K

iedy Pan posłał świętego Dominika do swojego Kościoła
pierwszym z czym zetknąć się miał nowy Kaznodzieja była niewierność Tajemnicy Wcielenia. Paradoksem ówczesnego czasu
była wiara wielu, która przeciwstawiała radykalizm Ewangelii szacunkowi należnemu materialnej i cielesnej części Bożego stworzenia.
Katarzy, albigensi i wszyscy, którzy zawierzyli starej, manichejskiej
tradycji poniżania ciała i materii cierpieli na ślepej drodze ucieczki przed Wcielonym Bogiem. Uciekali od żłóbka Dzieciątka Jezus,
cielesnych cierpień Pana na drodze krzyżowej i przed samymi sobą,
jako ludźmi z krwi i kości. Drogi ucieczki prowadziły w dwóch przeciwnych kierunkach. Jedni zabijali się nieludzką ascezą grzesznego
z deﬁnicji ciała, inni wpadali w wir rozpusty, bo nie da się przecież
znieważyć czegoś, co nie ma wartości. Na ten czas Pan dał Kościołowi
dwóch wielkich świętych Dominika i Franciszka. Jeden głosił radykalizm Ewangelii Wcielenia, drugi kochał całe Boże stworzenie – słońce
i gwiazdy, wilki i ptaki a Tego, w którym wszystko i przez którego wszystko zostało stworzone umieścił w Bożonarodzeniowej szopce,
wśród całego materialnego świata od gwiazd poczynając na osiołku
kończąc.
Później był Kartezjusz i zupełnie zgubiliśmy łączność między ciałem a umysłem. Być może dlatego tak trudno jest nam znaleźć też
to, co łączyć ma ciało i naszego ducha.
Żyjemy osiemset bez mała lat po katarach i albigensach, ale z ciałem ciągle sobie nie radzimy. . . Czym jest ten Boży dar, z którego tak
trudno jest nam w pełni korzystać?
Gerard des Lauriers pisał kiedyś, że jeśli prawdą jest, iż Bóg wyświadcza człowiekowi wielką łaskę zwracając się do niego takim, jakim
człowiek jest, to trzeba dodać, że Bóg żąda od człowieka wiele wzywając go, żeby był w pełni i doskonale sobą – jako duch i ciało.

Jak być sobą w swej cielesności i jak w niej właśnie być posłusznym Stwórcy i Odkupicielowi, który stworzył i przyjął nasze ciało?
Postawienie tego pytania jest jedynym celem tego numeru Teoﬁla,
który mamy przyjemność oddać w Wasze ręce.
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G. Cottier OP

Człowiek, który myśli, decyduje, ufa, modli się,
sprawia drugiemu dobro, współczuje, dobrze
życzy, reaguje na wartości, chociaż opisujemy
go poprzez jego uzdolnienia, charakterystyczne
reakcje, typowe zachowania, wyodrębnione
wypowiedzi, stanowi przecież niekwestionowalną jedność. Nie jest żadnym zlepkiem, [...] to
raczej te wszystkie zachowania są podporządkowane temu, co nazywamy człowieczeństwem.

M. Grabowski
W. Jędrzejewski OP
G. Weigel
M. Pilśniak OP

Marian Grabowski
Dwa pokolenia po rewolucji seksualnej pojawiają się nowe pytania. Czy z rewolucji
seksualnej korzystają głównie drapieżni i
nieodpowiedzialnie mężczyźni, którzy mogą
teraz bez poważnych konsekwencji pobłażać
swym [...] samczym dążeniom, aby traktować kobiety jako przedmioty przyjemności?
[...] Czy rewolucja seksualna nie podważyła
zobowiązania, które służy stałości małżeństwa?

J. A. Kłoczowski OP
T. Grabowski OP
M. Zioło OCSO
B. Parchimowicz OP

George Weigel
Warto zadawać sobie pytania zanim zaczniemy
praktykować jogę: co chcę drogą jogi osiągnąć;
czy wiem, jakie jest jej pochodzenie i jaki cel,
itp.? Czy proponowane dzisiaj przez różnych
mistrzów metody jogi to jakaś próba stworzenia synkretyzmu religijnego, np. New Age? A
może łatwy sposób na dorobienie się pieniędzy?
Tomasz Mariański OP
Podobnie jak celebracja pozbawiona wzniosłego piękna Logosu staje się korowodem kiczu,
smutku i martwoty, tak bez przepisów może
stać się jedynie teatrem prób, pomysłów i
próżności. Rytuał wydaje się najbardziej materialnym elementem kształtującym liturgię,
ale to właśnie on formułuje i strzeże tego co
duchowe.
Tomasz Grabowski OP

