Oczywiście określenia te nie odpowiadają tytułom „Mesjasz” i „Logos” w sensie biblijnym.
11 Twierdzi się nawet, że być może „nestorianizm czy monoﬁzytyzm oddziałały
na pierwotny islam w znacznie silniejszym stopniu, niż się na ogół przypuszcza.
W pierwszej chwili teologowie bizantyjscy uważali islam za odgałęzienie arianizmu
i stawiali go na jednym poziomie z innymi sektami chrześcijańskimi. W VIII
wieku Jan Damasceński, który żył na dworze mahometańskim, również uważał
islam jedynie za nowy przykład odstępstwa od prawdziwej wiary chrześcijańskiej,
podobnie jak inne wcześniejsze herezje” (N.H. Baynes, H.St.L.B. Moss (opr.),
Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, przeł. E. Zwolski, IW PAX,
Warszawa 1964, s. 272).
12 K. Kościelniak, XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej. Tom pierwszy: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo w Arabii Mahometa ( †632), Kraków
2000, s. 139.
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chrystologicznych, o czym zdaje się świadczyć sura „Ar-rum” (Bizantyjczycy):
Nawracajcie się do Niego, bójcie się Go, odprawiajcie modlitwę i nie
bądźcie z liczby tych, którzy jemu dodają współtowarzyszy! Ani też
spośród tych, którzy podzielili swoją religię, tworząc seksty; przy
czym każda frakcja odszczepieńcza cieszy się tym, co zachowuje
(XXX, 31-32).

W Koranie naukę o bóstwie Chrystusa i Trójcy Świętej traktuje się jako wielkie oszustwo (XVIII, 5), głoszone przez niewiernych
i bałwochwalców:
Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!”. Powiedz: „Któż ma możność uczynić coś przeciw
Bogu, jeśli On zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak również Jego
Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?” (V, 17).

Według muzułmanów Jezus mówiąc o „Paraklecie” (J 14, 16), zapowiedział przyjście Muhammada. „Paraklet” na język arabski tłumaczy się jako „Ahmad” („najchwalebniejszy”), gdyż według muzułmanów słowo użyte przez Jezusa należy czytać nie jako „Paraklet”,
ale „Periklutos” („chwalebny”). A ponieważ imiona „Ahmad” i „Muhammad” mają podobną treść (obydwa słowa pochodzą od tego samego rdzenia: „h-md”), muzułmanie twierdzą, że chodzi tu o Proroka
Muhammada.
Oto powiedział Jezus, syn Marii: „O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede
mną było zesłane w Torze, i zwiastować posłańca, który przyjdzie
po mnie, a którego imię – Ahmad!”. Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: „To są czary oczywiste!” (LXI,
6).

Należy w tym miejscu dodać, że w powszechnej świadomości muzułmanów osobami Trójcy Przenajświętszej nie są Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty. Najczęściej bowiem uważają oni, powołując się
na Koran, że chrześcijańska Trójca to triada bogów, to trzy bóstwa:
Allah, Jezus i Maryja:
I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś
ludziom: «Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem»?” On powiedział: „Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić
to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież
wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem,
co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! Ja im
powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś powiedzieć: «Czcijcie
Boga, mojego Pana i waszego Pana!”» (V, 116-117).
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Dlatego też sam Jezus w Dniu Rozstrzygnięcia, czyli w Dniu
Ostatnim na końcu czasów, przyjdzie, by oskarżać chrześcijan o oddawanie Jemu i Jego Matce czci należnej tylko Allahowi (IV, 158-159).
Jeśli już Koran wspomina o Duchu Świętym (II, 87.253; V, 110;
XVI, 102), to prawie zawsze tylko wówczas, gdy mowa jest o archaniele Gabrielu, który będąc w tradycji muzułmańskiej aniołem
i posłańcem (II, 98), występuje jako pośrednik objawienia między
Allahem a Jego Prorokiem, Muhammadem13 . Chrześcijańskie pojęcie Ducha Świętego jest dla muzułmanów „intelektualnym konstruktem”, który swoje powstanie zawdzięcza wpływowi myśli ﬁlozoﬁcznej
starożytnej Grecji (przede wszystkim systemu Platona) na wczesne
chrześcijaństwo. Ostatecznie taki sposób myślenia o Duchu Świętym,
według muzułmanów, uprawomocnił interpretujący przekład, w którym z „pocieszyciela” zrobiono „ducha”, a z niego z kolei „Ducha
Świętego” jako trzecią osobę Trójcy Świętej14 .
Jednakże większość chrześcijan, nieświadoma tych wszystkich zafałszowań, jakie mają miejsce w ich religii, pozostaje bez winy. Muszą
oni jednak wrócić do prawdziwej wiary, by stać się ponownie, tak jak
to miało miejsce zaraz po narodzeniu, muzułmanami. Dlatego też
Muhammad zwrócił się do nich z następującym apelem:
O Ludu Księgi! Dochodzicie do słowa jednakowo dla was i dla nas,
abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu nikogo za współtowarzyszy (III, 64)15 .

Gdy jednak chrześcijanie odrzucili przekonania Muhammada o rzeczowej identyczności chrześcijaństwa i rodzącego się islamu, w nauce
Proroka pojawiły się słowa krytyki pod adresem chrześcijan, zarzucające im odejście od prawdy objawienia: „A ci, którzy nie sądzą
według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi (V, 44).”
Po śmierci Proroka, posługując się jego rzekomym testamentem,
w którym znajdowało się m.in. zdanie: „Na Półwyspie Arabskim nie
mogą istnieć dwie społeczności religijne”16 , muzułmanie rozpoczęli
13 W innych miejscach Koranu mowa jest o „Duchu od Boga” (XVI, 2; LVIII,
22), w znaczeniu „inspiracji Boskiej”, „Boskiego natchnienia”, czy też „tchnienia
życia”.
14 Sahib Mustaqim Blezer, Das Zeugnis der Bibel – Biblische Stellen weisen auf
die Wahrheit des Koran, Weilerwist 1984, ss. 18-22.
15 Koran akceptując judaizm i chrześcijaństwo jako religie objawione, nazywa
ich wyznawców „Ludem Księgi” (m.in. II, 105. 109; III, 64-65; IV, 123. 153), w odróżnieniu od pogan – „analfabetów”, którzy nie posiadając ksiąg objawionych, są
„nieświadomi”.
16 Tłumaczenie zdania za F.R. Scheck, Szlak mirry i kadzidła. Od Arabii do
Rzymu – śladem antycznych kultur, Warszawa 1998, s. 136. Inną wersję tego

Trójca Święta

165

Hebrajska Księga Jonasza jako tekst trynitarny

proces wypierania chrześcijan z tamtych terenów. Doprowadziło to do
tego, że już w X wieku z Arabii właściwej zniknęli ostatni wyznawcy
Chrystusa. W ten sposób muzułmanie pozbawili się możliwości konfrontacji swych wyobrażeń o chrześcijaństwie z samymi chrześcijanami. Dodatkowo ogromny wśród muzułmanów autorytet Koranu sprawił, że błędne rozumienie wielu prawd wiary chrześcijańskich, w tym
także dogmatu o Trójcy Świętej, mocno zakorzeniły się w powszechnej świadomości wyznawców Allaha. Dlatego dialog z muzułmanami
ciągle napotyka na te same trudności, które niezmiennie dotyczą kwestii podstawowych. Z tymi ostatnimi zmagają się przede wszystkim
muzułmanie, gdyż w przeciwieństwie do wzrastającej liczby znawców
islamu wśród chrześcijan, prawie zupełnie brakuje znawców chrześcijaństwa wśród muzułmanów.
Adam L. Dobrzyński OP — ur. w 1975 r., absolwent
Wydziału Filozoﬁi KUL, w latach 2000–2002 redaktor
Kalendarza Ekumenicznego. Obecnie student IV roku
teologii w Kolegium Filozoﬁczno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie.

zdania podaje Hades Al-Muslima (Gihad, 63): „Powiadomił mnie ‘Amr al-Hattab,
że słyszał, jak Prorok Boga mówi: «Wygonię Żydów i chrześcijan z Półwyspu
Arabskiego, tak, że zostawię tam tylko muzułmanów»” (M. Farina, E. Renaud,
Introduction au hadith, [w:] Etudes Arabes ? Dossier, Pontiﬁcio Instituto di Studi
Arabi e d‘Islamistica nr 90, Roma 1996, s. 160).
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Przypomnijmy, że najbardziej
charakterystyczne i najbardziej
swoiste świadectwa, w których
duch żydowski wypowiada się
najoryginalniej i najpełniej, nie
korzystając z obcych form
wyrazu, mają charakter bez
wyjątku niesystemowy.
G. Scholem, Mistyka żydowska

Metoda

M

otto zaczerpnięte z książki Gershoma Scholema – muszę
to od razu przyznać – przywołane jest tutaj nie tyle jako odnoszące się do samej Księgi Jonasza, ile jako wstępne zarysowanie, a także swojego rodzaju apologia metody mojego podejścia
do tego niezwykle interesującego dokumentu. Przez całe wieki był on
przedmiotem dyskusji, czy można opisane tam wypadki traktować
jako rzeczywiście mające miejsce, czy też raczej należy potraktować
je alegorycznie lub też jako dydaktyczną metaforę. Nie wchodząc zupełnie w ten dyskurs, chciałbym tu zaproponować nieco odmienne
podejście. Ma ono korzenie w dwóch mocnych, choć nieweryﬁkowalnych przekonaniach. Pierwsze dotyczy nieskończonej głębi znaczeń,
kryjących się w świętych tekstach, zwłaszcza tych napisanych w lāšôn
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hāqôdeš – świętym języku hebrajskim, drugie zaś – swojego rodzaju
komplementarności tradycji żydowskiej w stosunku do chrześcijańskiej. Jakimi torami owa komplementarność się wykształciła, trudno
powiedzieć, faktem jest jednak, iż niektóre stwierdzenia czy wyobrażenia, funkcjonujące w judaizmie, mogą być odczytane w specyﬁcznie
chrześcijański sposób. Moja interpretacja Księgi Jonasza – a w zasadzie, ze względu na szczupłość miejsca samej tylko postaci proroka
oraz miejsca jego misji – będzie polegać właśnie na poszukiwaniu skojarzeń i relacji pomiędzy wyobrażeniami obu tradycji. Tym sposobem
chcę pokazać, że tekst, który historycznie nie ma szans zawierać treści chrystologicznych, nie mówiąc już o trynitarnych, treści takowe
posiada.
Można powiedzieć, że to nic nowego, wszak egzegeza alegoryczna, np. św. Hieronima, do którego zresztą będę czasem nawiązywał,
już dawno pracę taką wykonała. Odmienność prezentowanego podejścia polega jednak na tym, że nie posługuje się ona alegorią. Zamiast
tego nawiązuje w pewien sposób do żydowskich metod egzegezy, polegających na pojmowaniu sensu tekstu biblijnego jako niekoniecznie bezwzględnie zamkniętego w jakiejś całości narracyjnej. Metodologicznie oznacza to skupienie się na badaniu poszczególnych słów,
ich znaczeń, elementów składowych (liter i ich odniesień), ewentualne odniesienie do wartości numerycznej1 oraz poszukiwanie dla nich
kontekstów w tradycji. Rezultatem takiego podejścia jest kumulacja
analogii i wyłonienie z tekstu pierwotnego zupełnie nowej jakości semantycznej, zbudowanej z wielu kojarzących się elementów. W tym
też sensie nie ma tu mowy o jakimś teologicznym systemie: jest to
raczej obraz lub „gobelin”, nie zaś ciąg logicznych wnioskowań. Innymi słowy, nie jest to metoda naukowa, lecz z gruntu religijna, która
nie poszukuje ani prawdy historycznej, ani systematycznego wykładu teologii, ani żadnego innego „systemu”, lecz pragnie zrozumieć
tajemnicę przez tajemnicę.
Interpretacja poprzez kumulację analogii ma, oprócz bardzo dużej
dozy subiektywizmu, również inne wady. Jedną z nich jest to, że zajmuje dużo miejsca. Przywoływanie jak największej liczby skojarzeń
powoduje, że tekst może spuchnąć do olbrzymich rozmiarów, jako że
1 Każdej literze alfabetu hebrajskiego, podobnie jak greckiego, przyporządkowana jest liczba na poziomie jedności (od do ), dziesiątek (od  do ) i setek
(od  do  – kończy się na 400). Tradycja judaistyczna, zwłaszcza w swoim nurcie
mistycznym (Kabale), wypracowała wiele metod numerologicznej hermeneutyki
tekstu biblijnego.
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ilość kojarzących się treści może być w niektórych przypadkach naprawdę ogromna. Dlatego też, jak już wspomniałem, ograniczę się
tu tylko do najważniejszych spraw związanych z samą postacią Jonasza oraz z miejscem, do którego zostaje posłany, czyli z Niniwą.
W praktyce oznacza to komentarz do pierwszych czterech wersetów
księgi.

Jonasz
Rozpocznijmy od pytania, kim jest Jonasz? Na pierwszy rzut oka niewiele można o nim powiedzieć oprócz tego, że pierwszy werset mówi
nam, czyim był synem. Czytamy tam: waje hı̂ de bar jhwh ’el jônāh
ben ’a mittaj lē’mōr – „I stało się słowo jhwh do Jonasza, syna Amittaja [takim] mówieniem”. Identyczną informację, jeśli chodzi o ojca
proroka, podaje również 2 Krl 14, 25, dodając przy tym, iż pochodził on [Jonasz] z Gat ha-Chēper oraz, że zapowiedział przywrócenie
przez Jeroboama granic Izraela „(. . . ) od wejścia do Hamat aż do
morza Araby”. Tyle bezpośrednio mówią o Jonaszu teksty biblijne.
Spróbujmy powiększyć nasz zasób informacji poprzez z jednej strony
interpretację imion i nazw, a z drugiej poprzez sięgnięcie do tego, co
o naszym proroku ma do powiedzenia tradycja żydowska.
Hebrajski wyraz jônāh oznacza przede wszystkim gołębicę, ewentualnie, jako imiesłów od rdzenia jnh ( ), także uciskający, krzywdzący, gwałtowny, co być może dało asumpt św. Hieronimowi do tłumaczenia go jako „bolejący” i odniesienie do Chrystusa „bolejącego” nad zbliżającą się zagładą Jerozolimy2. Imię ’a mittaj natomiast
tłumaczy się jako „moja prawda” (hebr. tma – ’e met – z suﬁgowanym zaimkiem dzierżawczym)3 , które to miano Hieronim wyjaśnia
przez odwołanie się do tradycji żydowskiej: „Hebrajczycy przekazują, że jest on [Jonasz] synem wdowy z Sarepty, którego wskrzesił
2 „Według tropologii Pan nasz, Jonasz, to jest właśnie gołąb lub bolejący. Ten
wyraz bowiem może oznaczać jedno i drugie, że mianowicie Duch Święty pod
postacią gołębicy zstąpił i w Nim pozostał albo, że On bolał nad naszymi ranami
i płakał nad Jeruzalem i że sinością jego zostaliśmy uzdrowieni [. . . ]”. Hieronim, Komentarz do Księgi Jonasza I,1 (dalej: KomJon), tłum. L. Gładyszewski,
Kraków 1998.
3 Z gramatycznego punktu widzenia przy punktacji masoreckiej ’a mittaj oznacza nie tyle „moja prawda”, co „moje prawdy” (zaimek dzierżawczy aj przyłącza
się do rzeczowników w liczbie mnogiej). Przy zapisie niewokalizowanym możliwa
jest jednak również lekcja ’a mitı̂, lub ’a matı̂, co daje liczbę pojedynczą.
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prorok Eliasz; matka powiedziała do proroka: Teraz poznałam, że ty
jesteś mężem Bożym i że Słowo Boże w twoich ustach jest prawdą (1
Krl 17,24). Dlatego właśnie chłopca tak nazwano – Amati – bowiem
w naszym języku oznacza prawdę. Ponieważ Eliasz powiedział rzeczy
prawdziwe, synem prawdy nazwano tego, kogo wskrzesił”4 . Powiązanie między Eliaszem i Jonaszem według tej tradycji idzie jednak
głębiej, traktując ognistą przemianę jednego (analogiczną również do
przemiany patriarchy Henocha w Metatrona z 3 Księgi Henocha),
a wodną drugiego, jako odpowiadające sobie5 . Zresztą osadzenie miejsca pochodzenia Jonasza w Sarepcie (hebr.  – cârpat)6 odnosi go
stricte do ognistej przemiany, ponieważ rdzeń crp ( ), od którego
pochodzi ta nazwa, oznacza „przetopić”, „oczyścić w ogniu”, „doświadczyć ogniem”, zaś samo miasto oznaczałoby miejsce, w którym
oczyszcza się złoto w ogniu.
W dziwny sposób Hieronim nie kontynuuje analizy językowej w przypadku pochodzenia Jonasza z Gat ha-Chēper, próbując wytłumaczyć
to ściśle geograﬁcznie, gdy tymczasem określenie to znaczy dokładnie:
„wkopana w ziemię tłocznia wina”, co bardzo wyraźnie pasowałoby
do jego alegorycznej, chrystologicznej egzegezy Księgi Jonasza. Inna,
midraszowa tradycja7 , widzi w Jonaszu potomka jednego z wskrzeszonych przez Ezechiela zmarłych z Doliny Kości (Ez 37,1-14). Jeżeli dodamy do tego fakt, iż jeszcze inne źródło określa Jonasza jako caddı̂q
(  , „sprawiedliwy”) – pojęcie, które na bazie mistycznej egzegezy
zdania we caddı̂q je sôd ‘ôlām („a sprawiedliwy jest podstawą świata”
Prz 10,25) zyskało ogromne znaczenie w Kabale i w ogóle w judaizmie
– oczyszczonego w otchłani ryb, któremu dane było wkroczyć do raju, okaże się, że postać naszego proroka jest co najmniej frapująca.
Z każdym z tych tematów wiąże się mnóstwo innych, których nie będziemy tutaj nawet poruszać. Pozostaniemy przy wynikających z nich
bazowych skojarzeniach postaci Jonasza z ideami ognistej i wodnej
przemiany, podstawy świata oraz zmartwychwstania. Natomiast wyrażenie „gołębica syn mojej prawdy” potraktujemy osobno.