Nil Synajski
T. Marjański OP
W. Surówka OP
B. Kochaniewicz OP
M. Zioło OCSO
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Chrześcijańskie objawienie zmartwychwstania doprowadziło do przetworzenia pojęcia człowieka. W tej głębokiej transformacji, znacząca jest idea, którą posiadano
na temat śmierci i losów pośmiertnych [. . . ] Oto kilka
rozważań teologicznych, ale które i ﬁlozof może przejąć
i owocnie rozwinąć. Otóż reﬂeksja na temat zmartwychwstania ciała może być zdolna do wzbogacenia antropologii, a szczególnie ﬁlozoﬁi ciała.

Kard. Georges Cottier
dominikanin

Zmartwychwstanie
ciał
— problem ﬁlozoﬁczny?∗

C

elem „chrystologii filozoficznej” jest pokazanie, jakie
konsekwencje dla poznania ﬁlozoﬁcznego miało objawienie tajemnicy Słowa Wcielonego, które jest przedmiotem wiary teologalnej. Nie jest ona formą ukrytej lub zamaskowanej teologii. Oczywiście, teologia, rozumienie wiary (intelligence de la foi) jest tu przez
ﬁlozoﬁę zakładana. Nie wchodzi jednak jako element konstytutywny
w wątek jej dyskursu. Inaczej mówiąc, światło teologii nie funkcjonuje tu jako zasada formalna poznania. Jest zakładana przez reﬂeksję,
której właściwym światłem jest rozum naturalny. Jednakże rozum
naturalny, ponieważ posiada świadomość tego, że nie jest Rozumem
absolutnym, nie zamyka się w sobie samym. Przeciwnie, rozpoznaje
ponad sobą samym światło, które może go tylko wzmocnić, a które pochodzi od poznania wyższego. Tego rodzaju iluminacja, pochodząca z góry, a otrzymana poprzez poznanie – poznanie ﬁlozoﬁczne
– którego autonomia jest szanowana, weryﬁkuje się w jasny sposób
w dziedzinie antropologii.

Mowa Pawła w Atenach
2. Doszło też do tego, że chrześcijańskie objawienie zmartwychwstania doprowadziło do przetworzenia pojęcia człowieka. W tej głębokiej
transformacji, znacząca jest idea, którą posiadano na temat śmierci
i losów pośmiertnych. Porzucenie poprzednich doktryn utrwalonych
∗ Tłumaczenie artykułu La résurrection des corps. Un problème philosophique?, [w:] „Nova et Vetera” 2003, 1–2, s. 9–27.
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w kulturze nie było sprawą łatwą. Dowodem na to jest opór pogańskich autorów, a także stała obecność starożytnych twierdzeń jeszcze
w teologii Orygenesa.
Księga Dziejów Apostolskich (17,16–34) jest echem pewnej dogłębnej niezgodności, źródła niezrozumienia. Ateńscy rozmówcy Pawła, pomiędzy którymi znajdują się epikurejscy i stoiccy ﬁlozofowie,
patrzą z góry na tego „zwiastuna nowych bogów”: jednemu z nich na
imię byłoby „Zmartwychwstanie”, a drugiemu – Jezus. Przydomek,
którym obarczyli Pawła, daje pojęcie o ich ocenie: „nowinkarz”. Mimo to pierwsza reakcja nie zabija w nich całej ciekawości. Pożądając
pojęcia sensu tej „nowej nauki”, zabrali apostoła na Areopag.
Największa część mowy, bardziej niż zręczne captatio benevolentiae, które również się tam znajduje, może być uznane za powolną
intelektualną drogę, którą przechodzi Paweł wraz ze swymi rozmówcami. Ci zaś mogą podzielać albo przynajmniej rozumieć twierdzenia,
tyczące Boga i jego opatrzności, jedności rodzaju ludzkiego. Co więcej, nawet krytyka bożków, pochodząca od jakiegoś Żyda, nie powinna
ich zaskakiwać.
Rozłam, który ma miejsce przy ogłoszeniu końcowego wniosku,
do którego zresztą poprzedzające wypowiedzi powinny przygotować,
jest tym bardziej brutalny: „Nie zważając na czasy nieświadomości,
wzywa Bóg teraz wszystkich do nawrócenia, dlatego że wyznaczył
dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka,
którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich
przez wskrzeszenie Go z martwych”. Słysząc, że mówi się o zmartwychwstaniu umarłych, jedni kpili, inni powiedzieli: „Posłuchamy
cię o tym innym razem”.
Waga platonizmu