4 KomJon,

Wstęp, s. 85.
T. Sikora, Eliasz, Lewiatan i symbolizm eucharystyczny, „Kwartalnik
Religioznawczy «Nomos»” nr 20-21.
6 Inna wersja tego samego podania mówi, że Jonasz był synem wdowy po Carpacie oraz, że wskrzesił go Eliasz, zaś Elizeusz poświęcił na proroka. Por. M. J.
Bin Gorion, Żydowskie legendy biblijne, t. 2, Gdynia 1996, s. 209.
7 Zob. tamże.
5 Por.
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Gołębica
Gołębica jako symbol kojarzy się przede wszystkim z Duchem Świętym, a to oczywiście za pośrednictwem ewangelicznych opisów chrztu
Chrystusa (zob. Mt 3,16; Mk 1,10; Łk 3,22; J 1,32), choć w tradycji
patrystycznej jest ona również przyrównywana do samego Zbawiciela8 , często na bazie wczesnochrześcijańskiej Geistchristologie. Przyjrzyjmy się, z czym jest ona wiązana w tradycji żydowskiej. Bez wątpienia jest, obok baranka, podstawowym zwierzęciem oﬁarnym. Abraham, zawierając przymierze z Bogiem (zob. Rdz 15,1-21) miał mu
złożyć w oﬁerze trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana oraz synogarlicę i gołębicę. Rozciął wszystkie zwierzęta oprócz
ptaków, co według midraszu znaczy, że pozostawił je przy życiu, ponieważ zwierzęta czworonożne oznaczają mocarstwa (Edom, Greków
i Persów), natomiast „(. . . ) gołąb to Izrael, o którym powiedziano:
Mój gołąb w rozpadlinach skalnych. Jeden jest mój gołąb, mój pobożny”9 . W Prawie Mojżeszowym gołębica pełni rolę przede wszystkim oﬁary przebłagalnej przy oczyszczeniu z zaciągniętej winy (jako
zadośćuczynienie), bądź nieczystości rytualnej, jak np. po porodzie
(Kpł 12,6), menstruacji (Kpł 15,28-30), kontakcie ze zwłokami (dotyczy nazirejczyków – Lb 6,9-11), a także przy oczyszczeniu z trądu
i wycieków (Kpł 14,21-22; 15,13-15). W większość tych przypadków
jest ona jednak oﬁarą zastępczą w razie, gdyby oﬁarowujący był zbyt
ubogi, aby oﬁarować baranka. Oﬁarowuje się jedną parę zwierząt: jedno jako oﬁarę całopalną dla Pana, a drugie na przebłaganie. Również
w kontekście oﬁarniczym mówi się o wierności i łagodności gołębicy,
w komentarzu do Pieśni nad Pieśniami odniesionej do Izraela: „Twoje cechy i czyny są jak gołębica, która jest wierna swojemu partnerowi. Kiedy ma być zabita, nie niepokoi się, ale dobrowolnie wyciąga
szyję. Tak i ty ugięłaś swe ramiona, przyjmując na nie Moje jarzmo
8 „ Jest On [Chrystus] prawdziwie niebiańską śpiewającą synogarlicą, a także
łagodną gołębicą. Toteż w Pieśni nad Pieśniami napisano o Nim: Głos synogarlicy słychać na pustkowiu (Pnp 2,12). Podał nam też siebie jako symbol i wzór
największej łagodności, gdy rzekł: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem (Mt 11,29)”. Cyryl Aleksandryjski, De adoratione in Spiritu et veritate
lib. XVI; PG 68,1020 [cyt. za:] D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001, s. 230.
9 M. J. Bin Gorion, Żydowskie legendy biblijne, t. 1, Gdynia 1996, s. 168-169.
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i bojaźń”10 . Inne ciekawe odniesienie Izraela do gołębicy znajduje
się w apokryﬁcznej 4 Ezd 5, 23–2811. Według jednego z żydowskich
podań, gołębica wysłana przez Noego ułamała gałązkę oliwki, gdyż
„(. . . ) tak rzekła do Pana: Panie wszech światów! Niech mój pokarm
będzie raczej gorzki jak ten listek, ale z Twojej dłoni, niż słodki, ale
z dłoni człowieka”12 .
Gołębica ma także inne odniesienia. Jeden z najsłynniejszych i najbardziej poważanych żydowskich komentatorów, Salomon ben Izaak
(Raszi), tak objaśnia Rdz 1,2: „a Boska Obecność unosiła się 13 – Tron
Chwały jest zawieszony w powietrzu i unosi się ponad wodami przez
oddech ust Świętego Jedynego i na Jego rozkaz; jak gołąb unoszący się nad swym gniazdem”14 . Podobne sformułowanie znajdujemy
w Talmudzie 15 . „Boska Obecność” to Szechina (hebr.  , še kināh
10 Raszi [w:] Hagada Pardes Lauder i Pieśń nad Pieśniami, red. S. Pecaric,
Kraków 2002, s. 279.
11 „Mówiłem: Panujący Panie, z wszelkiego lasu ziemi i z wszystkich jego drzew
wybrałeś jedną winnicę i z całego okręgu ziemi wybrałeś sobie jedno wolne miejsce,
i z wszystkich kwiatów świata wybrałeś sobie jedną lilię i z wszystkich głębin morza napełniłeś sobie jedną rzekę, i z wszystkich miast wybudowanych poświęciłeś
sobie Syjon, i z wszystkich stworzonych ptaków mianowałeś sobie jedną gołębicę
i z wszystkiego bydła stworzonego upatrzyłeś sobie jedną owcę, i z wszystkich
rozmnożonych narodów nabyłeś sobie jeden naród i dałeś temu ludowi, którego
zapragnąłeś uznane przez wszystkich prawo. A teraz, Panie, dlaczego jedynego
wydałeś wielu; przygotowawszy jedną odrośl na wielu, dlaczego rozproszyłeś Twego jedynego wśród wielu?”. tłum. S. Mędala [w:] Apokryfy Starego Testamentu,
red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000, s. 380.
12 M. J. Bin Gorion, Żydowskie legendy. . . , t. 1, s. 116. Jest to ciekawe zdanie w kontekście starożytnego przekonania, że gołębie nie posiadają żółci (stąd
ich symboliczna kwaliﬁkacja jako uosobienia łagodności, cichości, niewinności i
prostoty). Zob. D. Forstner, dz. cyt., s. 229. Zdanie wypowiadane przez gołębicę
koresponduje z modlitwą Jezusa w Getsemani: „I odszedłszy nieco dalej, upadł
na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26,39, por. Mk 14,36;
Łk 22,41-42). Nota bene, inny przekaz żydowski głosi, że gołębica przyniosła Noemu gałązkę z Góry Oliwnej, albowiem Ziemia Święta była jedynym miejscem nie
dotkniętym Potopem. Por. M.J. Bin Gorion, tamże, s. 117.
13 W ten sposób przekładają Rdz 1,2 (   

  , we rûach ’e lōhı̂m
me rachepēt, tradycyjnie przekładane jako: „a Duch Boży unosił się. . . ”) tłumacze żydowskiego przekładu Tora Pardes Lauder. Bereszit, red. S. Pecaric, Kraków
2001, s. 2.
14 Cyt. za: Tora Pardes Lauder. . . , s. 6.
15 „[R. Jozue] powiedział do niego: Skąd i dokąd Ben Zoma? Ten odpowiedział:
Zaglądałem między wody górne i dolne; [odstęp] pomiędzy nimi jest zaledwie na
trzy palce, bo powiedziane jest: A duch Boży unosił się nad powierzchnią wód
– jak gołębica unosi się nad pisklętami nie dotykając [ich].” Czterech weszło do
Pardes. . . (Talmud Bawli, Seder Moed, Masechet Chagiga, rozdz. II 15a), tłum.
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od škn – mieszkać, spoczywać, obozować)16, pojęcie bardzo istotne
w judaizmie i oznaczające najogólniej rzecz ujmując Bożą immanencję w świecie. Jest ona ściśle związana z Izraelem, mówi się nawet o jej
„wygnaniu” w kontekście rozproszenia narodu wybranego. Ma charakter wybitnie żeński, jest „żeńskim” aspektem Boga17 . W Kabale
še kināh utożsamiona jest z ostatnią, dziesiątą seﬁrotą (hebr. ,
se pirāh, pl. , se pirôt – „emanacje, kolejne aspekty podziału boskiej Jedni”18 ), czyli malkût (  , „królestwo”), która jest mistycznym domem Boga, „mistyczną wklęsłością, tym, w czym Bóg może
być tak, jak jest w domu, ale także jak wieczna męskość może przebywać w wiecznej kobiecości”19, morzem, do którego, po serii refrakcji w pozostałych seﬁrotach i za pośrednictwem męskiej i fallicznej
seﬁry je sôd ( , „podstawa”, „fundament”) spływa boskie światło
z ’en sôp (  , dosł. „nie ma końca”) – nieskończonego, niewyrażalnego Boskiego Absolutu. Malkût jest seﬁrą mesjańską, związaną
bezpośrednio z postacią Dawida20 . W tym świetle warto tu zauważyć, że jednym z jej imion jest ’ajjelet haššachar (    ), „Łania
Poranka”, co jest określeniem Gwiazdy Zarannej, czyli planety Wenus21 . Wezwanie ‘al ’ajjelet haššachar (     ) – „na Łanię
Poranka” zawiera się w tytule Ps 2222 , który jest psalmem cierpiącego
Mesjasza, cytowanym przez Jezusa na krzyżu (Ps 22,2; Mk 15,34). EgG. Zlatkes, „Studia Judaica” 4 (2001) nr 1-2(7-8), s. 140.
16 Por. Księga Początku, (zapis debaty nad tłumaczeniem Księgi Rodzaju w Tora
Pardes Lauder. . . ), „Znak” 6(565), ss. 115-116, 122.
17 Według Gerschoma Scholema (por. Mistycyzm żydowski, Warszawa 1997, ss.
86, 284-286) takie rozumienie še kināh jest charakterystyczne dopiero dla kabalistów. W Talmudzie i midraszach termin ten oznaczał również Bożą immanencję
w świecie, nie miał jednak żeńskiej charakterystyki. Warto jednak zauważyć, że
sam termin, którego przyporządkowanie do przedmiotu jest ścisłe, ma rodzaj
żeński. Nie przeczy to tezie Scholema, zwraca jednak uwagę na to, że możliwość
pojmowania Bożej Obecności w świecie jako żeńskiej, ma swoje zakotwiczenie
w hebrajskim słowotwórstwie.
18 B. Kos, M. Krych, Kabbała żywa, „Znak” 2-3(339-340), s. 299.
19 Tamże, s. 300.
20 Każdej seﬁrze tzw. Pałacu Dolnego (czyli wszystkim poza pierwszymi trzema) przyporządkowany jest jeden z patriarchów, np. chesed („miłosierdzie”, „łaska”) – Abraham, tiperet („piękno”) – Jakub, je sôd – Józef, malkût – Dawid
etc.
21 Skądinąd wiadomo, że atrybutem greckiej Afrodyty i rzymskiej Wenus była
właśnie gołębica.
22 Pełne jego brzmienie: lame nacēach ‘al ’jjelet haššachar mize môr le dāwid.
Tłum. Biblii Tysiąclecia: „Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni «Łania Poranka». Psalm. Dawidowy”. Inne możliwe tłum.: „Dla zwycięzcy, na Łanię Poranka,
Psalm Dawida”.
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zegeci zwykle uważają je za określenie modły, według której miał być
wykonywany psalm, jednakże w świetle ewidentnego związku symboliki Wenus z Mesjaszem (por., np. „Gwiazda na Wschodzie”) oraz
Ps 22 bezpośrednio z Chrystusem i męką krzyżową23, rozwiązanie to
jawi się jako dość ograniczone (przynajmniej pod względem religijnego rozumienia tekstu). Innym, astronomicznym określeniem Wenus
jest nōgah24 ( ) – lśnienie, jasność, jaśniejąca, co jest też imieniem
ósmego (spośród narodzonych w Jerozolimie) syna Dawida (por. 1
Krn 14,6). W kontekście tych ustaleń niezwykłe wrażenie robią słowa
Jezusa z Ap 22,13.16-18: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. (. . . ) Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda
  , hebr. kôkab
świecąca, poranna. (gr.   
nōgah haššachar25 A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie”. Zestawiwszy razem
znaczenia związane w tradycji hebrajskiej z gołębicą, otrzymujemy
zatem niesamowity, opalizujący obraz Przedwiecznej Obecności, unoszącej się nad otchłanią, która jako Mesjasz, syn Izraela i Dawida
oraz Gwiazda Zaranna, symbolizująca immanencję Bożą w świecie, ze
względu na którą świat i ludzkość stają się drogie Bogu, jest zarazem
łagodną gołębicą, oﬁarą zastępczą składaną przez ubogich, których
nie stać na inny wykup.
Istnieje zastanawiająca analogia pomiędzy mówieniem Rasziego
o ruach ’e lōhı̂m jako še kināh, unoszącej się nad wodami „ jak gołębica (kajjônāh) nad swoim gniazdem” a opisami chrztu Chrystusa,
gdzie przecież również mamy do czynienia nie z utożsamieniem Ducha
i gołębicy, lecz z ich przyrównaniem (por. Mt:  ; Mk
i J:  ; Łk:    ). Dlaczego zstępujący Duch został porównany do gołębicy? Być może wyobrażenie
Bożej Obecności w ten sposób unoszącej się nad pierwotną otchłanią,
funkcjonowało już w I wieku. Sam tekst Księgi Rodzaju daje pewne
podstawy do takiej symbolizacji: po pierwsze, czasownik rāchāp – krążyć, szybować, unosić się (w Rdz 1,2 jako imiesłów formy intensywnej
23 Bezpośrednie związki: por. Ps 22,2 i Mk 15,34 oraz Ps 22,19 i J 19,24: „Rozdzielili między siebie moje szaty i los rzucili o moją suknię” oraz nawiązania do
tego cytatu w innych Ewangeliach. Oprócz tego wiele innych zbieżności, np. w
wersie 13 wyrażenie kitrûnı̂ zwykle przekładane jako „otaczają mnie”, „osaczają
mnie” może być też przełożone jako „koronują mnie”.
24 Por. A. Wierciński, Przez ogień i wodę. Biblia i Kabała, Kraków 1996, s. 170.
25 Za:Hebrew New Testament. The New Translation, United Bibles Societies
1976.
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piel: me rachepēt) ma wybitnie „ptasie” konotacje26 , zaś po drugie,
rzeczownik ruach (duch, wiatr) jest rodzaju żeńskiego. Wyjaśnienie,
które daje Dorothea Forstner27 , że „wybór” postaci, w której pojawił
się Duch nad Jordanem był podyktowany cechami, które w starożytności przypisywano gołębicy (łagodność, prostota etc.) oraz tym, że
często symbolizowała bóstwo, nie tłumaczy wyraźnego w Ewangeliach
porównania: „ jak gołębica”. Egzegeza żydowska wydaje się w swoim
porównaniu podkreślać transcendencję Obecności: „ jak gołębica nad
pisklętami nie dotykając ich” (Talmud ), czyli nie wchodząc w jakikolwiek kontakt ze stworzeniem. Zstąpienie Ducha nad Jordanem byłoby
więc przełamaniem transcendencji. Woda, symbolizująca pierwotny
chaos, zmienia tym samym swoje znaczenie.
Szukając analogicznych wyobrażeń daje się zauważyć pewną sekwencję „gołębic nad wodami”. Mamy więc tutaj Bożą Obecność,
unoszącą się nad wodami pierwotnej otchłani (hebr.  , te hôm –
zob. Rdz 1,2), gołębicę wysłaną przez Noego, unoszącą się nad Potopem, który, jak wiadomo, nie był zwykłą powodzią, lecz powrotem
świata do stanu pierwotnego28 , Jonasza (jônāh) na statku, a potem
we wnętrznościach wielkiej ryby i wreszcie Ducha Świętego, zstępują26 Por. Pwt 32,11: „Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi
krąży (je rachep), rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi (. . . )”.
27 Por. D. Forstner, dz.cyt., s. 229-230.
28 „W sześćsetnym roku życia Noacha, w drugim miesiącu, siedemnastego dnia
miesiąca – tego to dnia wytrysnęły wszystkie źródła wielkiej otchłani (hebr.

 , te hôm rabbāh) i otworzyły się otwory nieba, a deszcz [padał] na ziemię
czterdzieści dni i czterdzieści nocy” (Rdz 7,11-12). Tłum. za: Tora Pardes Lauder. . . , s. 50. Było to zatem zniesienie postawionej w drugim dniu kreacji granicy
sklepienia (ﬁrmamentu – hebr.    , rāqı̂‘a), która rozdzielała otchłanne wody
przedkreacyjne na dwie części („wody, które są pod sklepieniem i wody, które są
ponad sklepieniem” – Rdz 1,7). Stworzone sklepienie nazwane zostało „niebem”
(hebr.  , šāmmājim), co midrasz ujmuje jako wskazanie na jego składniki, tj.
’ēš (  ) – „ogień” i mājim (  ) – „woda”, które są z kolei łączone z dwoma
głównymi cechami Boga: Sprawiedliwością i Miłosierdziem: „(. . . ), które jest siedzibą Bożej chwały, zawiera w sobie obie te cechy”. (Tora Pardes Lauder. . . , s.
8). Równowaga pomiędzy Miłosierdziem i Sprawiedliwością (inaczej niebo, jako
połączenie i współistnienie ognia i wody) jest warunkiem istnienia stworzonego
świata. (Por. L. Ginzberg, Legendy żydowskie, Warszawa 1997, s. 28-29.) Potop
jest ponownym połączeniem się wód dolnych i górnych, a więc powrotem do stanu
pierwotnego niezróżnicowania oraz przewagi jednej z cech. Trzymając się przyporządkowania Boskich cech żywiołom ognia i wody okazuje się, że Potop był
aktem Bożego Miłosierdzia. Faktycznie, ziemi a i ludzkość zostają odnowione, ma
tu miejsce niejako powtórna kreacja podkreślona wyrażeniem „bądźcie płodni
i rozmnażajcie się” (hebr.     , pe rû ûre bû), które Bóg skierowal do ocalałych z Potopu ludzi, podobnie jak skierował je do pierwszych rodziców (por. Rdz
1,28; 9,7).

Trójca Święta

175

Hebrajska Księga Jonasza jako tekst trynitarny

cego na Jezusa w Jordanie (godne uwagi jest, że po hebrajsku Jordan
to  , jare dēn – od rdzenia , jrd – czyli dokładnie „zstępujący”)29 . Wszystkie one związane są z obwieszczaniem, ogłaszaniem
i powiadamianiem. W Rdz 1,2-3 wyrażenie „a Duch Boży unosił się
nad wodami” bezpośrednio poprzedza pierwszą aklamację stwórczą:
je hı̂ ’ôr (   ) – „niech się stanie światłość”. Nota bene, zewnętrzna wartość numeryczna słowa ’ôr (1 + 6 + 200 = 207), „światłość”,
jest taka sama jak słowa rāz ( , 200 + 7 = 207), czyli „tajemnica”30 ,
można więc powiedzieć, że Duch „unoszący się nad wodami” obwieszcza światło – tajemnicę. Wszak to Duch jest Oświecicielem. Gołębica
nad wodami Potopu31 zwiastuje jego koniec, przywrócenie równowagi kosmicznej. Ciekawa uwaga w midraszu, odnosząca się do goryczy
gałęzi oliwnej, wskazuje na zawarty w tym zwiastowaniu aspekt cierpienia przyjętego z ręki Boga. Jonasz w najbardziej dosłownym znaczeniu jest Duchem wzywającym do nawrócenia, ogłaszającym Boże
plany i możliwość ich zmiany przez skruchę. Wreszcie Duch zstępujący nad Jordanem obwieszcza tożsamość Chrystusa, co najlepiej widać
w Ewangelii Jana. Gołębica jest więc mistagogiem i duchem prorockim par excellence. Co ciekawe, w Talmudzie występuje zagadkowa
postać bat qôl (  , Córki Głosu), która jest pojmowana jako odbicie głosu Boga i forma boskiego objawienia w czasach, kiedy proroctwo zostało odebrane Izraelowi. Jest ona przedstawiana właśnie
jako gołębica32 .
Wspomniane wyżej, dosłowne znaczenie postaci Jonasza, rozumianego w kategoriach ducha wzywającego do nawrócenia, nie wyczerpuje jego rozumienia jako „Ducha nad wodami”. W jego przypadku mamy bowiem do czynienia i z unoszeniem się nad wodą
(na statku), jak też z zostaniem wrzuconym do wody. W tym sensie jest on typem przełamania transcendencji, z którym mamy do
29 W gruncie rzeczy można by również dodać Ducha Świętego nad Maryją, której
hebrajskie imię mire jām (  ) można odczytać jako „kropla morza” lub „gorycz
morza” (mar + jām). Skądinąd w Łukaszowym (1,35) opisie Zwiastowania mówi
się dokładnie: „Moc Najwyższego ocieni cię” (gr. , łac. obumbrabit tibi, hebr.
    , tācēl ‘ālajik), co również nasuwa skojarzenie z „ptasim” unoszeniem
się bez dotykania, jak w talmudycznej egzegezie Rdz 1,2. Zresztą metaforyka
„gołębicy unoszącej się nad własnym gniazdem” jest, w przypadku Maryi, jak
najbardziej uzasadniona.
30 Por. Lubawiczer Rebe [w:] Tora Pardes Lauder. . . , s. 6.
31 Jej rozumienie jako jakiejś kategorii ducha (w tym wypadku nie Ducha Świętego) poświadczają niektóre teksty judeochrześcijańskie (ebionickie). Zob. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, Kraków 2002, s. 74.
32 Por. Czterech weszło do Pardes. . . , s. 129, przyp. 26.
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czynienia w zstąpieniu Ducha nad Jordanem. Bardzo interesujący
jest fakt, że statek, na który wchodzi Jonasz, aby uciec do Tarszisz,
to po hebrajsku ’onijjāh (   , czyli spółgłoskowo: ’njh), które to
słowo zawiera w sobie zaimek pierwszej osoby ’a nı̂ (   , spółgłoskowo: ’nj) – „ ja”. Jonasz, unoszący się nad wodami, niejako spoczywa
sam w sobie. Dodatkowo potwierdza to passus, w którym w obliczu burzy prorok: jārad ’el jare ke tê hase pı̂nāh wajjiše kab wajjērādam
(            ) – „zstąpił do najdalszych (najgłębszych?) części statku i położył się i bardzo głęboko zasnął (zapadł
w nieświadomość)”. (Jon 1, 5) Se pı̂nah ( ) jest drugim, obok
wspomnianego ’onijjāh, występującym w Księdze Jonasza (i tylko
tam) określeniem statku i pochodzi od rdzenia spn ( ) – pokryć,
obłożyć, być ukrytym. Znaczący jest również czasownik rādam (  ,
tu w formie biernej), albowiem nie oznacza on zwykłego snu, lecz
raczej stan totalnej nieświadomości, głębokiego snu, a nawet transu.
Jest to ten sam „sen”, który Bóg zesłał na Adama, kiedy stwarzał
kobietę (Rdz 2,21) oraz na Abrama, kiedy zawierał z nim przymierze
(Rdz 15,12) – w obu tych miejscach LXX przetłumaczyła tare dēmāh
(  ) jako  – lecz także ten, który zesłany został na Saula i jego ludzi na wzgórzu Chakila, skąd Dawid zabrał mu włócznię
i dzban na wodę (1 Sm 26,12) oraz ten, którym Bóg poraził proroków Efraima (dosłownie: „bo wylał na was Pan ducha nieświadomości” – rûach tare dēmāh – Iz 29,10). Ów „spoczywający sam w sobie
Duch” zostaje jednak w końcu na własne życzenie wrzucony do wody
i z rozporządzenia Boga połknięty przez wielką rybę (hebr.    ,
dāg gādôl). Jest to, z uwagi na symbolikę wody i ryb, bardzo mocny
obraz kenozy. Warto zwrócić uwagę, że mamy tu również obraz Ducha zstępującego do wody i stającego się wodą: dāg gādôl (4 + 3 +
3+ 4 + 6 + 30 = 50) odpowiada numerycznie słowu jām ( , 10 + 40
= 50), oznaczającemu „morze”. W tym sensie zanurzenie (chrzest)
Jonasza odpowiada chrztowi Jezusa, dzięki któremu woda ma moc
przeprowadzania umarłych przez zanurzenie w śmierci Chrystusa ku
zmartwychwstaniu (Rz 6,3-4).

Amittaj
Termin ’e met czyli źródłosłów dla imienia ’a mittaj jest derywatem
rdzenia ’mn ( ), niosącego sens wierności, stałości, ufności, pewTrójca Święta
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ności, od którego pochodzi m.in. aklamacja liturgiczna ’āmēn33 , będąca swojego rodzaju słowem mocy, wyrażającym wolę zaistnienia
czegoś. Otóż ’e met w świetle danych tradycji żydowskiej ma związek
przede wszystkim z mocą kreacyjną, z przywoływaniem do istnienia
oraz z samym istnieniem. Wynika to z powszechnego w myśleniu religijnym, zaś w judaizmie doprowadzonego do skrajności przekonania
o stwórczej roli i mocy języka, a w tym przypadku nade wszystko
samych liter alfabetu, pojmowanych w kategoriach „sygnatur wszelkiego stworzenia”34. Słowo ’e met ma szczególne znaczenie, ponieważ
metonimicznie zawiera w sobie cały alfabet hebrajski, który rozpoczyna się od znaku ’ālep ( ) przechodzi przez mēm35 ( ) i kończy na
tāw ( ). W tym świetle nie dziwi fakt, że egzegeci żydowscy zauważają obecność ’e met w pierwszym zdaniu Księgi Rodzaju: „Na początku
stwarzania przez Boga (      , be rē’šı̂t bārā’ ’e lôhı̂m) –
końcowe litery tych słów tworzą słowo ’e met – prawda”36. Według
Sefer gemariot 37 słowo to było wypisane na czole Adama (co jest
zgodne z talmudyczną tradycją mówiącą o tym, że ’e met było pieczęcią Boga odciśniętą na najdoskonalszym stworzeniu)38 , zaś kiedy Bóg
zechciał, aby ten umarł, wymazał znak ’ālep ( ), tak iż pozostało mēt
( ), co znaczy „martwy”. Zasadniczą kwestię otwiera jednak Rabbi
Szymon ben Lakisz, kiedy mówi: „Bóg to Alef, początek, Mem albo
środek, Taw albo koniec”39 – innymi słowy, Bóg to „prawda (’e met)
stworzenia”. Przykłady można by prawdopodobnie mnożyć w miarę zagłębiania się w rozmaite teksty, spróbujmy jednak przyjrzeć się
znaczeniom poszczególnych liter, z których składa się ’e met.
W alfabetycznej reprezentacji świata, litera ’ālep ( ), której wartość numeryczna wynosi 1 stanowi bezwzględny początek, pierwotną jednię, pozaczasowy punkt, z którego świat się rozwija. Dziwnym
zbiegiem okoliczności, wiele słów związanych bezpośrednio z aktem
stworzenia, takich jak ’e lôhı̂m (  , Bóg), ’echād ( , jeden, jedyny)40 oraz ’ajin ( , nicość), a także słowa związane z „cielesnymi”
33 Warto zauważyć, że to ostatnie uzyskało w Iz 65,16 i Ap 3,14 status imienia
Bożego. Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega, Kraków 2000, s. 142.
34 Por. G. Scholem, Kabała i jej symbolika, Kraków 1996, s. 184.
35 „Środkowość” mēm nie jest określona przez jej położenie w alfabecie, lecz
przez znaczenie symboliczne, które zostanie objaśnione niżej.
36 Tora Pardes Lauder. . . , s. 4.
37 Podaję za: G. Scholem, Kabała. . . , s. 194.
38 Szabbat 55a [podaję za:] G. Scholem, tamże.
39 Cyt. za: F. Dornseiﬀ, Alfabet w mistyce i magii, Warszawa 2001, s. 199.
40 Jest to liczebnik główny, który w Rdz 1, 5 (zarówno w tekście masoreckim
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podstawami symbolizacji początku, czyli ’āb ( , ojciec) i ’ēm ( ,
matka) rozpoczynają się właśnie od tej litery41 . Słowem w tym kontekście niezwykle znaczącym okazuje się również nota accusativi ’ēt
( ) – jak pisze Franz Dornseiﬀ: „Żydowscy teologowie, np. Szymon
ben Lakisz (III w. po Chr.), przeczytali pierwszą linijkę Tory oczami
kabalistów i odkryli AΩ w partykule biernika ta przed niebo i ziemia. Obejmowałoby to wszystkie litery od Alefa do Taw”42 . Mamy
tu powiedziane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, posługując się 22
literami Tory (poniekąd termin ’ôt, pisany jak ’ēt, lecz z odmienną
wokalizacją, to właśnie „litera”); podobnie musiał myśleć autor Apokalipsy św. Jana, z tym, że u niego Tora jest Chrystusem, chwalebnym
Mesjaszem, który sam o sobie mówi: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy
i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22,13)43 , „. . . tzn. ja jestem wszechświatem, ja sięgam od pierwszego do ostatniego stoicheion kosmosu,
we mnie są wszystkie pozostałe”44 . Skojarzenie Jonasza z tym zdaniem Apokalipsy, poza kontekstem terminu ’e met, wynika z gematrii
greckiej. Mianowicie suma liter A i Ω wynosi 801, tyle samo co gr.
 45 (od semickiego perach-istar – „ptak Isztar”46), czyli „gołębica”.
W greckim tekście Apokalipsy „Ostatni” to  ! , zaś „Koniec” "! – oba te słowa mają specyﬁcznie „czasowy” wydźwięk.
Pierwsze z nich wyznacza czasy ostateczne, eon mesjański, lub też,
używając sformułowania z Listu Barnaby, dzień ósmy, wykraczający poza siódemkowość stworzenia. Natomiast "! to również „cel”,
koniec i wypełnienie jakiegoś okresu czasu, który w swoim biegu do
celu tego zmierza. W tym świetle należy odczytać znaczenie litery tāw
( ), ostatniej litery alfabetu, wyznaczającej zatem, według logiki słojak i w LXX) występuje w miejsce spodziewanego liczebnika porządkowego rı̂šôn.
Tradycje egzegetyczne żydowska i chrześcijańska najczęściej tłumaczyły to albo
jako odnoszące się do jedyności Boga w znaczeniu, iż tego dnia nie było jeszcze
nikogo poza Bogiem (Raszi, por. Tora Pardes Lauder. . . , s. 6), albo jako opisujące
sytuację jeszcze sprzed rozpoczęcia biegu czasu (Orygenes, Homilia o Księdze
Rodzaju I, 1). ’Echād jest też zawsze słowem, określającym absolutną jedyność
Boga (zob. Pwt 6, 4).
41 Wydawałoby się, że przydawanie znaczenia literom ze względu na słowa od
nich się zaczynające nie ma większego sensu niemniej jednak tradycja żydowska, zwłaszcza kabalistyczna (np. Sefer Zohar ), która traktuje litery jako wręcz
osobowe byty praktykę taką zna i wykorzystuje.
42 F. Dornseiﬀ, dz.cyt., s. 197.
43 Por. też Ap 1,8; 21,6.
44 F. Dornseiﬀ, dz.cyt., s. 196.
45 Zob. Tamże, s. 203.
46 Zob. D. Forstner, dz. cyt., s. 228.
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wa ’e met, koniec świata. Najistotniejszą informacją będzie tu fakt, iż
w alfabecie paleohebrajskim tāw ma formę krzyża47 , co ma być kontynuacją egipskiego hieroglifu, oznaczającego „skrzyżowanie dróg”48 ,
a zatem znaku określającego sytuację graniczną, punkt ostatecznego wyboru, miejsce radykalnej zmiany, koniec dotychczasowego kierunku. W Sefer Jecirah, dokumencie będącym jednocześnie szczytem
i źródłem żydowskiej mistyki liter, znak tāw odpowiada ze względu
na swoją dwoistą (mocną i słabą) wymowę zamiennej parze przeciwieństw: władzy i służebności49 . Skojarzenie ze słowami Chrystusa:
„Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą
władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się
wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym
między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,25-28) nie wydaje się być bezpodstawne. Dodatkowo, Sefer Jecirah kojarzy tāw z Księżycem oraz
szóstym dniem tygodnia (roku), wiemy zaś, iż Ukrzyżowanie miało
miejsce szóstego dnia w czasie pierwszej wiosennej Pełni. Dzień szósty był zarazem dniem stworzenia człowieka, jak też dniem upadku
(jak przynajmniej twierdzą niektóre teksty)50 , a więc także miejscem
czy też momentem granicznym, od którego już nic nie pozostało takie
samo. W Księdze Ezechiela 9,3-6, tāw jest znakiem ochronnym uczynionym na czołach wybranych, których broni przed eschatologiczną
zagładą; podobny motyw – choć nie ma tu mowy bezpośrednio o tāw
– występuje w Apokalipsie 7,2-4. Tāw – Krzyż jest więc niewątpliwie
końcem eonu upadku, punktem zwrotnym („skrzyżowaniem dróg”)
otwierającym eschaton i nowe stworzenie – w alfabetycznej reprezentacji świata po tāw następuje znowu ’ālep, które jest wyłączone ze
strumienia czasu – oraz celem, do którego zmierza czas, wyznaczony,
jak można łatwo się domyślić, patrząc na termin ’e met, przez literę
mēm. Imię litery mēm ( ) jest skróconą wersją majim ( ), co znaczy
47 Zob.

A. Wierciński, dz.cyt., s. 26 oraz tabela na s. 38.
tamże, s. 26.
49 Por. Sefer Jecirah 37 [w:] Księga Jecirah. Klucz Kabały, tłum. i kom. M.
Prokopowicz, Warszawa 1994, s. 51. W traktacie tym spółgłoski o podwójnej wymowie czyli bêt ( ), gimel ( ), dālet ( ), kap ( ), pē’ ( ) i tāw ( ) – określane
zwykle mnemotechnicznym wyrazem be gadke pat – a także, z niewiadomego powodu spółgłoska rešr ( ), zostają uznane za reprezentantów bazowych opozycji
binarnych, odpowiednio: życia i śmierci, dobra i zła, mądrości i głupoty, bogactwa
i biedy, siewu i pustynności, łaski i nienawiści oraz władzy i służebności.
50 Zob., np. Księga Jubileuszów IV,29; Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses
V,23,2.
48 Por.
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woda, wody51 , zaś jej wartość numeryczna, czyli 40, jest w Biblii kojarzona ze specyﬁcznym upływem czasu: 40 dni i 40 nocy pada deszcz
w czasie Potopu (Rdz 7,4.12), 40 dni trwało „balsamowanie Izraela”
(Rdz 50,2-3), 40 dni i 40 nocy przebywał Mojżesz na górze Synaj
i w czasie tym „nie jadł chleba i nie pił wody (Wj 24,18;34,28), 40
lat wędrował Izrael do Ziemi Obiecanej, odbywając karę za niewierność (Lb 14,26-35), co miało też na celu „utrapić cię, wypróbować
i poznać co jest w twym sercu” (Pwt 8,2), 40 dni i 40 nocy pokutuje i pości Mojżesz aby przebłagać Boga po grzechu złotego cielca
(Pwt 9,18), 40 stanowiło górną granicę ilości uderzeń przy wymierzaniu chłosty (Pwt 25,3), w Księdze Sędziów mamy 40 – letnie okresy
pokoju (Sdz 3,11;5,318,28), lecz także 40 – letni okres niewoli Filistyńskiej, „gdy znów zaczęli Izraelici czynić co złe w oczach Pana”
(Sdz 13,1), 40 lat sprawował Heli sądy nad Izraelem (1Sm 4,18), 40
dni ubliżał Goliat Izraelitom (1Sm 17,16), 40 lat panuje Dawid (2Sm
5,4), 40 dni wędruje przez pustynię Eliasz (1Krl 19,8); również 40
lat ma trwać zniszczenie i wyludnienie Egiptu (Ez 29,11-13); 40 dni
otrzymują Niniwici na nawrócenie (Jon 3,4) i wreszcie 40 dni przebywa na pustyni Chrystus, poszcząc (Mt 4,2; Mk 1,13; Łk 4,2); tę samą
liczbę dni ukazuje się uczniom po Zmartwychwstaniu (Dz 1,3). Czas
ten, jak zauważa Wierciński, który kojarzy go z pierwiastkiem żeńskim ze względu na bardziej „ciekłą” (menstruacja, wody płodowe,
mleko) naturę kobiety jako podstawy symbolizacji, „[. . . ] jest czasem poziomym, ciągłym, przejawiającym się w strumieniu wydarzeń
po sobie następujących”52 . Warto zauważyć, że biblijne czterdziestki
w przeważającej mierze mówią o czasie oczyszczającym, pokutnym,
postnym, będącym karą i wprowadzającym Prawo. Ciągłość (jednorodność) owego czasu i jego trudny do zniesienia choć oczyszczający
charakter mówi o tym, że litera mēm określa czasowe istnienie świata, „morze doczesności”, które w słowie ’e met zawiera się między
początkiem, a końcem. Byłby to nasz eon Upadku, rządzony temporalnością, entropią i śmiercią (hebr. , māwet, w niektórych przekazach żydowskich bezpośrednio kojarzony z mēm) wprowadzonymi
przez grzech pierwszych rodziców, jednakże nie porzucony przez Boga lecz prowadzony do celu i wypełnienia, którym jest tāw – Krzyż.
Jeżeli rozpiszemy ’e met na sekwencję liczb53 , zgodnie z wartościami
numerycznymi jej części składowych, to otrzymamy 1 ( ) – 40 ( ) –
51 Por.

A. Wierciński, dz.cyt., s. 25

53 Por.

T. Sikora, dz.cyt.

52 Tamże.
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400 ( ), co wskazuje, w świetle naszych dotychczasowych rozważań,
iż tāw jest intensyﬁkacją mēm, zwycięstwem temporalności, entropii i śmierci, ale też i działania Opatrzności. Innymi słowy jest to
zbawcza śmierć Wcielonego Boga.

Niniwa
Żywioł wody, związany tu ściśle z czasem w znaczeniu negatywnym jako przemijalnością, „terrorem historii” prowadzi nas prosto
do historii Jonasza, w której wszak woda odgrywa jedną z głównych ról. Występuje ona de facto już w drugim zdaniu: qûm lēk
’el-nı̂nwēh hā‘ı̂r hage dôlāh ûqe rā’ ‘ālejhā kı̂-‘āltāh rā‘ātām le pānāj
     
    ) – „Wstań,
(    
idź do Niniwy miasta wielkiego i krzycz na nią bo wzniosło się zło ich
przed moje Oblicze” (Jon 1,2). Hieronim pisze, że Niniwa jest symbolem świata, do którego zstąpił Syn Boga, „[. . . ] aby przez wyniszczenie pokutne mógł wstąpić do nieba ten, któremu dotąd uniemożliwiała to nadęta pycha”54 . Jest to jednak świat szczególny, bowiem jedno
z możliwych tłumaczeń hebrajskiego nı̂nwēh ( ) to „Dom Ryb”55
(  nûn– „ryba”, , nāweh – „pomieszkanie”, „miejsce zamieszkania”). Niniwici są to zatem ludzie – jak pisze Wierciński – „całkowicie
pogrążeni w wodach czasu tego świata”56 . Co ciekawe, związek Niniwy z czasem potwierdzają dane mitologii greckiej, wedle której założycielem miasta był Ninos syn Kronosa, czyli oczywiście Czasu57 , ożeniony nota bene z Semiramidą, córką akwatycznej, hybrydalnej (pół
człowiek, pół ryba) bogini Derketo58 , której atrybutem była gołębica59 . Mieszkańcy Niniwy są zatem doskonałym obrazem ludzi eonu
Upadku, poddanych bezwzględnej regule „bycia ku śmierci”. Zło ich
jest wielkie i wymaga nawrócenia, wynika jednak nie tyle z ich pra54 KomJon

I.
A. Wierciński, dz.cyt., s. 23.
56 Tamże.
57 Zob. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990, s. 252.
Inne możliwe tłumaczenie nı̂nwēh to „miejsce zamieszkania Ninosa”. Jeśli chodzi
o utożsamienie Kronosa z Czasem (gr. ) to co prawda Grimal (zob. tamże, s.
193) twierdzi iż oparte jest ono tylko na grze słów, wydaje mi się jednak, iż jego
mitologiczna reprezentacja (np. historia o połykaniu własnych dzieci, którą we
wstrząsający sposób oddał Goya) wskazuje na głębszą równoważność.
58 Por. P. Grimal, tamże, s. 319.
59 Por. D. Forstner, dz.cyt., s. 229.
55 Zob.

182

Teoﬁl 2(20)2004

Tomasz Dekert

gnienia zła, co z nieświadomości („A czyż Ja nie powinienem mieć
litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż
sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej ręki prawej
od lewej. . . ?” Jon 4,11), z pogrążenia i poddania się nurtowi czasu.
Samo słowo nûn – „ryba” lub „wężowata ryba”60 , a także imię jednej
z liter alfabetu hebrajskiego o wartości numerycznej 50 – wskazuje
na pozytywny element zanurzony, czy też zamknięty w Domu Ryb.
Pięćdziesiątka, podobnie jak czterdziestka, wiąże się z czasem, jest
to już jednak inny czas. Używając rozróżnienia na #! i 
można powiedzieć, że tak jak czterdziestce odpowiada #! – czas
życia, długi czas, czas ciągły61 , tak pięćdziesiątce przynależy 
– czas punktowy, chwila, stosowna pora, czas świąteczny i wreszcie
 !, czasy ostateczne62 . $ jest czasem świętym, pięćdziesiąt
zaś, jak zauważa Hipolit, wynosi siedem razy siedem, tj. siedem lat
szabatowych i poza ową sumą lat szabatowych także początek liczby
osiem – prawdziwy, nowy odpoczynek63 . Podobnie Orygenes w komentarzu do Psalmu 3: „[. . . ] liczba pięćdziesiąt obejmuje siedem
szabatów, szabat szabatów, a także nowy początek w ósmym szabacie, prawdziwy nowy odpoczynek, który jest ponad szabatem”64 .
W tym kontekście, to znaczy ósemki i „prawdziwego odpoczynku”
pięćdziesiątka jeszcze mocniej jawi się jako liczba soteryczna i eschatologiczna – aby przytoczyć tylko dwa przykłady: „W ten sposób
odpoczynek pneumatyków ma miejsce w Dzień Pański, w Ogdoadzie,
która jest nazwana Dniem Pana”65 . Podobnie List Barnaby nazywa
„Dzień Pański” „dniem ósmym”: „Mówi im jeszcze: Waszych świąt
nowiu i szabatu nie mogę ścierpieć. Popatrzcie, co to znaczy: Nie te
teraźniejsze szabaty są dla mnie przyjemne, lecz ten, który sam ustanowiłem i w którym doprowadziwszy wszystko do spoczynku, uczynię
początek dnia ósmego, to jest początek nowego świata. Dlatego też
świętujemy z radością dzień ósmy: w dniu tym Jezus powstał z martwych i ukazawszy się [uczniom] wstąpił do nieba”66 . Jak widać pięć60 Por.

A. Wierciński, dz.cyt., s. 38.
R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa
1997, s. 369.
62 Por. tamże, s. 160.
63 Hipolit, Homilie do Psalmów 9 [podaję za:] D. Forstner, dz.cyt., s. 54.
64 Cyt. za: Brat Efraim, Jezus, Żyd praktykujący, Kraków 1994, s. 351.
65 Klemens Aleksandryjski, Wypisy z Theodota 63,1. Tłum. P. Siejkowski, Źródła Myśli Teologicznej 22, Kraków 2001.
66 Por. List Barnaby XV,8-9. Tłum. A. Świderkówna, Biblioteka Ojców Kościoła
10, Kraków 1998.
61 Por.
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dziesiątka poprzez swój związek z ideą  % (odpoczynku) oraz
„dnia ósmego” wprowadza czasy mesjańskie, gdzie przezwyciężona
zostaje uciążliwość „czterdziestkowej”, ciągłej egzystencji. Potwierdza to św. Augustyn, który, w związku z dniem Pięćdziesiątnicy mówi
co następuje: „[. . . ] Pięćdziesiątnica po Zmartwychwstaniu Pańskim,
kiedy to śpiewamy Alleluja już nie oznacza przemijania jakiegoś czasu, ale ową błogosławioną wieczność”67 .