3. Nie jest bez znaczenia stwierdzenie przyczyny
tak zdecydowanego odrzucenia. Dzieje Apostolskie mówią o ﬁlozofach stoickich i epikurejskich, ponieważ reprezentowali oni najbardziej wpływowe szkoły. Jednakże, co do koncepcji
na temat śmierci, w dalszym ciągu znaczyły współczesną kulturę pojęcia rozwinięte przez Platona, tym bardziej, że pewne aspekty tych
pojęć dołączyły się do starszych tradycji.
W zasłużenie słynnym fragmencie Fedona Platon kładzie w usta
Sokratesa określenie powołania ﬁlozofa: „Ci, którzy ﬁlozofują jak należy, troszczą się i starają o to, żeby umrzeć1 ” i nie ma ludzi, którzy
mniej niż ﬁlozofowie baliby się śmierci (por. 67e). To właśnie ciało,
1 Tł.
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wraz ze swymi różnorakimi potrzebami i namiętnościami, przeszkadza duszy w pełnym uchwyceniu jej przedmiotu, którym jest prawda.
Jeśli ktoś miałby kiedyś mieć czyste poznanie, może się to stać tylko
pod warunkiem, że dusza oddzieli się od ciała: wtedy będzie kontemplować rzeczy same w sobie. Jak długo trwa to życie, ﬁlozof dąży
ze wszystkich sił w kierunku poznania i usilnie się stara do niego
zbliżyć, jak to tylko możliwe, i to jest powodem, dla którego dusza,
skupiona w sobie, stara się mieć jak najmniej wspólnego z ciałem.
Śmierć „rozwiązująca” więzy, które aż do tej chwili musiała ona z nim
utrzymywać, przedstawia się w ten sposób jako zwieńczenie procesu
oczyszczenia myśli. Taki jest bowiem cel, któremu poświęca się ﬁlozof:
„Bo jeżeli niepodobna, będąc w ciele, niczego poznać na czysto, to
jedno z dwojga: albo nigdy w ogóle wiedzy posiąść nie można, albo
dopiero po śmierci. Wtedy dusza będzie sama w sobie oddzielona od
ciała, a przedtem nie” (66e–67a). Oto, dlaczego Sokrates, który został
skazany na śmierć, oczekuje śmierci z wielką nadzieją, a nawet z radością; przyjdzie ona przecież, aby ukoronować wysiłek całego jego
życia. A zatem czyż to, co nazywamy „śmiercią”, nie jest „to rozwiązanie i oddzielenie duszy od ciała” (67d)? Tak więc „rozwiązanie
duszy” jest tym, czym zajmują się ﬁlozofowie. Działają w ten sposób,
„o to właśnie chodzi ﬁlozofom, o wyzwolenie i oddzielenie duszy od
ciała” (67d).
Konsekwencją takiej deﬁnicji jest, że aspekt decydującego momentu, wyjątkowego wydarzenia śmierci jest jakby przytępiony. Filozof umiera przede wszystkim dzień po dniu, w sposób ciągły, kiedy
usilnie stara się zmniejszyć, na ile to tylko możliwe wspólnotę, którą
jest zmuszony utrzymywać z ciałem, w przekonaniu, że nigdzie indziej, jak tylko „w Hadesie odnajdzie myśl w stanie czystym” (por.
68b). Kolejną konsekwencją jest uznanie, że strach przed śmiercią
pochodzi z niewiedzy. Prawdziwy ﬁlozof cieszy się, że umiera.
Radykalny dualizm pomiędzy duszą, jako myślą (la penseé), a ciałem oraz koncepcja zbawienia poprzez poznanie, stanowią fundament
rozważań Sokratesa w Fedonie, a ta właśnie platońska tradycja nie
przestała wywierać wpływu na ﬁlozoﬁę zachodnią. Zauważmy jednak, że postawa mędrca wobec śmierci stanowi w równym stopniu
centralny element reﬂeksji innych szkół Antyku, zwłaszcza stoików
i epikurejczyków, a materializm Lukrecjusza także ma tendencję do
relatywizowania znaczenia śmierci jako jedynego w swoim rodzaju
wydarzenia. Odpowiedź, którą daje na pytanie o sens śmierci jest
diametralnie przeciwna do tej, dostarczonej przez Platona. Tym nieCiało
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mniej i jedna, i druga dzielą przekonanie, że strach przed śmiercią
pochodzi z niewiedzy.
4. W sposób nieco schematyczny spróbujemy wyizolować główne aspekty antropologii, na której opiera się postawa Sokratesa. Twierdzenie
wzięte z Alkibiadesa podaje nam je jako skrót: „Tak więc, powiedział Sokrates, jeśli człowiek nie jest ani ciałem, ani złożeniem z tych
dwóch, pozostaje nam, myślę, stwierdzić, albo że człowiek jest niczym, albo, że o ile jest czymkolwiek, jest niczym innym jak duszą”
(130, c). Nieco dalej Sokrates doprecyzowuje jeszcze: „Twoja osoba
jest twoją duszą (. . . ) To właśnie nasza dusza zaprasza do poznania
tego, który polecił poznać samego siebie” (131, e)2 .
Poznanie duszy przez siebie samą – przecież do tego zaprasza wyrocznia delﬁcka. Jednakże ponieważ jest ona natury boskiej, dusza
nie może być całkowicie pojęta. Aby o niej mówić, geniusz literacki Platona w różnych dialogach gra na różnych klawiszach i nie ma
w nich miejsca, w tym wypadku, na przeciwstawianie logos i mythos.
Z drugiej strony nie jest pewne, czy Platon doszedł do jakiejś jednolitej koncepcji duszy: od jednego dialogu do drugiego odsłaniane
są zauważalne wariacje. Inna na przykład jest doktryna o częściach
duszy, a inne twierdzenie o wielości dusz w tym samym podmiocie,
nie licząc już tematu, który będzie rozwinięty w Timajosie o duszy
świata. Właśnie dlatego, że zastosowany język jest najczęściej metaforyczny, powinniśmy wystrzegać się zbyt wielkiego systematyzowania, przeciwstawiając teorię teorii. Tym niemniej pomiędzy obrazami
i symbolami, do których Platon się odwołuje, istnieje trochę znaczących różnic. Otóż w Państwie odpowiedniości pomiędzy strukturą
społeczeństwa podzielonego na klasy i strukturą duszy, zawierającą
w jasny sposób wyróżnione części, można zaliczyć do rozumowania
analogicznego. Mit zaprzęgu, rozwinięty w Fedrze należy przypisać
poetyckiemu geniuszowi Platona. Zdarza się jednak również, że ﬁlozof odwołuje się do tradycyjnych przekazów, takich jakie zostały
wcześniej zmodyﬁkowane przez pitagoreizm i orﬁzm. Tak więc pod
koniec Gorgiasza (523 a i nast.) Sokrates, zanim opowie mit o sądzie nad zmarłymi, precyzuje: „No, to posłuchaj; opowiadają – rzecz
bardzo piękną; choć ty ją nazwiesz mitem, z pewnością – ja: przypowieścią. Bo jako prawdę istotną opowiem ci to, co chcę opowiedzieć3 ”.
2 Niektórzy poddają w wątpliwość autentyczność tego dialogu. Traktujemy go
tu jako świadectwo myśli Platona. Nie brakuje tu punktów wspólnych z innymi
dialogami.
3 Tł. W. Witwicki.
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To skądinąd nie przeszkadza, by pomiędzy następującym tam mitem
eschatologicznym a tym, co kończy Fedona i Państwo, zachodziły
ważne różnice.
Kilka głównych
twierdzeń