Wnioski
Spróbujmy w kontekście dotychczasowych rozważań odczytać na nowo pierwsze zdanie z Księgi Jonasza: „I stało się słowo jhwh do
Jonasza syna Amittaja [takim] mówieniem”. Słowo ’a mittaj, „moja prawda” w świetle analizy jego części składowych najlepiej chyba
oddać przez „Opatrzność”. Zawiera się w nim całe istnienie świata
od początku, poprzez nurt czasu, który ma z jednej strony charakter
zniewolenia i „bycia ku śmierci” a z drugiej bolesnego oczyszczenia, aż
po zbawczą, krzyżową śmierć Syna Bożego. Zdanie rabbiego Szymona ben Lakisz: „Bóg to Alef czyli początek, Mem czyli środek, Taw
czyli koniec”, mówi właśnie o Bogu odnoszącym się do stworzenia,
o Bogu „prawdzie stworzenia”, o Bogu Opatrzności. Syn i Duch, perychoretycznie zawarci w symbolu gołębicy, są więc „Synem Opatrzności” posłanym, aby wypełniły się Boże zamiary względem świata.
Jonasz syn Amittaja, posłuszny słowu Ojca (jhwh) zostaje posłany
do Domu Ryb, czyli w wodną otchłań czasu, w której pogrążony jest
potencjał wiecznego życia. Posłany do Domu Ryb, sam musi wpierw
stać się Rybą – skądinąd przecież właśnie akronimem IXΘY Σ określano Chrystusa, zaś imiennik Jezusa, Jozue, człowiek, który wprowadził Izraela do Ziemi Obiecanej był synem Nuna, czyli ryby. Duch
natomiast staje się Wodą zmieniając charakterystykę czasu. Wodna
podróż Jonasza jest więc tożsama z kenozą Syna Bożego, który przyjął naszą, skażoną czasem i śmiercią naturę, aby – jak pisze Klemens
z Aleksandrii: „[. . . ] ryby święte z wrogiej fali, słodyczą życia przynęcić” oraz z dokonanym przez Ducha odnowieniem stworzenia. Odtąd
nie jesteśmy już rybami pogrążonymi w bezmiarze czasowości, lecz
„nowymi stworzeniami wyzwolonymi od zepsucia śmierci”, zaś czas
67 Augustyn, Sermo 252, 10; PL 38, 1178; Objaśnienia Psalmów 110 [cyt. za:]
D. Forstner, dz.cyt., s. 54.
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nasz to nie nieugięta logika temporalności, lecz Bóg, „w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
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Gdy chodzi o wartość psychologiczną teorii i hipotez Junga, to posiadają one naprawdę wielką rolę heurystyczną.
Są to głębokie intuicje oparte na bogatym doświadczeniu
– zarówno osobistym, jak też wypływającym z praktyki
lekarskiej. Są to też intuicje oparte na wnikliwej analizie
wytworów ludzkiej kultury, a zwłaszcza symboli. Są to intuicje wyrosłe z ogromnej i wszechstronnej erudycji.[. . . ]
Czy staniemy się teraz wobec Junga zagorzałymi neopozytywistami i zaczniemy wykazywać bezsensowność jego
hipotez z racji braku jasnej weryﬁkacji empirycznej?
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Trójca Święta
w psychologii
analitycznej Junga
— prowokacja i inspiracja

Albowiem w harmonii prawdy
uczestniczą prawe i lewe siły.
Wspomnienia św. Jana (apokryf)

C

zy Trójca Święta ma prawo istnieć w psychice ludzkiej?
Czy można Jej szukać w zbiorowych archetypach, pytać o związki między Jej objawieniem się a specyﬁką historii ludzkiej? Czy
można próbować pojąć Niepojętą Trójcę poprzez analizę fenomenów
psychicznych? Mówiąc inaczej, czy słowa św. Augustyna: Deus est interior intimis meis 1 mogą być potraktowane jako cenna wskazówka
metodologiczna?

Preliminaria
Moje zainteresowanie myślą Carla Gustava Junga nie jest spowodowane nudą, pragnieniem intelektualnej przygody, bądź zniechęceniem
scholastycznym żargonem podręczników z dogmatyki. Wyznam, iż
nawet scholastyczny żargon – to prawda, suchy i skostniały – może spowodować intensywne uczucie radości i zachwytu oraz gorącą
miłość do Boga Trójjedynego – pod warunkiem, że się wierzy. Moje
zainteresowanie Jungiem jest spontanicznym odruchem umysłu, który
1 Bóg

jest głębiej niż to, co najgłębsze we mnie.
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raz znalazłszy wciąż szukać musi – pozwolę sobie na taką adaptację
znanego aforyzmu. Stąd zamierzam w tym artykule mówić bardziej
o Trójcy niż o Jungu, a nawet – w jakimś sensie – rozmawiać z Nią
o Niej. Jung zaś będzie także uczestnikiem owej konwersacji, będę
rozmawiał z Jungiem o Trójcy i z Czytelnikiem o Trójcy i o Jungu.
Ta rozmowa jest par excellence rozmową z Bogiem i o Bogu.
Psychika jako
«locus theologicus»

Jung: Mój zamysł byłby z gruntu źle zrozumiany, gdyby pojęto go jako próbę sprowadzenia dogmatu do kategorii psychologicznych 2 .
Nie ukrywam, iż przytoczenie tej wypowiedzi ma motywację polemiczną (choć na polemice w tej chwili najmniej mi zależy), gdyż najczęstszym zarzutem, kierowanym pod adresem Junga ze strony wierzących chrześcijan, jest redukcjonizm – sprowadzanie religii do sfery
wyłącznie psychicznej. Można tutaj natychmiast sformułować inny
zarzut, chyba trudniejszy do odparcia: jeśli nie jest to redukcjonizm,
to jakim prawem terminologia religijna zaczęła stanowić instrumentarium opisywania i wyjaśniania stanów psychicznych? Rzeczywiście,
u wrażliwego chrześcijanina niejednokrotnie może wywoływać sprzeciw wykorzystywanie imienia Chrystusa dla opisania procesu przemiany jaźni, archetypu całości, tym bardziej, że prowadzi to do łączenia Chrystusa z szatanem więzami pewnego pokrewieństwa (aby
ukazać aspekt ambiwalencji i cierpienia, towarzyszący procesowi indywiduacji, tj. integracji jaźni na wyższym poziomie). Prócz tego,
nawet zastrzeżenie uczynione przez Junga (iż nie jest to próba redukcji) nie jest aż tak bardzo uspokajające, jeśli się zważy, że odkąd
Jung zaczął w swojej psychologii analitycznej stosować interpretację
symboliki religijnej, odtąd ta symbolika została narażona na utratę
swej pierwotnej i autentycznej referencji, to znaczy odniesienia do
Boga i Jego działania. Non-redukcjonizm - powiedzielibyśmy – jest
tylko deklaratywny, a w rzeczy samej Jung dokonuje redukcji poprzez
zmianę referencji wykorzystywanych symboli.
I tu nadszedł moment, by otworzyć się na pewną niespodziankę,
która pojawia się akurat w związku ze zmianą referencji. Powracam
do pytań postawionych na samym początku, a szczególnie do pytania: czy Trójca Święta ma prawo istnieć w psychice ludzkiej? Rozwinę
jeszcze bardziej to pytanie: czy sarkosis Chrystusa nie znaczy także
psychosis, inaczej: czy w-cielenie Syna Bożego i zjednoczenie się z każ-

2 Jung C. G., Próba psychologicznej interpretacji dogmatu o Trójcy św., [w:]
Jung C. G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przekład i wybór tekstów:
Prokopiuk J., Warszawa 1976, s. 162.
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dym człowiekiem 3 nie spowodowało swego rodzaju odzwierciedlenia
w psychice ludzkiej owego misterium, które On objawił? Czy Jungowska psychologia redukuje Boga do sfery psychicznej, czy raczej
znajduje Boga w tej sferze?
Augustyn: Deum et animam scire cupio. Et nihil plus? Nihil plus.
Jung i Augustyn (unisono): Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas 4 .
Mój głos byłby taki (nie sądzę, by Augustyn byłby mu przeciwny): Deum in anima scire cupio. . . Chcę znać Boga-w-duszy. Jeśli
mówimy, że świat materialny ujawnia wielkość i wspaniałość Boga,
że kosmos to epifania Bożego piękna, że przyroda jest swego rodzaju
Biblią, to o ileż bardziej świat psychiczny zawiera w sobie kodyﬁkację
Bożego objawienia. Twierdzę więc, iż treści religijne w psychice, odkryte przez Junga, są w sposób tajemniczy powiązane z rzeczywistością nieznaną, wyższą, boską. Sam Jung, pozostając jako naukowiecempirysta agnostykiem, zdaje się to potwierdzać i to nie w oparciu
o swoją wiarę lub metaﬁzyczne zaplecze, lecz o rozpoznaną specyﬁkę
owych treści psychicznych, w tym przypadku o specyﬁkę dogmatu
o Trójcy:
Jung: . . . dogmat ten nie wynika ze świadomego mędrkowania i spekulacji, lecz ma swe źródła w sferze pozaświadomej, a nawet wręcz
pozaludzkiej 5 .
Przejdźmy teraz do psychologicznej interpretacji owego dogmatu.
Nie będzie to takie proste.

Część pierwsza. Prowokacja.
Być może ktoś, zachęcony do próby poznania Trójjedynego zaproponowaną przeze mnie metodą wglądu in anima, od razu się zniechęci,
dowiedziawszy się, iż w duszy ludzkiej znajdujemy nie Trójcę, lecz
czwórcę. Może ktoś inny, zaintrygowany lub zaniepokojony tym dziwnym novum, postanowi jednak zapoznać się z ową czwórcą i trzeźwo
ją ocenić. Na pewno jednak zaprotestuje on, gdy się dowie, iż tym
3 Por.

Gaudium et Spes 22 oraz Jan Paweł II, Redemptor hominis 13.
(aut.) cytatu pierwszego: Boga i duszę znać pragnę. I nic więcej? Nic więcej.; cytatu drugiego: Nie chciej iść na zewnątrz, zwróć się ku sobie
samemu – w człowieku wewnętrznym prawda zamieszkuje – S. Augustinus, De
vera religione – jako epigraf, [w:] C. G. Jung, Próba. . . s. 160.
5 Próba. . . s. 174.
4 Tłumaczenie
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Czwartym jest dla Junga nikt inny, jak Satanael, Lucyfer, Antychryst.
Nie ukrywam, że też odbieram to jako prowokację. Postanawiam jednak, co proponuję również Czytelnikowi, wytrzymać ową prowokację
i pamiętać o obietnicy nam danej, iż nawet jeślibyśmy coś zatrutego
wypili, nie będzie nam szkodzić6 .
Jezus Chrystus: Za kogo uważają Mnie ludzie? 7
Jung: Chrystus jest archetypem jaźni 8 , jest Archanthroposem, stanowi istotę człowieka w ogóle. Jest on
wewnętrznym człowiekiem, do którego prowadzi droga samopoznania,
„Królestwem Bożym tkwiącym w człowieku”. Jako Anthropos odpowiada on – zgodnie z doświadczeniem – najważniejszemu archetypowi,
a jako iudex vivorum et mortuorum9 i rex gloriae10 właściwej porządkującej zasadzie nieświadomości, czwórcy, resp. circulo quadrato11 jaźni. (. . . ) Czworaki charakter Chrystusa, który wchodzi w grę
w przypadku naszej wizji, znajduje potwierdzenie w symbolu krzyża,
Są trzy Osoby
Boskie. . .

6 Mk

16,18.
8,27.
8 Por. Jung C. G., Rebis czyli kamień ﬁlozofów, przekł. Prokopiuk J., PWN,
Warszawa 1989, s. 389. Zob. także Jung C. G., Aion. Przyczynki do symboliki
jaźni, przekł. Reszke R., Wrota, Warszawa 1997, rozdział V – „Chrystus – symbol
Jaźni”.
Pojęcie jaźni (Selbst, Selfness, samost’) jest zasadnicze dla psychologii analitycznej Junga. Jaźń jest tym, wokół czego „krąży” ego. Jak się zdaje, Jung
używa tego terminu w dwóch znaczeniach: jako symbolu całości oraz jako elementu nadrzędnego w psychice. Gdybyśmy zobrazowali jaźń za pomocą analogii
do sfery solarno-planetarnej, to jaźń byłaby zarówno Słońcem, jak i całością systemu słonecznego. Sądzę, iż w innych systemach ﬁlozoﬁcznych można znaleźć
odpowiedniki Jungowskiej jaźni: u Bergsona byłaby to le moi profond – jaźń głęboka, a u Teilharda de Chardin idea surcentrer – koncentracji na tym, co przewyższa, poprzedzona concentrer sur soi – koncentracją na sobie, tzn. wejściem
w siebie. Jaźń w rozumieniu Junga ma jednak charakter autonomiczny (quasiosobowościowy), jest zawsze kwaternaliczna (czteroelementowa), ambiwalentna
i dwubiegunowa, istotną jej cechą jest transfomacyjność – ulega transformacji
według schematu descensio i ascensio, czyli przechodzi najpierw w to, co jest
negatywne w danej psychice, integruje to (i przemienia), aby później wraz z tym,
co od początku było pozytywne, utworzyć pełnię, czyli człowieka pełnego. Chrystus jest właśnie symbolem owego człowieka pełnego, zaś Jego krzyż – symbolem
procesu przemiany.
Wspomniane wyżej polskie wydanie zbioru prac Junga pt. Aion jest całkowicie poświęcone jaźni. Zasadnicze jednak rozdziały, moim zdaniem, to XIII –
„Gnostyckie symbole jaźni” i XIV – „Struktura i dynamika jaźni”.
9 Sędzia żywych i umarłych.
10 Król chwały.
11 Kwadratowemu kołu.
7 Mk

190

Teoﬁl 2(20)2004

Piotr Rudkouski OP

przedstawieniach regis gloriae i Chrystusa jako pory roku 12 .
Czy ciało i krew objawiły Jungowi te treści? Nawet jeśli tak to
uważam, że zasługują na pewien respekt, gdyż od momentu Wcielenia
Słowo może być obecne także w ciele i krwi, to znaczy w poznaniu
naturalnym.
Jednak kto to jest Bóg-Ojciec?
Jung: Ojciec to, zgodnie z deﬁnicją, prima causa, creator13 , który
na poziomie kultury niezdolnej jeszcze do reﬂeksji może być po prostu Jednym. Z Jednego przez rozszczepienie pojawia się Inny. (. . . )
Ludzkie poczucie jedności, dalekie od krytycznego sądu i moralnych
konﬂiktów, pozostawia nietkniętą również patris auctoritas14 .
Kto to jest Duch Święty?
Jung: Jest on właściwie owym Trzecim, który dopełnia Trójcę i przywraca jedność. W istocie dopiero w Duchu św. osiąga szczyt rozwój
Jednego, dokonujący się od momentu, kiedy jako Ojciec przeciwstawił się on Synowi. (. . . ) Dlatego też możemy powiedzieć, że Duch św.
stanowi dopełnienie bóstwa i boskiego dramatu 15 .
Według naszej wiary Bóg jest jeden, ale we trzech Osobach: Bóg
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. . .
Jung: Dlaczegóż to właściwie Trójca św. nie składa się z Ojca, Matki
i Syna? Przecież byłaby to struktura o wiele „rozsądniejsza” i „naturalniejsza” od formuły: Ojciec, Syn i Duch św 16 .
Jezus Chrystus objawił nam Ojca i zesłał na nas Ducha, który
jest Duchem Ojca, ma tę samą istotę, co Ojciec i Syn. Czuję, że jest
to ponad rozsądkiem i ponad naturą.
Jung: Na to jednak trzeba odpowiedzieć: nie chodzi tu po prostu o jakiś
układ naturalny, lecz o ludzką reﬂeksję 17 , która uzupełnia naturalny
związek Ojca z Synem 18 . (. . . ) Dlat ego jako tertium Duch św. musi
być niewspółmierny, a nawet paradoksalny. Non habet nomen proprium19 – powiada Tomasz z Akwinu (spostrzeżenie to zawdzięczam
12 Rebis. . . , s. 388-9. Zob. także: Jung C. G., Symbolik des Geistes, Zurich 1948,
s. 469.
13 Pierwsza przyczyna, Stwórca.
14 Patris auctoritas – Autorytetu ojca. Próba. . . , s.168.
15 Tamże, s. 171.
16 Tamże, s. 184.
17 ”Reﬂeksji” nie należy rozumieć jako aktu wyłącznie intelektualnego, lecz raczej jako postawę. Reﬂeksja jest zastrzeżeniem, jakie ludzka wolność zgłasza wobec przymusu prawidłowości natury (reﬂexio = odgięcie, odchylenie) (. . . ) – przypis Junga – Próba. . . s. 184.
18 Tamże.
19 Nie ma własnego imienia.
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przyjacielskiej wskazówce o. Victora White’a OP) 20 .
Kim jest
Jeśli jaźń to imago Dei, a więc imago Trinitatis 21 . Jak
„Czwarty”? wobec tego wygląda struktura jaźni?
Jung: Jaźń to archetyp całości, pełni. Idealną pełnią jest koło, okrąg,
a jego najbardziej naturalnym podziałem jest podział na cztery części.
(. . . ) Gdyby Platon – uważając troistość za piękną i dobrą – przypisał
jej wszelkie cechy pozytywne, to odmówiłby jej cech zła i niedoskonałości. Gdzież jednak podziałoby się zło i niedoskonałość? 22
Czy imago, odkryte przez Junga wewnątrz człowieka jako czynnik scalający, nie jest imago Trinitatis? A może właśnie jest obrazem Trójcy takiej, jaką znamy? Może należy zastanowić się nad reinterpretacją owego czwartego czynnika, który nieustannie narzuca
się Jungowi w jego empirycznych – opartych na praktyce klinicznej
i analizowaniu symboli – badaniach odnośnie archetypu całości?
Jung: Czwórca jest archetypem, który, by tak rzec, występuje powszechnie. (. . . ) Trójca nie jest naturalnym schematem porządkowania – jest to schemat sztuczny. Dlatego zawsze mamy do czynienia
z czterema żywiołami, czterema pierwotnymi jakościami, czterema
barwami, czterema kastami w Indiach, czterema drogami w buddyjskiej koncepcji rozwoju duchowego. Dlatego też istnieją cztery psychologiczne aspekty orientacji psychicznej, poza którymi nie występuje
nic zasadniczego. . . 23
Kto jest czwarty?
Jung: Assumptio Beatae Mariae Virginis24 oznacza przyjęcie Marii
wraz z ciałem do nieba (. . . ). Assumptio Mariae oznacza nie tylko
przygotowanie Bogurodzicy do boskości, lecz także przygotowanie do
czwórcy. Zarazem bowiem w sferę metaﬁzyczną przeniesiona zostaje
materia, a wraz z nią korumpujący pierwiastek świata, zło 25 .
Wierzymy, iż Maryja faktycznie została wzięta do nieba z ciałem
i duszą. Dogmatyka, jak się zdaje, nie wypowiedziała się na temat
natury owego ciała. Wniebowzięcie Maryi wraz z ciałem to dla Junga
20 Tamże,

s. 216, przyp. 37.
Dei – obraz Boga, imago Trinitatis – obraz Trójcy.
22 Tamże, s. 195.
23 Tamże, s. 194. Rolę czwórcy (kwaternionu, tetraktysu) jako liczby, która nieustannie towarzyszy przemianom jaźni, można szczegółowo poznać w rozdziale
XI („Gnostyckie symbole jaźni”) oraz XII („Struktura i dynamika jaźni”) cytowanego dzieła Rebis. . . Są one także w Aionie. . . – rozdziały XIII i XIV.
24 Wniebowzięcie Błogosławionej Maryi Dziewicy
25 Próba, s. 199-200.
21 Imago
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świadectwo tego, iż materia została włączona do niebieskiej rzeczywistości26 . Odruchowo można zaprotestować, że materia nie jest zła.
Chciałbym jednak przypomnieć, iż dla św. Tomasza było rzeczą
oczywistą, iż piekło znajduje się pod ziemią27 . Nie chodzi tu o problem ﬁzycznego rozumienia piekła (choć u Tomasza najprawdopodobniej mamy właśnie takie rozumienie28 ), ale o fakt kojarzenia piekła,
królestwa szatana, z ziemią, ziemia zaś to materia typu metablete,
tzn. zmienna, koruptybilna. Chodzi o mocne przekonanie, iż piekło
znajduje się wewnątrz ziemi, wręcz w jej sercu, jak to sama nazwa
łacińska wskazuje: infernus – dolny, podziemny. Ale posłuchajmy, co
mówi dalej Jung.
Jung: Jeśli pominiemy szczególny dualizm perski, to okaże się, że
we wczesnej epoce duchowego rozwoju nie istniał jeszcze żaden prawdziwy diabeł. (. . . ) Właściwy diabeł pojawia się dopiero jako przeciwnik Chrystusa. (. . . ) Ponieważ diabeł został stworzony przez Boga
jako anioł, który „spadł z nieba jak błyskawica” (Łk 10,18), przeto
również on wyłonił się z bóstwa i stał się „panem tego świata” 29 .
Teologia, zwłaszcza zachodnia, jest przeczulona na punkcie sformułowań w rodzaju wyłonił się z bóstwa. Pomijam tu analizę i ocenę
zarówno słowa „wyłonił się”, jak też dwuznacznego słowa „bóstwo”,
zwrócę natomiast uwagę na biblijne wyrażenie pan tego świata odnoszące się do diabła, Antychrysta, występujące trzy razy w Ewangelii Jana30 , a wypowiedziane przez Chrystusa. Greckie słowo archōn
(pan) jest dość mocne, ma znaczenia: przodujący, rządzący, władający, jest ono spokrewnione z metaﬁzycznym pojęciem archē, stąd
26 Pominę w tej rozprawie ustosunkowanie się do Jungowskiej mariologii, odsyłam jednak do książki P. Evdokimova Kobieta i zbawienie świata, „W drodze” –
Poznań 1991, gdzie część III jest akurat poświęcona Maryi jako osobie i archetypie
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Junga.
27 S. Thomas: Quadruplex est infernus – Czworakie jest piekło. Najniżej znajduje się miejsce potępieńców - locus damnatorum, nieco wyżej – piekło dzieci
nieochrzczonych i nieobrzezanych, jeszcze wyżej – piekło doczesne (purgatorium)
i wreszczie najwyżej – Limbus Patrum, miejsce, w którym do momentu przyjścia
Chrystusa znajdowali się święci Ojcowie Starego testamentu – In Libros Sententiarum P.Lombardi, Liber III, dist. 22, q. 2.
28 Tomasz, mówiąc o piekle, używa słowa locus i nic nie wskazuje, iż pojmuje
to słowo w sensie przenośnym. Z kolei wiele wskazuje na to, iż słowa locus używa w sensie dosłownym (np. rozróżnia między zstąpieniem Chrystusa do piekieł
wyższych, które miało charakter localiter, a do innych części piekieł non localiter,
sed per eﬀectum tantum) – zob. STh III, q. 52, art. 2 oraz In Libros Sent., op.
cit.
29 Próba. . . s. 201-2.
30 Zob. J 12,31; 14,30; 16,11.
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archōn to także pierwszy w porządku chronologicznym, dlatego Biblia go określa jako palaios, antiquus, starodawny 31 .
Wydaje się, że jest podwójne powiązanie szatana z tym światem
– jest on tym, który wpływa na kształt świata jako kosmosu, gdzie
kosmos znaczy: grzeszny porządek, bezbożny ład, przewrotne piękno
oraz – o czym była już mowa – szatan, który opętał materię, zajął
miejsce w sercu ziemi. Sarkosis (wcielenie) Chrystusa, Jego związanie się z tym światem wyprowadziło z równowagi siły ciemne, które
zaczęły bardziej aktywnie działać, „wiedząc, że czas jest krótki”32 .
W czasach ostatnich, to znaczy od przyjścia Chrystusa, rzeczywiście zaczął się krisis, czyli oddzielenie dobra od zła, światła od ciemności oraz nasiliło się napięcie między Chrystusem a Antychrystem.
Jak wygląda ta sprawa w Starym Testamencie?
Jung: Pewien średniowieczny myśliciel zauważył, że kiedy Bóg w drugim dniu stworzenia oddzielił wody górne od dolnych, wieczorem nie
ocenił tego – jak to robił w inne dni – jako rzeczy dobrej. A nie zrobił
tego, ponieważ drugiego dnia stworzył Binariusa, dwójnię, dając tym
samym początek złu 33 .
Czwórca