5. Złożoność języków i wielka wolność zapisów nie
są mimo to przeszkodą dla zwartości myśli. Możemy więc ukazać kilka głównych twierdzeń.
Poruszając samą siebie i będąc zasadą ruchu, dusza jest nieśmiertelna. To zaś oznacza nie tylko przetrwanie po śmierci, jej niezniszczalność, ale ponadto i przede wszystkim fakt, iż nie zaczęła nigdy
istnieć, że jest niezrodzona. Jest czymś niezrodzonym, tak samo jak
czymś nieśmiertelnym (por. Fedra 245d–246a).
Wychodząc właśnie od tego, powinno się pojmować naturę jej relacji do ciała, relację wyrażoną przez związek pomiędzy dwoma terminami: ciało (sôma) i grób (sęma). To, co pozwoliło Sokratesowi
powiedzieć w Gorgiaszu (493a): „I może myśmy istotnie umarli”, ponieważ ta część duszy, która jest siedzibą pożądań, dała się uwieść
dobrom zmysłowym. W Kratylosie (400c) przypisuje się autorstwo
tego samego związku orﬁkom, którzy: „utworzyli tę nazwę, uważając, że dusza została ukarana za grzechy i cierpi, ażeby ją pilnować
(sôdzetai), ma takie ogrodzenie na kształt więzienia. Ciało jest więc,
zgodnie z tym jak się nazywa, „więzieniem” (sęma) duszy (. . . )”4 .
Przygotowywać się do umierania, to czynić wysiłki, by się wyzwolić
z tego więzienia, skoro ten termin ma podwójne znaczenie pojmania
i kary. To właśnie w tym świecie „ponad”, w świecie inteligibilnym
znajduje się prawdziwa ojczyzna duszy. Dlatego też ﬁlozoﬁa jest pewnym długim duchowym doświadczeniem, w którym dusza skupia się
w sobie, poszukuje odosobnienia, dążąc do bycia „sama z sobą” (por.
Fedon 65 c–d). W śmierci, całkowicie oddzielona od ciała, jest wyzwolona. Raz umarła kontempluje rzeczy same w sobie (por. Fedon
66 d–e), ponieważ już wtedy istnieje ona „przez siebie samą i w sobie
samej”. Życie ﬁlozoﬁczne jest porównywalne do podróży, podtrzymywanej „ogromną nadzieją” posiadania tutaj na ziemi tego, ze względu
na co Sokrates ma włożyć tyle wysiłków (por. 67 b). Dla niego owo
poznanie duszy i konsekwencje ascetyczne, którego ono wymaga, jest
oczywiste. Nie jest tak jednak dla jego rozmówców. Podobnie jak
Glaukon nie dostrzegają oni, że ich dusza jest nieśmiertelna i potrzebują, by ich pewność była oparta na dowodach. Platon, bez wątpienia ze względu na wagę tego argumentu, zamieszcza go wielokrotnie
4 Tł.
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w różnych dialogach.
Podnieśmy teraz dwie konsekwencje koncepcji ciała jako więzienia. Pierwszą jest to, że będąc zastępowane innym podczas kolejnych
etapów metempsychozy, ciało nie zmienia wewnętrznie właściwej duszy tożsamości, którą posiada ona sama z siebie. Podmiotem zatem
jest dusza.
Drugą konsekwencją jest, iż obecność duszy w ciele nosi w sobie
znak upadku lub też kary.
Eschatologia