Sam Bóg Ojciec jest przez Junga przedstawiony jako dwojaki, jako istota męsko-żeńska, masculofemina, w której
koegzystuje dobro i zło, jednak w sposób niezróżnicowany. Zróżnicowanie zachodzi w momencie zrodzenia synów, jeden z nich reprezentuje jasną stronę Ojca (Jezus), drugi zaś ciemną (diabeł).
Jung: Nie dający się wypowiedzieć konﬂikt, zainicjowany przez dwójcę, rozwiązuje się dzięki czwartej zasadzie, która przywraca jasność
pierwszej zasady w jej pełnym rozwoju 34 .
Duch Święty wprowadza jedność oraz wielość. Jak zauważa Jung,
Duch zostaje zesłany w postaci wielu ognistych języków i pozwala
mówić wieloma językami, ożywia Kościół i inspiruje go do głoszenia
Ewangelii wszystkim narodom. Duch, co podkreśla św. Tomasz, jest
spiratio Dei, tchnieniem Boga. Dla Junga oznacza to nowy i zasadniczy aspekt scalania się psychiki ludzkiej, spiratio, tchnienie bowiem
zawsze ma swe źródło w nieświadomości. Otóż nieświadomość kryje
w sobie moc przywrócenia jedności temu, co jest w człowieku wielorakie.
31 Por.

Ap 12,9; 20,2.
Ap 12,12.
33 Próba. . . s. 202.
34 Tamże, s. 203.
32 Por.
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Jung: Rytm wyznacza trójkrok, jednak symbolem tego procesu jest
czwórca:
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Spiritus
Wypada teraz przejść do komentarza. Teksty, na których się opierałem, zostały napisane przez Junga z myślą o odbiorcach, którzy są
raczej agnostykami bądź niewierzącymi. Jung usiłuje pokazać im naukową sensowność chrześcijańskiego dogmatu o Trócy Świętej. Ponieważ odbiorcami jego hipotez są w pierwszym rzędzie ludzie zdystansowani wobec religii i jakichkolwiek wierzeń (taki obowiązywał etos
oświeceniowo-pozytywistyczny wśród naukowców okresu międzywojennego), Jung nie dba o obrażenie wrażliwości serca któregoś z wierzących i wykorzystuje terminologię trynitologiczną, by raz jeszcze
zilustrować skomplikowane procesy, zachodzące w naszej psychice.
Trójca, która kryje w sobie Czwartego – to sytuacja w naszej psychice, nie zaś na niebiesiech!
Jednak nie jest to wystarczające wyjaśnienie. Rzecz w tym, że
Jung chrześcijańskie pojęcia (bądź obrazy) – Ojca, Syna i Ducha Św.
– traktuje jako symbole, będące nieświadomymi projekcjami procesów psychicznych. Jest to poniekąd metodologiczne założenie owych
hipotez. Wynika stąd, że dogmat o Trójcy jest nieświadomą i konieczną produkcją człowieka, który aktualnie zdobył taki poziom dojrzałości psychicznej i właśnie dlatego na drodze eksplikacji i analizy treści
tego dogmatu mogliśmy – zgodnie z założeniem Junga – wzbogacić
naszą znajomość psychiki ludzkiej. Jak pogodzić to z wcześniejszym
zapewnieniem Junga, że jego Próba nie jest próbą zredukowania dogmatu do kategorii (vel rzeczywistości) psychologicznych?
Przypomnę też, że przyjęliśmy na początku zasadę szukania Bogain-anima w duchu św. Augustyna. Zadajmy teraz pytanie, czy nie
weszliśmy w ślepą, ba, niebezpieczną uliczkę, próbując pytać Junga,
jakim jest Bóg-w-duszy? Czyż nie widać teraz, że jesteśmy w dwóch
pułapkach - pułapce metodologicznej i pułapce dogmatycznej? Mamy
problem metodologiczny, gdyż zaczęliśmy pytać o obraz Boga w duszy
i od tego wychodzić w naszym mówieniu o Bogu i mówieniu do BoTrójca Święta
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ga, a dostęp do imago Dei in anima 35 mamy tylko za pośrednictwem
dogmatu, który, zdaniem Junga, jest projekcją tego, co w duszy! Mamy także problem dogmatyczny, gdyż imago Dei in anima nie jest
u Junga trynitarne, lecz kwaternalne!
Czas najwyższy, by przejść do następnej części artykułu.

Część druga.
Inspiracja.
Dlaczego akurat inspiracja, a nie rezygnacja? Czy nie należy podziękować Jungowi za współpracę i stanowczo zrezygnować z próby kojarzenia prawdy o Trójcy Św. z tą karykaturą, którą nasz analityk
stworzył? Tym bardziej, że nawet jako hipoteza psychologiczna jego
koncepcja ma poważne kłopoty metodologiczne. Nadal bowiem pozostaje nierozstrzygnięty status ontologiczny archetypów, jest również
rzeczą prawie niemożliwą zweryﬁkowanie procesów przemiany jaźni,
natomiast samo istnienie jaźni jest tylko postulowane, jej pojęcie zaś
nie jest lepiej określone niż apeiron Anaksymandra.
Odejście od ortodoksji pozytywistycznej

Respondeo jednak dicendum, że gdy chodzi o wartość psychologiczną teorii i hipotez Junga, to posiadają one naprawdę wielką rolę heurystyczną.
Są to głębokie intuicje oparte na bogatym doświadczeniu – zarówno osobistym, jak też wypływającym z praktyki
lekarskiej. Są to też intuicje oparte na wnikliwej analizie wytworów
ludzkiej kultury, a zwłaszcza symboli. Są to intuicje wyrosłe z ogromnej i wszechstronnej erudycji. W czasach, kiedy obowiązywał naukowy minimalizm, którego miarą były twierdzenia weryﬁkowalne empirycznie, Jung postuluje maksymalizm. Nic dziwnego, że człowiek
o takich aspiracjach w pewnym momencie przestał dbać o wymogi
metodologiczne podyktowane najnowszą wersją nowożytnego racjonalizmu, tym bardziej, że sam był przekonany, iż racjonalność to tylko jedna z czterech istotnych funkcji w człowieku, że musi ona być
uzupełniona przez inne, np. intuicję. Czy staniemy się teraz wobec
Junga zagorzałymi neopozytywistami i zaczniemy wykazywać bezsensowność jego hipotez z racji braku jasnej weryﬁkacji empirycznej?
Czy odmówimy w takim razie reﬂeksjom Sołowjowa albo Dostojew35 Obraz
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skiego jakichkolwiek wartości poznawczych?
Przechodzę teraz do kwestii teologiczno-psychologicznych.
Jak porozumiewamy
się z Nim?

Brak (niemożliwość) metodologii. Pierwsza reﬂeksja – bodaj fundamentalna – dotyczy relacji: słowo człowieka – słowo Boga. Według
najbardziej klasycznej i powszechnie przyjmowanej teorii sensu biblijnego, mamy w Biblii sensus litteralis seu historicus 36 oraz sensus spiritualis 37 . Jest rzeczą przedziwną i wzruszającą, że – zgodnie
z wolą Bożą – warunkiem spotkania się ze słowem Bożym albo lepiej: z Bożym Duchem, jest zetknięcie się ze słowem ludzkim. Sensus historicus (a owo historicus to dziedzina par excellence ludzka)
jest fundamentalny. Wydaje się, że nie jest to obojętne, na ile zostaniemy zaangażowani w to, co ludzkie w Biblii. Podkreślam słowo zaangażowani, gdyż często mówi się o konieczności wyjaśnienia
sensu dosłownego, historycznego. Wymóg wyjaśnienia sensu dosłownego odsyła nas do uwzględnienia historyczno-ﬁlologicznych badań
nad Biblią, które nigdy się nie kończą. Otóż nie chodzi o wyjaśnienie,
lecz przede wszystkim o zaangażowanie. Biblistyka poprzez ukazanie
kontekstu historyczno-środowiskowego i ﬁlologiczną analizę języka biblijnego, ułatwia nam owo zaangażowanie, ale w żadnym wypadku
nie należy uzależniać możliwości przejścia do sensu duchowego od
(ostatecznego) wyjaśnienia jakiegoś zdania lub perykopy. Wyjaśnienie na poziomie litteralis – jak to zawsze jest w naukach stosujących
metodologię historyczną – będzie tylko prawdopodobne, nigdy zaś
ostateczne. Gdybyśmy wyjaśnienie uczynili warunkiem przejścia do
sensus spiritualis, nigdy byśmy do niego nie przeszli38 .
Wyjaśnienie nie jest warunkiem przejścia do sensu duchowego
również z tego względu, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak
przechodzenie do sensu duchowego. Sens duchowy to moment spotkania z Osobą Boga, to znaczy moment Jego inicjatywy. Bóg jest w tym
działaniu wolny, nie możemy Go zmusić, aby zszedł i obdarzył duchowym sensem. Tkwi jednak w Piśmie Bożym obietnica, że On raczej
nie odmówi przyjścia w momencie, kiedy my przyjdziemy. Obietnica
ta tkwi immanentnie w Radosnej Wieści: Słowo zamieszkało między
nami.
Otóż zaangażowanie w to, co ludzkie w słowie biblijnym, oznacza także pytanie o czynniki psychologiczne, jakie stoją za powsta36 Sens

dosłowny, czyli historyczny.
duchowy.
38 Zresztą bibliści często nawet nie raczą przechodzić.
37 Sens
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niem opowieści, poezji, mitów i legend biblijnych. Otwiera to możliwość (ale nie: konieczność!) interpretacji psychoanalitycznej. Interpretacja psychoanalityczna nie należy do poziomu spiritualis, lecz
tylko do poziomu litteralis, który w tym wypadku może lepiej nazwać humanus. Sensus humanus jednak oczekuje nadprzyrodzonego
oświecenia. Niezależnie od tego, czy zastosujemy interpretację tylko
historyczno-ﬁlologiczną, czy też dodamy jeszcze interpretację psychoanalityczną, nasza reﬂeksja powinna wyczekiwać uzupełnienia przez
działanie Bożego Ducha. To „Uzupełnienie” nie ma jednak charakteru informacyjno-poznawczego, lecz jest osobowym spotkaniem, doświadczeniem miłości, która zazwyczaj od strony Boga jest połączona z inspiracją – nie instrukcją! – co do ewentualnej metanoi, a więc
nawrócenia człowieka. Nic więc dziwnego, że współczesna biblistyka
cofa się przed konstatacją sensu duchowego, gdyż nie ma i nie może
być takiej metodologii, która pozwalałaby zamknąć w stwierdzeniach
weryﬁkowalnych tchnienie – zawsze nowe! – Ducha Bożego.
Syn-ballein40

Ową reﬂeksję nad teandrycznym (Bosko-ludzkim) charakterem biblijnego słowa uznałem w tej rozprawie za
fundamentalną, gdyż dotyczy ona w ogóle natury Objawienia. Ważne
jest uświadomienie sobie, że dogmaty, które wyrażają niewyrażalne
prawdy, zostały „utkane” z naszych – ludzkich – myśli i uczuć. Dogmaty mają strukturę symboli – tak od początku wierzono i tak je
traktowano, to znaczy, że mają warstwę widzialną, ludzką oraz niewidzialną, która jest ową Bożą prawdą. Treść dogmatu stanowi kierunek
intencjonalny, wskazuje poza siebie na to, co nie jest bezpośrednio dostępne. I tu znów pojawia się potrzeba uwzględnienia tego, co ludzkie,
to znaczy zewnętrznej, naocznej warstwy symbolu.
Jak to się ma do interpretacji psychoanalitycznej? Mamy w tym
wypadku symbol dwojaki: symbol „naturalny”, którego treść wyróżniona pozostaje w obrębie sfery ludzkiej, czyli naturalnej. Otóż kres
tego symbolu naturalnego jest początkiem symbolu drugiego stopnia,
który prowadzi już w sferę nadprzyrodzoną. Jung, dla którego treść
naoczna chrześcijańskiego symbolu wskazuje na procesy psychiczne,
eksplikację tego symbolu kończy na ujawnieniu tych procesów, dla
nas jednak owa treść ujawniona jest symbolem, który odsyła jeszcze
dalej i wyżej, poza i ponad psychikę, dokąd możemy mentalnie się
wznieść już nie za pomocą metodologii psychoanalitycznej, lecz za
40 Korzystam tu z rozważań na temat symbolu zawartych w artykule Wł. Stróżewskiego, „Symbol i rzeczywistość”, [w:] tenże, Istnienie i sens, „Znak”, Kraków
1994, ss. 438-464.
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pomocą sensus ﬁdei, zmysłu wiary, który – jak wierzymy – jest daną
nam Bożą łaską. Mamy zatem taką oto strukturę symbolu – dogmatu:

(TN ⇒ TW1) ⇒ TW2
TN oznacza „treść naoczną” symbolu, znak „⇒” oznacza „kierunek intencjonalny”, TW1 – „treść wyróżnioną” na pierwszym etapie.
Normalnie treść wyróżniona jest „kresem” (pojęcie bardzo umowne)
eksplikacji symbolu, ale w wypadku dogmatu ona sama wskazuje jeszcze dalej, poza sferę naturalną, sama jest „symbolem w symbolu”, i tu
mamy drugi etap wyróżnienia treści (TW2 ), która to treść dotyczy
już rzeczywistości nadprzyrodzonej.
A zatem, kto jest
tym czwartym?

Wróćmy zatem do Junga. Zauważmy, że Trójca,
którą znamy z objawienia, rzeczywiście zawiera
w sobie „coś czwartego”. To, co czwarte nie jest
wprawdzie Bożą Osobą, ale zostało ono wyniesione do godności obcowania z Osobami Bożymi. Co to jest? Otóż jest to ludzka natura,
z którą druga Boża Osoba się złączyła asynchytōs, atreptōs, adiairetōs, achōristōs – bez zlania, bez zmieszania, bez rozdziału, bez
rozłączenia. Ludzkiemu umysłowi trudno jest pojąć radykalizm powyższych określeń sposobu złączenia się dwóch natur. Trójca jest.
Jest jedna i niepodzielna, ale owo „czwarte” zostało na wieki włączone w życie wewnętrzne Osób Bożych.
Jest to pierwsza możliwa identyﬁkacja „czwórcy” zauważonej przez
Junga. Można spróbować, idąc nieco dalej, dokonać drugiej identyﬁkacji czwórcy. Otóż czwórca jest symbolem tego, co doczesne, co
zmienne, wyraża jednocześnie aspekt uporządkowania i pozytywnej
przemiany tego, co ziemskie. Sam ów czwarty element, przyjęty przez
Boga, jest złączony z trzema elementami „dolnymi”, które są „tego samego gatunku”. Pierwszym elementem jest człowiek jako mężczyzna,
drugim – człowiek jako kobieta (na tej samej płaszczyźnie), a trzecim
jest właściwy obojgu – mężczyźnie i kobiecie – element nieprawości.
Jest to „część” człowieka, która jest sama w sobie wartościowa, ale
została skażona grzechem, przez co szatan ma w niej swój udział. Została ona jednak wykupiona przez Chrystusa na krzyżu, aby jednak
ostatecznie ją wyzwolić, potrzeba zaangażowania samego (całego!)
człowieka. Możemy to przedstawić w następującym schemacie:
Trójca Święta
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W taki oto sposób uzyskujemy świętą siódemkę (3+4), symbol
doskonałości i panowania Boga. Homo falsus to sfera odkupiona, ale
jeszcze nie do końca uwolniona od wpływów szatana. Uzyskujemy też
symboliczną dwunastkę (3×4), która oznacza lud Boży: Izrael oraz
Kościół, w którym są obecne i działają trzy Osoby Boskie.
Gdzie jest szatan?

Sam Jung zauważa, iż szatan tworzy infernalne
(piekielne) królestwo, wzorowane na Królestwie
Bożym, będące jednak jego odwróceniem i zaprzeczeniem. Dante, jak
zauważył Jung, przedstawia szatana jako trycefalicznego, z trzema
głowami, co oznacza, iż szatan naśladuje Trójjedynego Boga, tworząc
opozycję41 względem Niego. Szatan jest trójcą diaboliczną, czyli rozdwojoną (diabolos – dosł. dwu-znaczny, znaczy też: sprawca podziału; inne znaczenie: oszczerca, diabolē – oszczerstwo, potwarz), stąd
jego liczbą jest 6 (trójca podwójna, gdyż „dwulicowa”, por. określenie diabła jako ojca kłamstwa, czyli hipokryzji, dwojakości moralnej).
Szóstka to także połowa dwunastki, stąd symbolizuje królestwo szatana. Ponieważ liczba szatana i liczba jego królestwa jest taka sama,
to znaczy, że nie ma właściwie różnicy między nim a jego królestwem.
W związku z tym wszyscy, którzy należą do jego królestwa, są pozbawieni własnej autonomii, są jakby wchłonięci przez szatana, podczas gdy Boże Królestwo ma to do siebie, iż dwunastka nie tylko że
nie jest pochłonięta przez Trójcę, lecz jeszcze bardziej spotęgowana –
w Apokalipsie mowa jest bowiem o 144. tysiącach opieczętowanych ze
wszystkich dwunastu pokoleń Izraela (144=12×12). Szóstka to także,
jak wiadomo 7-1. Jeśli siódemka jest pełnią i doskonałością, to istnieje jakiś element, którego brakuje w królestwie szatana. Łatwo jest się
domyślić, że miłość jest tym, czego brakuje w jego królestwie, gdyż
jest ona niemożliwa w oderwaniu od Boga.
Szatan jest również tym, który czyha na piętę, czyli na słabe miejsce w człowieku. W naszym schemacie jest on oddzielony od tego, co
41 Próba. . . ,
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ludzkie, jednak rości sobie pretensje do „swojej” cząstki w człowieku:
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Zniekształcony trókąt tworzy sześciokąt, który pod względem kształtu jest karykaturalnym przedstawieniem Trójcy, natomiast odwrócony krzyż symbolizuje aspekt bycia Antychrystem. Falsus homo nie
należy wprawdzie do szatana, jednak znajduje się bardzo blisko niego, szatan zaś jest panem sphaera peccati, która jest przecież częścią
człowieka.
Bóg „ciemny” –
ukryty – nieznany. . .