6. Trzeba tu powiedzieć też słowo o wymiarze eschatologicznym doktryny platońskiej. W Menonie raz
jeszcze Sokrates odwołuje się do mężczyzn i kobiet, kapłanów i kapłanek, „mędrców w boskich sprawach”, a także do Pindara. Menon
jest zaproszony do sprawdzenia, czy to, co oni mówią, jest prawdziwe.
Dusza ludzka jest nieśmiertelna; raz dociera do kresu (co nazywamy
umieraniem), raz na nowo zaczyna się rodzić. Nigdy nie jest unicestwiona. Trzeba żyć najbardziej święcie jak to jest tylko możliwe,
ponieważ po śmierci dusza będzie sądzona i będzie musiała zapłacić
za swoje przewiny. Dusze, którym Persefona w dziewiątym roku każe
wznosić się ku słońcu w górę, dadzą początek ludziom wyższym, genialnym monarchom albo mędrcom; takim ludziom, którzy są czczeni
jako herosi5 .
Odwołanie do mitu służy Platonowi za fundament jego doktryny
o anamnezie: „Ponieważ dusza jest nieśmiertelna i wielokrotnie się
odradza, a także widziała wszystko zarówno na ziemi, jak i w Hadesie,
nie ma niczego, czego by nie znała. Nic więc dziwnego, że pamięta
to, co widziała wcześniej i o cnocie, i o innych rzeczach.”. Menon nie
powinien zniechęcać się w swoich poszukiwaniach, „szukanie bowiem
i uczenie się jest w ogóle przypominaniem sobie” (por. Menon 81
a–d). Gdzie indziej Platon zrobi z doktryny reminiscencji podstawę
dowodu na nieśmiertelność duszy.
Poprzez różne przekazy, analogiczne do tego z Menona, odkrywa
się stały schemat: po śmierci dusze są sądzone, powinny pokutować,
są prowadzone w różne miejsca pobytu w zaświatach w zależności
od tego, jakie było ich wcześniejsze życie ziemskie, potem na nowo
rodzą się na ziemi. To dlatego w platońskiej doktrynie nie możemy
całkowicie rozdzielić natury i przeznaczenia. W pewien sposób dusza
jest tym, czym jest, w zależności od tego, jakie wybrała życie – dobre
lub złe.
5 Ten
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Sokrates może w obliczu śmierci zapraszać do „pięknego ryzyka”
ﬁlozoﬁcznego życia właśnie dlatego, że opiera się na silnym przekonaniu o nieśmiertelności duszy (por. Fedon, 114 d).
Arystoteles