Jako ﬁlozof, Jung jest bardzo uzależniony od
Hegla i jego dialektyki. Hegel wywarł duży
wpływ na koncepcje Junga, dostarczając narzędzi ﬁlozoﬁcznych do ujmowania zjawisk dynamicznych. Jednakże
wpłynął również negatywnie, gdyż zaraził Junga swoim dialektycznym determinizmem. Jung zatem bezkrytycznie przyjmuje tezę, że
każde zjawisko musi mieć swoje przeciwieństwo: Życie jako energetyczny proces wymaga przeciwieństw, bez których, jak wiadomo,
energia nie może powstać 42 . To samo dotyczy również Boga. Bógw-duszy jest u Junga jasny i ciemny, dobry i zły. Takie twierdzenie
jest w znacznej mierze uwarunkowane podłożem metaﬁzycznym. Ale
także w tej sytuacji warto się zdobyć na subtelność i zapytać, co
znaczy: ciemny lub zły.
Jung często używa wyrażenia deus absconditus, gdzie absconditus
oznacza rzeczywiście „ciemny”, ale ciemny z powodu tajemniczości.
Uważam, że jest to cenna intuicja zarówno dla teologii, jak też i dla
religijności. Przypomnę, że w dogmatyce (w traktacie De ﬁde 43 ) mó42 Tamże,
43 O

s. 229.
wierze.
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wi się o takiej cesze wiary jak obscuritas – niejasność. Spojrzenie oka
wiary skierowane ku tajemnicy w pewnym momencie gubi się i nie
może widzieć jasno i wyraźnie. Uważam, że jest to niezwykle ważne doświadczenie Boga jako deus absconditus, przyznania, iż mimo
obcowania z Nim jest On dla nas tajemniczy.
W krakowskim klasztorze dominikańskim niektórzy bracia, zwłaszcza studenci, mają zastrzeżenia co do treści jednej modlitwy odmawianej zwyczajowo po obiedzie. W tej modlitwie jest prośba skierowana do Maryi, by „błagała Syna, aby odwrócił od nas swój gniew”.
Nie jestem przeciwnikiem jej ewentualnego zniesienia (gdyż chodzi tu
o wrażliwość religijną części wspólnoty), obawiam się jednak, iż eliminacja z naszej religijności wszelkich aluzji do Bożego gniewu może
przynieść ujemne skutki. Jestem jak najbardziej zwolennikiem duchowości opartej na zaufaniu, miłości i wolności wobec Boga, pozostając
jednak nim, nie mam problemów z przyjęciem tekstów, ukazujących
Boży gniew. Ze smutkiem można więc obserwować, jak bardzo powszechne jest niezrozumienie Starego Testamentu. Obawiam się, że
jest to presja racjonalizmu, który jeśli już dopuszcza wiarę w Boga, to
tylko pod warunkiem, iż będzie to Deus clarus, nigdy zaś absconditus.
„Płaski” racjonalizm skłonny jest bowiem drwić zarówno z uczucia
tremendum, jak też z uczucia fascinosum, które zawsze towarzyszą
autentycznemu przeżywaniu mysterium.
Czasem można odnieść wrażenie, że zachodnia teologia przestała
czuwać, pogrążyła się natomiast w półśnie, zajęta pielęgnowaniem
sennych idei. Teologia zaczyna być wyzuta z doświadczenia, staje
się jedną z nauk humanistycznych o niejasnej metodologii. Uważam,
że żywa i dynamiczna myśl religijna Carla Gustava Junga mogłaby
obudzić zachodnią teologię „z drzemki racjonalistycznej”.

Doksologia osobista
„Ssać będziesz mleko narodów” (Iz 60,16).
Pytałem wtedy i Ciebie, i siebie,
co znaczyć ma owo mleko narodów?
I przyszło olśnienie.
Czyż myśl Platona oraz Plotyna, tych pogan,
nie była mlekiem dla Augustyna?
Czyż dyskurs subtelny Arystotelesa
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nie stał się mlekiem dla brata naszego, Tomasza z Akwinu?
Czyż, wreszcie, reﬂeksja pełna trwogi nad losem człowieka
egzystencjalizmu ubiegłego wieku
nie była napojem i płodnym nasieniem dla Karola Wojtyły?
Et cetera, cetera in hoc scilicet modo.
Tak właśnie jest, że my, Twój lud, Twój Izrael nowy,
niemądrzy jesteśmy, oni zaś mądrzy,
my słabi, oni zaś mocni,
oni roztropni, my zaś naiwni,
oni wiedzą, my zaś tylko wierzymy;
jesteśmy ubodzy – i to Ty tak chciałeś,
tkwi w tym jakiś przedziwny Twój zamysł –
aby Twój lud pił mleko narodów,
by się uczył u nich mądrości,
i by wiara nasza zrozumienia szukała za ich pomocą.
Tkwi w tym przedziwny Twój zamysł,
aby ich zbawiać przez nas, a nas poprzez nich.
To jest właśnie dialog, w który Ty osobiście się angażujesz,
Ty prowadzisz i inicjujesz,
to jest też ekumenizm, w którym bierzesz udział sam osobiście.
Tylko u Ciebie jest to możliwe,
że „w harmonii prawdy prawe siły i lewe mogą brać udział”.
Tkwi w tym misterium Twego Zstąpienia
i dzieła odnowy oblicza tej ziemi –
tej i tamtej ziemi.
Piotr Rudkouski OP — ur. w 1978 r., student Kolegium Filozoﬁczno–Teologicznego Dominikanów w Krakowie oraz Wydziału Filozoﬁcznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Dominikańska formacja nie ma oferować zamkniętej duchowości. Ma ona każdego człowieka doprowadzić do dojrzałości, która umożliwiłaby osobiste postrzeganie zła
i dobra oraz zajęcie własnego stanowiska, a to jest wymagające i ryzykowne. Formacja teologiczna odgrywa centralną rolę w tym rozwoju. Kiedy młodzi studenci pytali
o. Damiana Byrne’a, dlaczego w zakonie dominikańskim
nie mamy tradycji indywidualnego kierownictwa duchowego, odpowiedział on, że zamiast tego mamy wymagające życie wspólne i wielką tradycję intelektualną. W życiu
wspólnym ocieramy się o siebie nawzajem, czerpiąc z bogactwa innych i widząc nasze własne ograniczenia. W naszej wielkiej tradycji intelektualnej zdobywamy spójną
syntezę, która przemawia do umysłu i odsłania twórczą
i wyzwalającą antropologią teologiczną, mającą za podstawę uwielbione człowieczeństwo Chrystusa, w którym
mamy udział.

204

Teoﬁl 2(20)2004

Wojciech Giertych
dominikanin

O amebach,
skorupiakach
i kręgowcach,
czyli studium prawdy jako
centralny element formacji dominikańskiej∗

Fenomen Ameby

A

meba jest zwierzątkiem mikroskopijnych rozmiarów, które
ciągle zmienia swój kształt. Może nam ono posłużyć jako metafora osoby, która, poddana presji warunków społecznych, straciła lub nigdy nie wykształciła swej osobistej tożsamości. Dziś, w świecie zachodnim, decydującymi środkami nacisku społecznego są mass
media. Są one tak potężne, że w wielu sektorach społeczeństwa skutecznie zastąpiły Kościół, rodzinę i szkołę w przekazywaniu kultury
i tożsamości społecznej. Zalew informacji dostarczanych przez media
przytłacza i nie pozwala na jakąkolwiek pogłębioną reﬂeksję. Ludzie
są zniewoleni przez informacje, których ciągle się im dostarcza, ich
uwagę przyciągają wszechobecne reklamy, pobudzani są przez wrażenia zmysłowe, poddani są wpływom wyników ankiet, tak że ostatecznie stają się znieczuleni na wszystko, niezdolni do posiadania własnych przekonań, nie potraﬁą rozpoznać istotnych punktów odniesienia. Telewizja rozwija, co prawda, zdolność obserwacji, ale niszczy
środki reﬂeksji. Rozprasza, gra na emocjach, szuka sensacji, co prowadzi do płytkiego życia, gdzie dominującym staje się to, co ulotne.
Społeczeństwu nie przewodzą już ideologie, idee polityczne czy religie.
∗ Referat wygłoszony na zjeździe Regensów Ameryki Łacinskiej we wrześniu
2003 r.
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Rodzice, którzy zamierzali wychować swoje dzieci w świecie wartości, w którym sami zostali wychowani, nagle z wielkim zdziwieniem
zauważają, że ich dorosłe dzieci straciły wiarę. Dominująca, ciągle
zmieniającą się siła modnych trendów, szybkiej rozrywki i natychmiastowego doświadczenia wymaga zdolności adaptacji do tego, co
nie jest poważne, co nie ma trwałej wartości. Istnieją pewne przywiązania, ale są to raczej przywiązania do tego, co nowe i inne, niż do
tego, co prawdziwe i dobre. Żyjemy w kulturze rozrywki, dobrej zabawy, robienia pieniędzy i wydawania ich bez zastanawiania się nad
poważnymi kwestiami, które dotyczą wnętrza człowieka, jego duszy
i serca.
Jednym ze środków, przez które głębia ludzkiego wnętrza stopniowo zanika, jest hałas. Jest go pełno w sklepach, na ulicach i w domach. To ucieczka od siebie samego, bo człowiek płytki nie jest w stanie siebie znieść. Lepiej jest bowiem słuchać hałasu, niż słuchać własnej samotności. Ciągłe zwracanie uwagi na zewnętrzne zmysły, bez
odniesienia się do wartości, prowadzi do ślizgania się po powierzchni
życia. Powierzchowność wiedzie do banalności. Ludzie próbują żyć
wyłącznie chlebem, którym jest nieustająca rozrywka. Tacy ludzie,
niczym ameba, zmieniają swoje kształty, ponieważ brak im wewnętrznej stałości, brak celowości, podstawowego kierunku w życiu. Nie potraﬁą oni zdecydować o powołaniu w swym życiu, a jeśli podjęli już
jakąś decyzję, łatwo ją zmieniają, gdy tylko napotykają na trudności. Hałas powoduje niepokój, brak satysfakcji, zamęt i nie pozwala
odnaleźć wewnętrznego pokoju, jaki daje ład. Powierzchowna osoba
spotyka się z innymi wyłącznie na płytkim poziomie, i nie odważa
się sięgnąć do głębi innej osoby. Jak określił to jeden z amerykańskich socjologów: „ludzie grają w kręgle sami”. Grają sami, ponieważ
są niezdolni do głębokich przyjaźni, opartych na wspólnych wartościach. Kontakt budowany jest na zmysłach, a nie na prawdach, które
się podziela.
Tak jak życie emocjonalne może być zablokowane przez neurotyczną represję, podobnie można tłumić życie intelektualne i duchowe. Płytka osoba nie zadaje już pytań, nie szuka już pewności prawdy
dającej fundament, nie doświadcza już głodu Boga. Umysł ma zniewolony banalnością. Ponieważ nie podejmuje wysiłku, by żyć według
prawdy i nie stać ją na przyglądanie się samej sobie, na korektę siebie – w imię wartości, w konsekwencji ucieka od prawdy. W imię
tolerancji szanuje prawo do poszukiwania prawdy, ale nie daje prawa
do głoszenia, że prawda została już znaleziona. Umysł takiej osoby
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zatrzymuje się bez prawdy na poziomie zmiennych opinii, trendów,
które dziś jeszcze są, a jutro już ich nie będzie. Czy powodem takiego
stanu rzeczy jest słabość umysłu, który nie ma śmiałości zbliżyć się
do prawdy, czy też powodem są ﬁlozoﬁczne założenia, które pozbawiły rozum pewności siebie w pielgrzymce do prawdy? A może stoi za
tym słabość wolnego wyboru, niezdolność do trwania przy prawdzie,
kiedy już się ją poznało? Ponieważ prawda jest wymagająca, umysł
wycofuje się do wygodnej przystani wiecznej niepewności i wątpienia,
żeby nie być zobowiązanym wymogami prawdy. Chociaż może to dać
chwilowe uczucie ulgi spowodowane zwolnieniem od odpowiedzialności, pozostawia to jednak poczucie niespełnienia, dezorientacji, które
łatwo może być znieczulone przez hałas, rozrywkę i powierzchowny
kabotynizm. Taki nihilistyczny intelekt, gdy żąda wywyższenia swej
własnej subiektywnej i ulotnej pozycji, w rzeczywistości podporządkowuje się sile zewnętrznych bodźców, które pojawiają się i znikają
w swym braku konsekwencji i spójności.
Kiedy dusza jest zagłuszona, nie potraﬁ rozpoznać wewnętrznych
poruszeń Ducha Św. Kiedy życie zredukowane jest do gromadzenia
przeżywanych doświadczeń, spotkanie z Bogiem jest zbyt trudne, aby
go szukać. W najlepszym wypadku doświadczenie religijne pełni rolę
narkotyku, zaspokajającego pragnienia własnego „ ja”. W konsekwencji Bóg, którego trzeba wielbić, dziękować Mu i darzyć Go szacunkiem, nie jest już do niczego potrzebny. Są ludzie, którzy spełniają
pewne praktyki religijne, powtarzają pobożne słowa, ale zaprzestali
pić ze źródła. Ponieważ ich życie duchowe stało się mierne, może się
pojawić pragnienie substytutu, który miałby nadać jakieś znaczenie
religijności. Można go znaleźć w duszpasterskim i społecznym aktywizmie, w trosce o religijne instytucje, w walce o władzę w Kościele
i poza Kościołem, ale bez wiary w realną obecność Boga w życiu, bez
odniesienia do mocy łaski. Można słuchać kaznodziei, ale jeśli nie słucha się wewnętrznego Mistrza, głoszone słowo staje się bezużyteczne.
Nihilistyczny klimat postmodernizmu sprawia, że młodym ludziom
bardzo trudno jest podjąć życiową decyzję. Ludzie odkładają decyzję
o małżeństwie, mimo tego, że bardzo wcześnie rozpoczynają aktywność seksualną. Średnia wieku kandydatów do życia zakonnego i kapłańskiego staje się coraz wyższa. Jeśli nic nie jest pewne, jeśli nie
ma fundamentu prawdy, jak można podjąć trwałą decyzję dotyczącą
powołania? Jeśli prawdy nie można poznać, jak można zebrać siły,
aby stawić czoła pokusom?
Młodzi odczuwają palącą potrzebę osobowej syntezy, która nadaTrójca Święta
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łaby kierunek ich życiu, co pozwoliłoby osiągnąć osobową tożsamość,
chociaż może nie zawsze wypowiadają na głos ową potrzebę. Przecież
jeszcze nie tak dawno temu ludzie zdobywali tożsamość spontanicznie. Przynależeli do danej religii, do narodu, do grupy społecznej.
Mieli pewien zawód, z którym wiązał się określony styl życia, czasami zasady ubierania się, tożsamość, wzór zachowania. Nieważne, czy
był to stolarz czy szewc, rolnik czy nauczyciel, pielęgniarka czy urzędnik – każdy miał swój styl, swoje zwyczaje i poczucie przynależności.
W zglobalizowanym świecie ludzie przemieszczają się z kraju do kraju, wiążą się z ludźmi z diametralnie różnych środowisk, po wielokroć
zmieniają swój zawód. Może stać się to źródłem osobistego ubogacenia, ale też może również doprowadzić do spłycenia tożsamości, która kształtowana jest wówczas przez najbardziej podstawowy wspólny
mianownik. „Kim jesteśmy teraz?” stało się fundamentalnym pytaniem. Gdy narody wkraczają w świat globalnej ekonomii i polityki,
gdy różnice religijne wydają się być nieistotne, gdy czynnikiem jednoczącym stają się pieniądze wydawane na te same produkty – ludzi
nękają wątpliwości dotyczące ich samych. Czym jest to, co warunkuje
ich osobową tożsamość? Czy jestem członkiem danego narodu? Czy
wyznaję konkretną religię? Czy jestem związany z jakimiś jasnymi
wartościami? Czy mam rolę społeczną do odegrania? Czy jestem heteroseksualny czy homoseksualny? Czy założenie rodziny warte jest
wysiłku? Czy nie jestem zredukowany do funkcji wiecznego homo ludens? Albo czy nie powinienem wejść do grupy, sekty, czy wstąpić
do zakonu, który da mi tożsamość z zewnątrz – nieważne, jaki rodzaj
tożsamości – i zdejmie ze mnie ciężar niepewności?

Na Zachodzie widzimy, jak młode pokolenie w Kościele staje się
bardziej konserwatywne. Ci, którzy wstępują do nowicjatu we Francji, Anglii i w Stanach Zjednoczonych, spoglądają krytycznym okiem
na pokolenie lat 70-tych i 80-tych. Szukają oni namacalnej tożsamości
religijnej. Mają nadzieję odnaleźć w duchowej i intelektualnej formacji narzędzie, które pomoże im ukształtować siebie samych i da im
pewność, przekonania, tożsamość oraz misję, której brak dostrzegają
wokół siebie. Są pokoleniem, które jest naznaczone ojcowską osobowością Jana Pawła II. W jego głosie odnaleźli odpowiedź, której nieraz
nie mogli znaleźć w swoich rodzinnych paraﬁach. Co my, dominikanie, możemy zaoferować tym młodym ludziom, którzy dzisiaj do nas
wstępują?
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Pokusa skorupiaka
Choć u niektórych z tych, którzy do nas przychodzą, może pojawić się pokusa poszukiwania ochronnego pancerza skorupiaka, który by odpowiedział na ich wewnętrzne wątpliwości i lęki, musimy
z wielką ostrożnością odczytać to jako pokusę. Wydaje się, że wiele
z nowych wspólnot w Kościele oferuje właśnie to i odnotowują one
wzrost powołań. Skorupiak jest zwierzątkiem o wiotkim ciele, które
otacza twarda muszla, nadająca mu zewnętrzny kształt i ochronę.
Zewnętrzne struktury, narzucony rytm życia, jasno określone nauczanie oparte na niepodważalnym autorytecie i dyscyplinie dają pewność, u podstaw której może leżeć emocjonalne poczucie obowiązku
lub skrupulancki lęk. Ci z nas, którzy pamiętają klimat epoki przedsoborowej, pamiętają atmosferę formacji, w której podstawowy nacisk kładziono na obserwancje monastyczne. To nie wewnętrzna droga poszczególnej osoby stanowiła zainteresowanie formatorów, lecz
akceptowanie przez nią zewnętrznych zasad, które kształtowały zewnętrzne zachowanie. Dzisiaj, kiedy islam stanowi dla nas wyzwanie,
widzimy z większą jasnością różnice między cywilizacją islamu i światem zachodnim. Specjaliści od studiów nad islamem prawdopodobnie
sprzeciwią się mojemu nadmiernemu uproszczeniu sprawy, ale w porównaniu ze światem zachodnim, muzułmańskiej antropologii i etyce
brakuje nacisku na wnętrze. Formacja sumienia i cnót osobowych jest
tam słabo rozwinięta; w islamskiej literaturze nie ma autobiograﬁi;
w muzułmańskiej kulturze podstawowa obrona przeciw złu pochodzi od nacisku społecznego, nie od jednostki. Aby zapobiec pokusom
seksualnym mężczyzn kobiety muzułmańskie muszą chodzić ubrane
od stóp do głów; aby zapobiec kradzieży, odcina się ręce złodziejom;
kiedy upada reżim, jak miało to miejsce ostatnio w Bagdadzie, ludzie
szabrują, okradając, co się tylko da, również muzea i szpitale. Kiedy wnętrze jest wiotkie, skorupa musi zostać narzucona z zewnątrz.
Wtedy porządek, tożsamość i przejrzystość są zagwarantowane, ale
kosztem wolności. Czy możemy zaproponować proste odpowiedzi na
wątpliwości, noszone we wnętrzu, za cenę osobistej wolności?
Wyzwaniem, jakie stoi przed nami, jest zaoferowanie młodym takiej formacji, która pomoże im ukształtować osobową syntezę emocjonalnego, wspólnotowego, intelektualnego i duchowego życia, która da im tożsamość, przygodę misji, a jednocześnie wykształci ich
osobową wolność. Dominikańska tradycja zawsze chciała zaoferować
Trójca Święta
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właśnie to: życie nakierowane na odważną misję, która krytycznie
odpowiedziałaby na potrzeby ewangelizacyjne w sytuacjach granicznych; przekonanie o mocy i godności rozumu, który jest zdolny pojąć
prawdę; trzymanie się wartości przez osobiste i twórczo rozwijane
cnoty; demokratyczny system rządów, który szanuje osobistą drogę
i intuicje każdej jednostki. Św. Tomasz z Akwinu idzie całkowicie po
linii tej tradycji, kiedy stwierdza, że Ille qui vitat mala propter mandatum Domini, non est liber; ille qui vitat mala, quia mala, ille est
liber! 2 Dominikańska formacja nie ma oferować zamkniętej duchowości. Ma ona każdego człowieka doprowadzić do dojrzałości, która
umożliwiłaby osobiste postrzeganie zła i dobra oraz zajęcie własnego
stanowiska, a to jest wymagające i ryzykowne. Formacja teologiczna
odgrywa centralną rolę w tym rozwoju. Kiedy młodzi studenci pytali
o. Damiana Byrne’a, dlaczego w zakonie dominikańskim nie mamy
tradycji indywidualnego kierownictwa duchowego, odpowiedział on,
że zamiast tego mamy wymagające życie wspólne i wielką tradycję
intelektualną. W życiu wspólnym ocieramy się o siebie nawzajem,
czerpiąc z bogactwa innych i widząc nasze własne ograniczenia. W naszej wielkiej tradycji intelektualnej zdobywamy spójną syntezę, która
przemawia do umysłu i odsłania twórczą i wyzwalającą antropologią
teologiczną, mającą za podstawę uwielbione człowieczeństwo Chrystusa, w którym mamy udział. Być może jest to dłuższa droga niż
zewnętrzne narzucanie odpowiedzi i przeciąganie osoby przez ciągłe
rozmowy w cztery oczy z kierownikiem duchowym, ale niewątpliwie
jest ona bardziej wyzwalająca i owocna. Dramatem jest jednak to, że
niektóre z naszych wspólnot przestały być wobec siebie wymagające i w ten sposób bracia wpadli w indywidualizm; że niektórzy nie
zdołali powziąć wysiłku, którego wymaga poważne studium naszej
tradycji intelektualnej. Jeśli nie będziemy studiować, pozbawimy się
narzędzi potrzebnych, aby krytycznie rozumieć zarówno siebie, jak
i społeczeństwo wokół nas. Gdy zabraknie tych dwóch formujących
elementów, pozostanie bezradna niepewność, która może zakończyć
się tragedią złamanego życia.
2 Super II ad Cor., 112. „Ten, który unika zła z powodu nakazu Bożego, nie
jest wolny. Ten, który unika zła, ponieważ jest złem, ów jest wolny”. (Przekł. Ł.
B. J.);
W przypisach stosowane są następujące skróty odnoszące się do dzieł św. Tomasza z Akwinu: Super II ad Cor. (Komentarz do Drugiego Listu do Koryntian); In
Ioan. (Komentarz do Ewangelii Jana); Super Col. (Komentarz do Listu do Kolosan); Super I Cor. (Komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian); Sth (Suma
teologiczna).
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Pewność siebie kręgowców
Czyż nie jest tak, że wolność – która jest wewnętrzną cechą dominikańskiej tradycji intelektualnej i duchowej – jest rozpoznawana szczególnie w tych krajach, które zostały mocno naznaczone postbarokowym okresem oświecenia i wyzwolenia? W świecie zachodnim, we
Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy też w północnych Niemczech zakon dominikański ma się dobrze, przeszedłszy
obronną ręką przez okres oczyszczenia po Soborze Watykańskim II.
W tradycyjnie katolickich społeczeństwach, takich jak Irlandia, Hiszpania, prowincja Quebec czy południowe Niemcy, zakon dominikański przeżywa kryzys wraz z całym lokalnym Kościołem. Głód wyzwalającej wersji chrześcijaństwa, obecny w zachodnim świecie naznaczonym nie tylko przez nihilizm i hedonizm, ale również przez
anty-instytucjonalne i anty-autorytatywne reakcje na dawne przerosty zorganizowanej religii, znajduje w dominikańskiej tradycji intelektualnej wyzwalającą świeżość i potwierdzenie, że wierność Ewangelii
może być autentyczna i pełna szacunku wobec indywidualnej duchowej drogi każdego człowieka. Formacja osoby, która kładzie akcent na
jej wnętrze wytworzy kręgosłup, który odsłoni osobistą dojrzałość.
Kręgowce to zwierzęta, które posiadają kręgosłup – utrzymujący ciało w całości w swym samodzielnym prowadzeniu się i zawiadywaniu
sobą. Czym jest tworzywo, z którego utworzony jest dominikański
kręgosłup? Jak w obliczu poczucia braku bezpieczeństwa i tymczasowej aksjologii można wykształcić zdolność podejmowania osobistych
decyzji i autentyczną odpowiedzialność?
W mojej dominikańskiej młodości często powtarzano adagium
contemplata aliis tradere. Mistrzowie nowicjatu i studentatu zwykli
byli mawiać: „Idź do kaplicy i módl się! Tam zgromadzisz duchową
energię, która będzie konieczna dla twojego przyszłego kaznodziejstwa”. Regensi studium, cytując to samo adagium, zwykli byli mawiać: „Idź do biblioteki i studiuj! Tam zgromadzisz materiał, dla
twojego przyszłego kaznodziejstwa”. Jedni i drudzy byli zdania, że
kontemplacja jest procesem przyswajania, gdzie ładuje się duchowe
i intelektualne baterie, które później zostaną zużyte w wyczerpującej
pracy apostolskiej.
Simon Tugwell OP wykazał3 , że znaczenie słowa contemplatio
3 Albert

and Thomas. Selected Writings ed. By Simon Tugwell OP, New York
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w pismach Akwinaty nie ma religijnej konotacji, jak ma to miejsce
we współczesnym znaczeniu tego słowa. Dla Tomasza z Akwinu kontemplacja jest funkcją intelektu, simplex intuitus veritatis, prostym
uchwyceniem prawdy. Ta zaś może być natury ﬁlozoﬁcznej lub estetycznej, czy nawet matematycznej. Contemplatio Akwinaty odnosi
się samo w sobie do intuicyjnej zdolności widzenia prawdy; prawdy,
którą później można analizować i bronić racjonalną częścią ludzkiego
umysłu. Z tego powodu termin vita contemplativa, który pojawia się
w końcowej części IIa–IIae, można przetłumaczyć jako życie akademickie, życie, dla którego studium prawdy jest najważniejszym zajęciem. Nie ma nic w pismach Akwinaty, co sugerowałoby, że ma to
być życie modlitwy, osłonięte życie klauzurowe. Życie akademickie,
jak każda ludzka aktywność, również może być przeżywane w jedności z Chrystusem, ale samo w sobie contemplatio odnosi się jedynie
do pierwotnego porywu umysłu, który sięga poza siebie samego do
rzeczywistości, która jest prawdziwa.
To, co we współczesnej duchowości zostało opisane jako modlitwa
kontemplacyjna lub życie kontemplacyjne, jest obszernie opisywane
przez św. Tomasza, lecz bez używania słowa contemplatio. Tomaszowe
traktaty o cnotach teologalnych, o darach Ducha Świętego, o Trójcy Świętej oferują dostatecznie dużo materiału na temat spotkania
z Bogiem. Całość antropologii teologicznej, którą znajdujemy w IIa
pars jest opisem działania łaski wewnątrz ludzkiego działania. Antropologia ta zakłada teologiczną wizję, która płynie ze spotkania
z Bogiem i warunkuje umysł przez dar wiary i przez otwartość na
poruszenia Ducha Świętego. Podczas gdy w tradycji arystotelesowskiej termin contemplatio oznacza sięganie ﬁlozoﬁcznego umysłu ku
prawdzie, ten sam umysł – jeśli jest on umysłem wierzącego, który
podtrzymuje swą relację z Bogiem żywym – przynaglany jest do wychodzenia poza kres swoich własnych możliwości aby otrzymać prawdy, które zostały objawione, a otrzymując je, nie traci nic ze swej
godności. Nadal poruszany wewnętrzną pasją ciekawości, umysł, jeśli
trwa w pokorze wiary, zadaje pytania, ma wgląd w treści wiary, widzi
wewnętrzne powiązania prawd wiary, łączy je z obserwacjami i pyta1988, s. 279-286. W rzeczywistości dla Akwinaty życie czynne może bardziej prowadzić do Boga, ponieważ trudności tego życia wymuszają większą zależność od
Boga, niż życie intelektualne, które może zamknąć się na własnej samowystarczalności. In Ioan, 2640: Sed vita activa, quae signatur per Petrum, plus diligit
Deum quam vita contemplativa, quae signiﬁcatur per Ioannem: quia magis sentit
praesentis vitae angustias, et aestuantius ad eis liberari desiderat et ad Deum
ire.
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niami, które rodzą się z otaczającego świata. Naturalny rozum zadaje
pytania ﬁlozoﬁczne; rozum ukształtowany przez wiarę zadaje pytania teologiczne. Pomiędzy tymi dwoma jest życie wiarą, spotkanie
z Bogiem żywym, przez praktykę codziennie podejmowanych decyzji,
które mają za podstawę tajemnicę wiary. Bez życia wiarą niemożliwe
jest cogitatio ﬁdei. W najlepszym wypadku wiara stanie się jałowym
ćwiczeniem, grą słowną bez kontaktu z rzeczywistością.
Ćwiczenie umysłu w odkrywaniu prawdy może dać życiu kręgosłup. Umysł, który rozpoznał prawdę, wie, gdzie leży fundament, ma
punkt odniesienia, nawet jeśliby obawiał się tej prawdy i miał pokusę ucieczki od niej na grząski grunt agnostycznego sceptycyzmu
lub w łatwe bezpieczeństwo, które nadają z zewnątrz narzucone reguły. Człowiek z osobowością kręgowca będzie się trzymał prawdy,
nawet, jeśli będzie go to dużo kosztowało. Podstawowym zadaniem
wykształcenia ﬁlozoﬁcznego jest zaprawienie umysłu w poszukiwaniu
prawdy. Filozoﬁa ma przekonywać, że prawdę można poznać i że decyzje, wybory i przyjaźnie można budować na fundamencie prawdy.
Contemplata aliis tradere Akwinaty można zinterpretować, jako dzielenie się z innymi postrzeżoną prawdą, jak turysta, który zatrzymuje
się, aby wskazać przyjacielowi piękny widok, który pochłonął jego
uwagę.
Kontemplacja prawdy nie jest procesem łatwym. Wiedział o tym
Arystoteles i wyciągnął z tego wniosek, że największe szczęście, jakie
był w stanie dostrzec, musi być elitarne. Dar wiary, udzielany zgodnie
z upodobaniem Boga szerzej, niż nam się to wydawało w przeszłości, wzmacnia wewnętrzne ukierunkowanie, które intelekt sam z siebie
może uzyskać jedynie z wielkim trudem. Spotkanie z Bogiem przez
wiarę i miłość, które są również dostępne ludziom niewykształconym,
daje życiu fundament. Jeśli te cnoty są rozwijane, jeśli stają się one
coraz bardziej zakorzenione w osobowości, pozwalają one osobie stawić czoła zewnętrznym naciskom. Wzmocnienie tego ukierunkowania
nie jest w pierwszym rzędzie owocem teologii. Jest wynikiem życia
wiarą, modlitwą, oddaną służbą, pamiętaniem o Bogu w codziennym
życiu. Teologia wspiera życie wiarą, która jednak posiada swoją wewnętrzną dynamikę. Osoba szukająca kierunku w życiu potrzebuje
pomocy ﬁlozoﬁi, i jeszcze bardziej potrzebuje światła teologii. Nade
wszystko jednak potrzebuje praktycznego życia duchowego, gdyż tylko ono umożliwia zakorzenienie się w Bogu. Tylko jeśli odważymy
się oprzeć nasze życie na tym trwałym fundamencie, jakim jest rozwijająca się w naszym życiu, pozornie napawająca strachem tajemnica
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wiary, to wówczas odnajdziemy fundament, który nada tożsamość,
poczucie przynależności, życiową misję lub powołanie. Pomoc, jaką
dają studia ﬁlozoﬁczne i teologiczne, jest wtórna i służebna wobec
zakorzenienia człowieka w Bogu. W czasach, gdy zanikają inne czynniki określające tożsamości ludzką, kiedy coraz bardziej palącym staje
się pytanie: „Kim jesteśmy teraz?”, odpowiedź, że „Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga”, może rozbłysnąć całym swym życiodajnym
blaskiem.

Czego możemy oczekiwać
od kształcenia ﬁlozoﬁcznego?
Nie ma sensu, żebym powtarzał to, co zostało nam dane w encyklice
z 1998 roku, Fides et ratio. Wystarczy, jeśli położę nacisk na parę
punktów.
Przede wszystkim ﬁlozoﬁa ma wymiar sapiencjalny, to znaczy, że
jest umiłowaniem mądrości, poszukiwaniem podstawowego i wszechstronnego znaczenia życia. Wysiłek kształcenia ﬁlozoﬁcznego ma służyć przede wszystkim studiującemu, jako że jest on zmuszony do wyjścia poza metaﬁzyczną ślepotę, poza nieświadome uproszczenia, poza
wyrobione opinie w stronę osobistych przekonań, które kształtują życie. Odkrycie, że życie może mieć sens – że nie jest chaotycznym,
przypadkowym zdarzeniem, ukształtowanym przez niewytłumaczalne bodźce – jest pierwszym krokiem w stronę zbudowania kręgosłupa
dojrzałego kręgowca.
Podobnie jak sztandar wolności, tak samo i sztandar rozumu podniesiono przeciw Kościołowi w epoce oświecenia. Dzisiaj to Kościół
broni wolności i godności rozumu. Zaprzeczenie wartości rozumu jest
niszczące dla wiary, ponieważ prowadzi do sentymentalnego ﬁdeizmu.
Błędem jest myśleć, że wiara może być związana ze słabym rozumem.
Jan Paweł II zaprasza rozum, aby wychodził poza siebie w stronę
źródła prawdy – wbrew zbyt skromnym celom, jakie postawiło sobie ﬁlozofowanie – pomimo tego, że droga może być uciążliwa i samotna. Zadawanie fundamentalnych pytań prowadzi ostatecznie do
najwyższej prawdy, którą jest Bóg. Filozoﬁa potrzebuje pewności siebie, aby prowokować pytania, aby nie spocząć na uproszczeniach, aby
sięgnąć do serca problemu. Musi być przekonana, że przez swoje intersubiektywnie przekazywalne określenia, ujmuje prawdę. Były mark214
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sista, polski ﬁlozof Leszek Kołakowski4 utrzymuje, że powiedzenie
F. Dostojewskiego „Jeśli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone”
ma nie tylko znaczenie etyczne, lecz również epistemologiczne. Jeśli
nie ma fundamentalnego źródła bytu i prawdy, nie ma miejsca na
naukę. Wszystko, cokolwiek można powiedzieć o rzeczywistości, jest
wówczas absurdem, jest iluzją. Słowo „absurd” pochodzi od surdus 5 .
Możemy wypowiadać słowa o rzeczach, ale są one głuche, nie słuchają. Słowo iluzja pochodzi od ludus 6 . Możemy myśleć, że mówimy
prawdę, ale wszystkie nasze słowa są grą, jeżeli nie ma podstawowego
oparcia na rzeczywistości. Niewielu było ﬁlozofów ateistów, takich jak
F. Nietzsche czy J. P. Sartre, którzy mieli odwagę być konsekwentnymi w swoich założeniach i spojrzeć w lodowatą i pełną rozpaczy
pustkę kosmosu bez sensu, bez żadnej wewnętrznej logiki, bez fundamentalnego wsparcia Stwórcy. Ich rozpacz nie może być odpowiedzią
dla ludzkości. Wysiłek rozumu, nie tylko jednostek, ale również pokoleń myślicieli, sięgających ku rzeczywistości, ma zdolność powiązania
myślącego umysłu z tą rzeczywistością wyrażając ją w prawdzie.
Powstrzymanie się rozumu, który uchyla się od wychodzenia dalej
może być intelektualną acedią, grzechem przeciwko światłu. Pomimo
tego, że rozum potraﬁ poznać rzeczywistość, wiecznie wątpiący, sceptyczny umysł woli pozostać na poziomie fenomenów, bez sięgnięcia
do fundamentów. Kiedy dzieci zadają proste pytanie: „Co to jest?”,
pytają o przyczynę celową: „Do czego to służy?” Ich elementarna
intuicja dostrzega ukrytą celowość w rzeczach, którą można uchwycić, pomimo tego, że nauki doświadczalne, pozostające na poziomie
mierzalnych zjawisk, nie potraﬁą zobaczyć jej swymi poznawczymi
narzędziami. Postrzeganie celowości wymaga kroku wstecz, bardziej
wnikliwego podejścia, które intuicyjnie chwyta, że istnieje nieodłączna logika w rzeczach. Scjentyzm odmawia ważności postaciom wiedzy innym, niż te, występujące w naukach szczegółowych, degradując
wiedzę ﬁlozoﬁczną, religijną, etyczną i estetyczną do sfery zwykłej
fantazji. Postrzeżenie tego, że rzeczy są obdarzone przyrodzoną celowością, co nieuchronnie sugeruje teistyczny pogląd, wnosi spójność
w spojrzenie na rzeczywistość. Nie można zrozumieć ludzkiej osoby,
jej godności, sensu płciowości, znaczenia szczęścia, życia i miłości,
jeśli zaprzeczy się zwartości bytu i jego celowości.
4 Leszek Kołakowski, Religion, Fontana 1982, s. 82 i 211. Wyd. pol.: Jeśli Boga
nie ma. . . , przekł. T. Baszniak i M. Panufnik, Kraków 1988.
5 Łac. głuchy [przyp. tłum.].
6 Łac. gra, zabawa [przyp. tłum.].
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Filozoﬁczne kierunki fenomenalizmu, sceptycyzmu, relatywizmu,
subiektywizmu, historyzmu, nihilizmu, scjentyzmu, pragmatyzmu i utylitaryzmu, wyliczone w Fides et ratio, muszą zostać zdemaskowane,
aby umysł był wyzwolony ku prawdzie, aby można było żywić przekonania, zdolne do uformowania życia. Bez tych osobistych przekonań
nie ma autentyczności, nie ma prawdziwego życia społecznego. Kiedy możliwość poznania prawdy spycha się na bok, jako wroga wolnej
myśli i demokracji, w rzeczywistości podcina się właśnie tę gałąź, bez
której demokracja się nie utrzyma. W narastającej publicznej świadomości Europy, relatywizm przedstawia się jako podstawową zasadę
demokracji. Mówi się, że komunikacja i wspólnota zależą od otwartej
konkurencji punktów widzenia, reprezentujących możliwe fragmenty,
które ma się zebrać razem w lepszej przyszłości, ale żaden z nich
nie rości sobie pretensji do bycia po prostu prawdziwym. Skoro dekonstrukcyjny postmodernizm, proponowany przez liberałów i byłych marksistów, dopuszcza jedynie fragmentaryczne i prowizoryczne
znaczenia, otwarte, wolne społeczeństwo na nich oparte, nie będzie
naprawdę możliwe. Tak jak komunizm upadł z powodu błędnej antropologii, tak też demokracja zachodnia upadnie, jeśli będzie trwała
w negowaniu możliwości poznania prawdy i godności rozumu.
Krytyczne rozumienie współczesnych kierunków myśli jest istotnym elementem każdego programu studiów ﬁlozoﬁcznych. Wymaga
to ogólnej wiedzy z historii ﬁlozoﬁi. Zestawienie razem wszystkich elementów takiego programu, musi jednak dążyć do osiągnięcia spójnej
równowagi. To nie wiedza o wszystkich odcieniach i niespójnościach
współczesnego świata winna się znaleźć w podstawowym programie
studiów ﬁlozoﬁcznych. Rozpoczynający studia ﬁlozoﬁczne nie mają
pozostać jedynie na poziomie historii idei. Trzeba ich wprowadzić
w pielgrzymowanie ku prawdzie. Jedynie w świetle nabytej intelektualnej syntezy można podjąć się zdrowej oceny współczesnych problemów. W kontekście przygotowań do studiów teologicznych, kurs
ﬁlozoﬁi musi również wprowadzić w tradycję ﬁlozoﬁczną, z której korzysta teologia oraz doktrynalna tradycja Kościoła. Studiowanie katolickiej teologii będzie wymagało poprzedniej znajomości platonizmu
i arystotelizmu i oczywiście również nowoczesnych nurtów ﬁlozoﬁcznych, takich jak – wymieniając zaledwie niektóre – marksizm, obecny
w teologii wyzwolenia, i fenomenologia, obecna w myśleniu Jana Pawła II.
Fides et ratio, nie tylko dlatego, że jest to papieski dokument, spogląda na ﬁlozoﬁę z perspektywy wiary. Takie podejście do ﬁlozoﬁi jest
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normalne dla chrześcijanina. Chociaż w ﬁlozoﬁi podejmuje się ostateczne kwestie, chrześcijański ﬁlozof będzie również znał i szanował
światło dostarczone przez Objawienie. Widział w tym trudności już
św. Paweł, a Jan Paweł II ostrzega przed „zadufaniem, typową pokusą
ﬁlozofa”7 . Badawczy umysł ﬁlozofa, gdy sięga do granic naturalnych
zdolności, nie chce zostać zdegradowany przez wiarę. Akwinata przestrzega nas jednak, że nie tylko zła ﬁlozoﬁa może być katastrofalna,
ale również dobra, gdy stanie się ostatecznym punktem odniesienia8 .
Kardynał Ratzinger natomiast zauważa: „Z jednej strony ﬁlozoﬁa
wzbrania się przed uprzednio przyjętymi danymi, które wiara zakłada w myśleniu; odczuwa je jako przeszkodę dla czystości i wolności
swego myślenia. Teologia z drugiej strony wzbrania się przed założeniami pochodzącymi z poznania ﬁlozoﬁcznego i widzi w nich zagrożenie dla czystości i nowości wiary”9 . Filozoﬁa może pomagać w zrozumieniu wiary; ﬁlozoﬁa jednak nie może być dla wiary miarą, według
której przesiewa się prawdy wiary. Pokora intelektu, która jest centralna w wierze, musi również obejmować umysł ﬁlozoﬁczny, broniąc
go przed intelektualną pychą, przed ideologią religijną, która niszczy
synowską relację z Bogiem. Podobnie jak ludzkie serce jest bardziej
sobą, kiedy staje się otwarte na łaskę, tak samo rozum – „ukrzyżowany przez wiarę” – jest odnawiany przez Ducha Zmartwychwstałego
Pana i prowadzony jeszcze głębiej ku tajemnicy Boga.