7. Oczywiście sama platońska koncepcja duszy i jej
nieśmiertelności nie reprezentuje całej myśli greckiej,
dotyczącej tego tematu. Podejście arystotelesowskie odróżnia się od
niej i oddziela w widoczny sposób. Analiza Stagiryty wywodzi się
z punktu widzenia ﬁlozoﬁi żyjącego (du vivant ). I tak, dusza jest formą ciała. Każdemu typowi istoty żywej odpowiada specyﬁczna dusza:
dusza wegetatywna, dusza zmysłowa, dusza rozumna – formy wyższe, obejmujące funkcje i działania właściwe duszom niższym. W ten
sposób wykluczona zostaje wszelka teoria, która zakłada wielość dusz
w tej samej jednostce. Jedność złożenia jest silnie potwierdzona.
Czy ponieważ byty żyjące są poddane procesom powstawania
i rozkładu, powinniśmy wnioskować, że dusza ginie wraz ze złożeniem? Tak dzieje się w przypadku rośliny i zwierzęcia. Jak jednak
dzieje się w przypadku człowieka, którego dusza jest rozumna? Tutaj
zaczyna odgrywać rolę drugi porządek rozważań. Arystoteles przenikliwie dostrzega, że poznanie intelektualne nie daje się wytłumaczyć
przez przyczyny biologiczne: „Co się tyczy rozumu, to zdaje się, że
zjawia się w [nas] jako szczególnego rodzaju substancja i nie podlega
zniszczeniu6 ” (de Anima, I, 4, 408 b 18–19). W księdze III, 4 (429
a–b 9) ﬁlozof, porównując zmysły i intelekt, zauważa istotną różnicę,
która pozwala je rozdzielić: otóż, skoro zdolność do zmysłowego postrzegania nie istnieje niezależnie od ciała, intelekt zaś jest od niego
oddzielony, rozumiemy, że jego działanie nie zależy wewnętrznie od
jakiegoś cielesnego organu, tak jak zależą od nich wzrok, słuch i inne
zmysły. Intelekt poznaje sam siebie. Tekst z O pochodzeniu zwierząt
II, 3 (744 G 21) jest często cytowany: intelekt pochodzi z zewnątrz
(thyrathon); jest czymś boskim.
U Arystotelesa jest w ten sposób obecne dwojakie podejście do
problemu duszy. Pierwsze pozwala zapewnić jedność złożenia ciała
i duszy u istoty żyjącej. Drugie podejście wychodzi od dostrzeżenia
specyﬁki poznania intelektualnego. Myśl podatna na to, co ogólne,
zakłada zasadę niematerialną, która posiada istnienie w sobie, i jest
„wieczna”. Relacja pomiędzy psyche, duszą, która jest przyczyną formalną ciała a nous, zasadą myśli, niematerialną i wieczną, lecz należącą do duszy jednostki, nie wydaje się całkowicie wyjaśniona, w każ6 Tłum.
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dym bądź razie explicite. Dlatego też historia arystotelizmu znaczona
jest przez wielkie dyskusje w tej kwestii. Jeszcze do tego powrócimy.
Trzeba było wspomnieć o Arystotelesie, by tym samym przestrzec
na początku przed nieuprawnionym uproszczeniem „myśli greckiej”.
Skądinąd pomiędzy koncepcjami Platona a koncepcjami Stoików
i epikurejczyków istnieją istotne różnice. Wszystkie one jednak są
zgodne co do jednego punktu: przygotowanie do śmierci jest głównym
elementem ﬁlozoﬁcznej mądrości.
Reinkarnacja. Ana- 8. Ktoś jednak może zapytać: dlaczego, w odnielogia do Indii
sieniu do negatywnego przyjęcia, którego doznał
Paweł w Atenach, przywoływać Platona i platonizm? Powodem jest to, iż Platon świadomie wpisuje się w przedłużenie starych tradycji religijnych. Z tego tytułu powinien być traktowany jako uprzywilejowany świadek pewnej kulturowej mentalności,
która pozostawała głęboko zakorzeniona w ludzkich umysłach.
Co więcej, ﬁlozoﬁczna witalność samego platonizmu była daleka
od wyczerpania. Szeroki nurt neoplatonizmu dał tego dowód wkrótce
potem.
Ukażemy punkty styczne pomiędzy tym ostatnim i wielkimi tradycjami Indii. Wyzwolenie jest wyzwoleniem z iluzji i niewiedzy. Podkreślmy wagę doktryny karmanu: termin ten nazywa mechanizm retrybucji za czyny, któremu jest poddana całość czynów jednostki.
To karman określa następujące po sobie, powtarzające się narodziny. Wydaje mi się, że, poza swoją dosłownością, podobna koncepcja
zawiera przeczucie ciężaru odpowiedzialności, której nosicielami są
nasze czyny7 .
Otóż wiara w reinkarnację i pojęcie śmierci, z którą jest ona związana, nie są wyłączne dla tradycji greckiej; odnaleźć ją można w innych erach kulturowych. To zaprasza nas, zanim poddamy ją koniecznemu krytycznemu badaniu, do zapytania samych siebie, czy
poza ﬁlozoﬁcznymi systematyzacjami i mitami religijnymi, nie kryją
się pewne fundamentalne intuicje o szczególnej żywotności. Chodzi tu
o intuicje, które narzucają się z przekonującą siłą i pewnością, i które
są wcześniejsze niż ich pojęciowanie, czasem nieadekwatne lub zbyt
ograniczone, by je ująć.
9. Badane pojęcia dotyczą, moim zdaniem, dwu głównych intuicji.
Pierwszą jest świadomość duchowego charakteru duszy. Istnieje w czło7 Na temat doktryny karmanu zobacz Oliver Lacombe¸L’élan de l’hindouisme,
Paris, O.E.I.L., 1986, s. 29–33.
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wieku zasada, wyłamująca się spod prawa powstawania i ginięcia,
któremu poddane są byty tego świata i które polega na destrukcji
jednostki. Taka jest pewność, która narzuca się przed wszelkim rozumowaniem: to niemożliwe, bym był całkowicie pochłonięty przez
taki niszczycielski proces! Coś w głębi mojego bytu sprzeciwia się
gwałtownie idei podobnej możliwości.
Kiedy taka intuicja szuka swego pojęciowego i racjonalnego wyrazu, dualizm przedstawi się rozumowi jako bezpośrednia odpowiedź,
można powiedzieć: odpowiedź oczywista. Dlatego też ten dualizm
w swojej antycznej formie naznaczył ważny etap w stopniowym nabywaniu poznania ludzkości przez samą siebie. Jest to ta sama intuicja,
której echo daje się jeszcze słyszeć w stwierdzeniu Arystotelesa na
temat nous, że „przyszedł skądinąd”. Jest to tym bardziej znaczące u ﬁlozofa, który podjął się radykalnej krytyki dualizmu swojego
mistrza, Platona.
Drugą główną intuicją, której tyczą doktryny o migracji dusz,
jest idea odpłaty, idea, która również dla siebie samej nie jest pierwotnie jasna. Otóż idea retrybucji odsyła do etycznej odpowiedzialności podmiotu. Zauważyliśmy jednak, że nie zawsze jest łatwo określić, czy los duszy zależy jedynie od odpowiedzialności podmiotu, czy
raczej nie chodzi o konsekwencję złożenia zasad, które mają swoją
siedzibę w podmiocie. Rzeczywiście, równowaga pomiędzy rozumem
a namiętnościami różni jednostki pomiędzy sobą. Integralność byłaby więc daną porządku ontologicznego. Trudno jest rozdzielić w tych
doktrynach to, co należy do dziedziny bytu duszy od tego, co jest
konsekwencją przeznaczenia, wyznaczonego przez wybory etyczne.
10. Doktryny wędrówki dusz wraz zakładanym przez nie dualizmem
– nie co do intuicji, które je podtrzymują, ale co do swoich teoretycznych opracowań – mieszczą się wśród zespołu koncepcji, które mają
skłonności ku monizmowi.
Otóż nieśmiertelność duszy idzie ramię w ramię z jej charakterem
niezrodzonym: dusza jest w równym stopniu ab ante nieśmiertelna;
jest niezniszczalna, należy do świata prawdziwego, który jest światem
inteligibilnym; jest boska z natury. Podobna koncepcja nie implikuje
w żaden sposób uznania Boga osobowego, absolutnie transcendentnego wobec dusz. Według pewnych szkół hinduizmu, kiedy na koniec
swoich oczyszczeń doznaje się uwolnienia, atman mędrca odkrywa
swoją tożsamość z Absolutem, jedynym Atmanem.
Wszystkie te doktryny nie znają biblijnej idei stworzenia. Dają się
rozumieć w kontekście emanacjonizmu: w ten sposób, że to, co emaCiało
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nuje, poprzez następujące po sobie etapy z Pierwszej Zasady, w tej
samej mierze oddala się od niej. Jeśli dla duszy ciało jest więzieniem
i jeśli fakt bycia związanym z ciałem jest karą, jest tak, ponieważ
w ostateczności materia jest zasadą zła. Wcielenie duszy w grobowcu
ciała jest jej upadkiem. I tutaj ponownie łączą się ontologia i przeznaczenie. Mimo to ruchowi oddalania się i upadku przeciwstawia się
ruch przeciwny: poprzez swoje kolejne wcielenia i dzięki swemu ascetycznemu wysiłkowi, dusza dąży do złączenia się z Zasadą, z której
wyszła. W ten sposób doktryny te mają dwa oblicza: upadku i drogi
wyzwolenia.
Ostatni rys winien być podkreślony: droga tak ﬁlozoﬁczna, jak
i ascetyczna, podczas której dusza oczyszcza się z namiętności związanych z ciałem, w celu osiągnięcia prawdziwego poznania i poprzez nie
wyrwania się, całkowicie lub częściowo, spod prawa kolejnych wcieleń,
należy w istotny sposób do porządku noetycznego.
Wzięcie pod uwagę tych kilku elementów doktryn, które naznaczały głęboko kulturową mentalność, pozwala zrozumieć gwałtowność
odrzucenia mowy o zmartwychwstaniu ze strony ateńskich słuchaczy
św. Pawła. Zrozumieliśmy również, dlaczego inkulturacja chrześcijaństwa w myśli greckiej wymagała kilku wieków, aby przełamać pewne
opory. Podobne opory w innych sferach kulturowych nie powinny dziwić.