7 Por.

Fides et ratio, 76.
Col., 91: Sed quod aliquis decipiatur per sapientiam saecularem, dupliciter contingit, scilicet, quandoque per principia realia philosophiae, quandoque
per sophisticas rationes. Et utrasque docet cavere... Multi enim sunt propter philosophiam decepti a ﬁde deviantes.
Super 1 Cor., 43: Dicendum est ergo quod aliud est docere in sapientia verbi quocumque modo intelligatur, et aliud uti sapientia verbi in docendo. Ille in
sapientia verbi docet qui sapientiam verbi accipit, pro principali radice suae doctrinae, ita scilicet quod ea solum approbet, quae verbi sapientiam continet: reprobet autem ea quae sapientiam verbi non habent, et hoc ﬁdei est corruptivum.
Utitur autem sapientia verbi, qui suppositis verae ﬁdei fundamentis, si qua vera
in doctrinis philosophicis inveniat, in obsequium ﬁdei assumit.
9 Joseph Ratzinger, The Nature and Mission of Theology, San Francisco 1995,
s. 19. Tłum. własne. Zob. wyd. pol.: J. kard. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum.
M. Mijalska, Kraków 2001, s. 19.
8 Super
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Czego możemy oczekiwać
od kształcenia teologicznego?
Nie jest to znów możliwe, aby w ramach tego wykładu przedstawić
wszechstronne spojrzenie na teologię, dlatego ograniczę się do podkreślenia paru istotnych punktów.
Przede wszystkim należy pamiętać, że teologia uczestniczy w czymś
o wiele większym, a co św. Tomasz nazywa sacra doctrina. Jest to
święte nauczanie, przekazywane przez Boga w Jego szczodrobliwości
dla naszego zbawienia. Sacra doctrina obejmuje Słowo Boże, które
jest większe niż samo Pismo Święte w całej różnorodności biblijnych
form literackich oraz nauczanie Kościoła, zarówno oﬁcjalne jak i obecne w zwyczajnej katechezie rodziców i wychowawców. To święte nauczanie stanowi drugi element nowego prawa łaski, które poprzez głoszone i pisane słowo, w łączności z wewnętrznym poruszeniem Ducha
Świętego, ma podwójne zadanie dysponowania do łaski oraz ukazywania zastosowanie tejże łaski w różnych wymiarach życia ludzkiego10 .
I chociaż może się wydawać, że większą wiarygodność wzbudza biały
fartuch naukowca niż mitra biskupa, to w świetle tajemnicy wiary,
słowo, które głosi się w Kościele, ponieważ uczestniczy w sacra doctrina prowadzi do czegoś więcej niż tylko do zaspokojenia ciekawości
intelektualnej. Teologia, z wszystkimi swymi intelektualnymi kwestiami i poszukiwaniami, mieści się w łasce przepowiadania, nastawionej
na zbawienie dusz. Najwyższy punkt wyjścia teologa, który ustępuje jedynie słowu prorockiemu, płynącemu w wewnętrznego natchnienia Ducha Świętego, wymaga silnej wiary w prawdę, która została
otrzymana z Objawienia oraz wielkiej pokory wobec treści, która jest
przekazana. „Nie opierając się na własnych siłach – powiada św. Paweł – „stanąłem przed wami i w słabości i w bojaźni, i z wielkim
drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z argumentów przynależących do ﬁlozoﬁi, lecz były jedynie ukazywaniem
ducha i mocy. I tak postąpiłem, aby wiara wasza opierała się nie na
ludzkiej ﬁlozoﬁi, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2, 3-5)11 .
10 Sth I-II, q. 106, a. 1: Habet tamen lex nova quaedam sicut dispositiva ad
gratiam Spiritus Sancti, et ad usum huius gratiae pertinentia, quae sunt quasi
secundaria in lege nova, de quibus oportuit instrui ﬁdeles Christi et verbis et
scriptis, tam circa credenda et circa agenda.
11 Tłum. według The Jerusalem Bible.
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Teologia nie daje wiary; wiara pozostaje darem Boga, ale teologia ma pełnić rolę służebną wobec wiary. Akwinata, cytując św.
Augustyna, wymienia cztery czasowniki, które opisują zadanie teologii: teologia ma rodzić, wzmacniać, karmić i bronić zbawczej wiary12 .
Dlatego zadanie teologii można ująć za pomocą terminów kojarzących się z macierzyństwem. Ma ona, bowiem przekazać życie, życie
duchowe z całą swoją dynamiką wewnętrznego ruchu i wzrostu; ma
ona wzmocnić to życie dając intelektualne wsparcie poprzez argumentację i spójność spojrzenia; ma ona karmić życie duchowe, tak, aby
ono nie umarło z głodu i z presji zewnętrznej; i ma on bronić to życie
przed atakami świata, który neguje prawomocność pokory wiary. Jest
to, jak widać, wszechstronny program. Nie oznacza to jednak, że teologię należy zamknąć w relacji Ja – Bóg, w relacji ślepej na wyzwania
i problemy zewnętrznego świata. Spotkanie z Bogiem dokonuje się
poprzez wiarę i miłość, które przelewają się w świat zewnętrzny. Dostarcza ono ewangelicznego spojrzenia i motywacji dla odpowiedzi na
wyzwania, stawiane przez świat.
Poważne studium teologii, które będzie zmierzało do rozumienia
wiary, nie będzie się starało udowodnić prawd wiary na bazie kryteriów pochodzących spoza wiary, ponieważ jest to niemożliwe i jest dla
wiary niszczące. Będzie starało się upewnić, aby w życiu intelektu dominowała wiara. Myślenie wewnątrz wiary, cogitatio ﬁdei, w którym
świetlistość Bożych prawd jest postrzegana, pociąga za sobą poszukiwanie klarownych i wszechstronnych deﬁnicji, wewnętrznego powiązania pomiędzy prawdami, ich praktycznego znaczenia oraz i ich odpowiedniości z prawdami, które są znane spoza wiary. Jest to poszukiwanie które może być bolesne i zawierać prawdziwy krzyż. Ale tylko
wówczas, kiedy intelektualne struktury wiary zostaną zbudowane, życie wiary daje człowiekowi mocne wsparcie, które pozwala na to, by
decyzje były podejmowane na bazie wiary, i to stanowczo oraz z wytrwałością. Gdyby wiara miała się opierać jedynie w grząskim gruncie ulotnych sentymentów i okazjonalnych religijnych „happeningów”,
nie miałaby siły do kształtowania życia na wszystkich jego zmieniających się etapach. Wobec post–oświeceniowego umysłu osłabionego
przez sceptycyzm, któremu odpowiada ucieczka wiary w królestwo
ﬁdeistycznego sentymentalizmu, dominikańska tradycja intelektualna stanowczo głosi potrzebę i możliwość myślenia wewnątrz wiary,
z całym ryzykiem i trudnościami, które taki wysiłek ze sobą niesie.
Myślenie wewnątrz wiary, z pełnym szacunkiem dla prymatu prawd
12 Sth

I, q. 1, a. 2.
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otrzymanych od Boga, nie musi koniecznie prowadzić do oziębienia
stosunków pomiędzy teologiem a światem współczesnej nauki. Wręcz
przeciwnie, może zaoferować ono światu nauki ów punkt odniesienia,
którego ten bardzo potrzebuje. Jak zauważył szkocko – amerykański
myśliciel, Alasdair MacIntyre:
Nawet na uniwersytetach deklarujących przychylność wobec teologii i tych, na których jest obecna, istnieje dzisiaj tendencja do traktowania jej jako jeszcze jednej dyscypliny naukowej, mającej własne
określone profesjonalne normy i jasno zdeﬁniowane granice; jako dyscyplinę o nerwowym i apologetycznym nastawieniu, jeśli chodzi o swą
zgodność ze współczesnymi kryteriami naukowości w naukach świeckich, pełnej respektu dla autonomii naukowej deklarowanej przez inne
dziedziny oraz pełnej nadziei na podobny respekt z ich strony. Ale
prawdziwie katolicka teologia albo pełni naczelną i ukierunkowującą
rolę w stosunku do innych dyscyplin, albo jest skazana na intelektualną porażkę. Bowiem tylko teologia katolicka może jednocześnie
wyjaśnić cel, do którego zmierzają wszelkie badania, jak i fakt, że ich
staranie o osiągnięcie tego celu raz po raz okazuje się daremne, podobnie jak każde ludzkie działanie. Ponadto wskazuje ona na Boga,
który jest tym celem, i który zstąpił ku nam w Jezusie Chrystusie, tak
że poprzez łaskę udzieloną nam w cnotach teologalnych możemy naprawiać nasze porażki w dziedzinie cnót intelektualnych i moralnych,
włącznie z porażkami dotyczącymi naszych poszukiwań naukowych.
Kiedy więc teologowie katoliccy wypełniają to zadanie, w którym nikt
ich nie zastąpi, ma to znaczenie nie tylko w odniesieniu do głównych
zagadnień teologii, ale i poszukiwań intelektualnych jako takich13 .
Co jest przedmiotem teologii? Czy teologowie głoszą Chrystusa,
który jest celem ludzkiej aktywności i źródłem jej duchowej płodności,
czy też zatrzymują się na poziomie idei? Przegląd prac doktorskich
promowanych na wydziałach teologicznych często pokazuje, że teologowie boją się teologii. Zamiast podejmować reﬂeksję na temat Boga
i Jego obecności w świecie przez łaskę, w ludzkiej aktywności, w przemianie świata, uciekają oni w historię idei, prezentując idee i źródła
określonego myśliciela, nie ryzykując przedstawienia własnych postrzeżeń, w wierze, mocy Boga. Czyż teologia nie ukrywa się zbyt
13 Alisdair MacIntyre, „Zadanie dominikańskiego domu studiów we współczesnej Ameryce”. Wykład wygłoszony w listopadzie 1991 z okazji 50 rocznicy podniesienia Dominikańskiego Domu Studiów w Waszyngtonie do rangi Wydziału
Papieskiego p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Cyt. za: „Teoﬁl” 2(18)2002, s.
88.
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często za studiami lingwistycznymi, za historią idei, za opisem socjologicznym, za politycznym aktywizmem, czy kontekstualnym moralizatorstwem, bez przechodzenia, śladami św. Pawła, w „ukazywanie
mocy Ducha”?
Jednym z wielkich obszarów teologicznej reﬂeksji, który ciągle
potrzebuje głębokiej odnowy, jest teologia moralna. Jeśli jest jakaś
dziedzina, która stwarza wielki dystans wobec Kościoła, to jest nią
właśnie nauczanie Kościoła o moralności. Czy jest to odrzucenie wskazówek moralnych jako takich, czy też odrzucenie sposobu, w jaki katolicka nauka moralna jest prezentowana? Podczas gdy specjaliści,
włącznie ze znanymi dominikańskimi specjalistami, przygotowywali
przed soborem Watykańskim II odnowę studiów biblijnych, patrystyki, liturgii i eklezjologii, zasady oraz historia teologii moralnej nie
doczekały się poważnego potraktowania. Odnowa sposobu prezentacji nauczania moralnego jest wciąż podejmowana w Kościele powoli
oraz w bólach. Dominikańska tradycja, którą wyraża Summa theologiae Akwinaty, jest bogatym źródłem reﬂeksji, ale pod warunkiem,
że będzie ona czytana jako dzieło teologiczne, a nie ﬁlozoﬁczne.
Co jest podstawowym przesłaniem, które mamy przekazać w dziedzinie moralności? Czy mamy nauczać o grzechach, których należy
unikać, potępiając ich zło, bez względu na to, czy są to grzechy osobiste, społeczne czy polityczne? Czy mamy koncentrować się na powinności moralnej, uzasadniając normy moralne? Czy mamy skupiać
się na formowaniu sumienia i analizie aktu moralnego? Czy nie powinniśmy, idąc po linii nauczania Apostołów, głosić Chrystusa i Jego
zbawczą moc, która jest nam dostępna i to wewnątrz wielorakich
ludzkich sytuacji? Jeśli teologia moralna jest tylko kalką etyki ﬁlozoﬁcznej, dodaniem kilku argumentów zaczerpniętych z Objawienia do
wniosków, które już i tak są wyprowadzone z myślenia racjonalnego,
sugeruje to, że argumenty z autorytetu Bożego mają być używane
wyłącznie wtedy, gdy rozumowe wnioski są nieprzekonywujące. Jestem przekonany, że potrzebujemy potrójnego rozróżnienia na etykę
ﬁlozoﬁczną, etykę teologiczną i teologię moralną. Przedmiotem etyki
ﬁlozoﬁcznej jest akt moralny sam w sobie, którego wewnętrzna logika
jest wyjaśniania rozumowo. Etyka teologiczna spogląda na ten sam
moralny akt, ale rzuca na niego dodatkowe światło pochodzące z Objawienia. Gdy strumień nadprzyrodzonego światła zostaje skierowany
na akt moralny, dostarcza on rozjaśniającej percepcji, umożliwiającej zwrócenie uwagi na aspekty, które dotąd nie były dostrzegane.
Przedmiot etyki ﬁlozoﬁcznej i etyki teologicznej pozostaje jednakże
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ten sam. Badany jest akt moralny. Podczas gdy teologia moralna jest
teologią; ma ona Boga za swój przedmiot. W teologii moralnej główna
uwaga winna nadal być skierowana na Boga, a nie na ludzkie działanie. Co wyróżnia teologię moralną od teologii dogmatycznej, to inny
sposób bycia Boga, który to Bóg nadal pozostaje głównym przedmiotem zainteresowania. Jestem przekonany, że pod tym kątem należy
czytać Summa theologiae Akwinaty. Są trzy sposoby (modi) bycia
Boga: Bóg sam w sobie, który podtrzymuje stworzony wszechświat
– co jest przedmiotem Ia pars; Bóg obecny przez łaskę w ludzkim
działaniu – co z kolei jest przedmiotem obszernej IIa pars; oraz Bóg
obecny w unii hipostatycznej Chrystusa i w sakramentach, które wypływają z Jego unikalnej Osoby – a to jest przedmiotem IIIa pars 14 .
Widziana z takiej perspektywy IIa pars jest studium Boga, który
jest obecny przez łaskę w działającej osobie. Płodność Boga objawia się w dojrzałej, wolnej i twórczej osobowości, która stawia czoła
różnym życiowym wyzwaniom. IIa pars można opisać jako antropologię teologiczną, która bada wyzwalającą obecność Boga w ludzkich
wyborach. Z tego też powodu cała teologia moralna św. Tomasza
z Akwinu nie jest oparta na powinności moralnej, którą ledwie wspomina, lecz na cnotach, manifestujących twórczy dar z siebie osoby,
która dzięki wierze pokłada swoją ufność w moc towarzyszącej łaski.
Dlatego teologia moralna może uniknąć moralizowania, zastępując je
zwiastowaniem łaski. Nie oznacza to bynajmniej, że teolog moralista –
jako praedicator gratiae – ma się ograniczać wyłącznie do samej tylko
apologii łaski. To, co nadprzyrodzone postrzegane jest poprzez to, co
przyrodzone. Teologia moralna musi poruszać rzeczywiste problemy,
które stają dzisiaj przed ludzkością, ale podstawowym kątem spojrzenia reﬂeksji teologicznej, jest wyzwalająca moc łaski, zastosowana
do różnych osobistych, rodzinnych, społecznych i politycznych sytuacji. Ewangelicznym szczytem wizji Akwinaty jest nowe prawo łaski,
a nie prawo naturalne, które samo z siebie nie może doprowadzić do
perspektywy błogosławieństw i Kazania na Górze. Teologia moralna
ześrodkowana na Bogu będzie przedstawiać wyzwalającą rolę Ducha
Świętego, który od wewnątrz uwalnia osobę od manipulacji, egoizmu
i strachu we wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Chrześcijańska
wizja moralna może być wzniosła i wymagająca, ponieważ nie jest
ona oparta wyłącznie na samym tylko ludzkim wysiłku, lecz na mocy
14 Super Col., 97: Tribus enim modus est Deus in rebus. Unus est communis
per potentiam, praesentiam, et essentiam; alius per gratiam in sanctis; tertius
modis est singularis in Christo per unionem.
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łaski Boga.
W teologii dogmatycznej, poza wprowadzeniem w główne prawdy
wiary, których recepcja winna być oczyszczona przez studium biblijnych i doktrynalnych źródeł oraz historii rozwoju dogmatu, podstawowe ukierunkowanie winno padać na życiodajną wartość rozważanej
prawdy. W Kościele Ojców dogmaty nie były postrzegane jako ograniczenia nałożone na rozum przez władzę kościelną, lecz jako wskazania podane rozumowi w jego pielgrzymce w stronę zbawczej prawdy.
Postrzegane były jako korzyść dla umysłu, a nie jako wróg. Z chwilą, kiedy zapomniano, że wiara jest darem łaski, udzielanym według
upodobania Boga, twierdzenia dogmatyczne zaczęły być rozumiane
jako nałożone z zewnątrz ograniczenie wolności intelektu. W konsekwencji głoszeniem dogmatów towarzyszył ukryty gniew wobec tych,
którzy ich nie wyznają. Jeśli wiara zacznie ponownie być postrzegana jako dar Boga, rozjaśnianie wiary przez nauczanie Kościoła będzie
przyjmowane, wraz z szacunkiem dla znaków tej wiary, które się jawią nawet poza widzialną strukturą Kościoła. Dialog międzyreligijny
ma za podstawę szacunek wobec obecności Boga w ludzkich sercach
i umysłach, podczas gdy teologia próbuje służyć tej obecności, dostarczając swój skromny pokarm.
Niektórym ludziom zdaje się, że zanim Kościół się nie wypowie,
lepiej jest nie myśleć. A kiedy Kościół już się wypowiedział, nie ma
po co myśleć, ponieważ odpowiedzi zostały już podane. Życie wiary wewnątrz intelektu jest stymulującą siłą, prowadzącą do głębszej
i bardziej krytycznej percepcji. Umysł ukształtowany przez wiarę będzie podejmował rzeczywiste problemy, widząc je w klarowności zasad
ewangelicznych. Umysł skorupiaka czyni z jakiejś pół-prawdy ideologię, i zniewolony jej wizją nie potraﬁ sięgać poza swoją ograniczoną
perspektywę. Teologia winna dawać odwagę, aby krytycznie oceniać
napotkaną rzeczywistość wychodząc od głębszej lektury Ewangelii.
Kiedy Yves Congar cierpiał z powodu swych nowatorskich badań,
zapisał: „Może moje odpowiedzi są błędne, ale pytania są prawdziwe”. To pełne odwagi podejście, które złościło zniewolone umysły –
zadowolone z spokoju odziedziczonych rozwiązań – jest nowoczesnym
wyrazem tego zaufania dla spotkania wiary z wyrobionym intelektem,
które sprawiło, że św. Dominik posłał swych synów do miast uniwersyteckich.
Jakie prawdziwie teologiczne kwestie stają przed nami w XXI wieku? Obserwujemy bowiem, że wymierają wielkie teologiczne zagadnienia, które przyciągały uwagę teologów XX wieku – niektóre z nich
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rozwiązano, niektóre z nich odłożono na później, kiedy przyjdą nowe
inspiracje. Historyczna krytyka tekstu biblijnego, odnowa liturgiczna,
spotkanie wiary i nauki, ekumenizm i zagadnienia eklezjologiczne nie
wzbudzają już takiego zainteresowania, jak niegdyś. Nie mogę orzec
jak prorok, które zagadnienia potrzebują naszej odpowiedzi. Przypuszczalnie w różnych krajach rodzą się różne pytania. Z pewnością
jednak jedna kwestia będzie stale z nami: „Albowiem ubogich zawsze
macie u siebie” (Mt 26,11). Ciągle musimy pracować nad eklezjologiczną przemianą, która wzbudzi prawdziwą troskę o ubogich. Podczas gdy w przeszłości wpływ Kościoła na politykę, kulturę, sztukę,
muzykę i architekturę był wszechobecny, dzisiaj chrześcijański zaczyn
musi być bardziej ukryty. Być może Duch Święty zmienił swój styl
i zaprasza Kościół, aby stawał się widoczny przez bardziej pokorne
środki. Czy nasza formacja intelektualna oferuje taki dominikański
kręgosłup, który pozwoli, aby oblicze Chrystusa zajaśniało przez jakość naszych ludzkich relacji?
Wojciech Giertych OP — dr teologii, mgr historii, wykładowca na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (Angelicum). W Kolegium Filozoﬁczno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie wykłada teologię moralną. Przy generale Zakonu pełni funkcję asystenta ds. życia intelektualnego.
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