Myśl biblijna
11. Należy porównywać to, co jest porównywalne. Ostra opozycja,
proponowana przez niektórych, pomiędzy dziedzictwem biblijnym a ﬁlozoﬁcznym dziedzictwem Grecji, w żaden sposób nie szanuje tej reguły.
Prawdą jest, że ﬁlozofowie, a przede wszystkim Platon, czerpali
obﬁcie z popularnych wierzeń na temat dalszych losów dusz. Jednak
w reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej, świadomej bycia czymś innym niż prostym
przedstawieniem wierzeń, nie brakowało sytuacji, kiedy podejmowała
ona względem nich funkcję krytyczną.
Co więcej, nie możemy sprowadzać ﬁlozoﬁcznego dziedzictwa Grecji do pozycji platońskich i neoplatońskich. Doktryna arystotelesowska odrzuca dualizm Platona. Koncepcja stoicka jest jeszcze inna.
Starożytność znała też prądy materialistyczne.
Tak więc przeciwstawianie sobie myśli biblijnej i myśli greckiej,
16

Teoﬁl 1(19)2004

Kard. Georges Cottier OP

sprowadzonej do platonizmu, tak jakby chodziło o dwa systemy ﬁlozoﬁczne, odsłania pewne czysto teoretyczne przekonanie. Według niego
zmartwychwstanie ciała i nieśmiertelność duszy stanowią dwie niespójne ze sobą i antagonistyczne koncepcje. Wbrew takiemu odczytaniu historii idei zauważmy, że autor Księgi Mądrości nie miał trudności z przyswojeniem idei nieśmiertelności, napotkanej przez niego
w greckim środowisku kulturowym Aleksandrii8 .
Kultur nie stanowią monolityczne bloki, zamknięte jedne na drugie. Każda wielka kultura jest otwarta na powszechność humanum.
Jest to jeden z powodów, dla których częste są zjawiska osmozy i zapożyczeń międzykulturowych.
W chrześcijańskiej perspektywie nie możemy postrzegać Biblii jedynie jako kulturowego pomnika, chociaż jest nim również. Przede
wszystkim jednak Biblia zawiera Boże Objawienie, które posiada swój
wymiar historyczny, w tym sensie, że dokonuje się ono stopniowo,
poprzez wydarzenia i słowa, które świadczą o pedagogii Boga wobec
Jego ludu. Znaczy to, że nie wszystko było odsłonięte jednorazowo,
ale że światła Objawienia przychodziły według pewnego porządku,
co oznacza, że przez długi czas nie rzuciło ono swego światła na te
zagadnienia, które miały wyjść z cienia dużo później. Aż do tego czasu, wspomnijmy na przykład kosmologię, ale i antropologię i kwestie
etyczne, lud obdarzony Objawieniem cały czas dzielił pojęcia, które
należały do otaczających go kultur. Przeniesione przez Biblię pojęcia te nie stanowią części Objawienia. Znaczące jest, że Biblia – w tej
mierze, w jakiej Objawienie się wzbogaca i potwierdza – zawiera sądy
krytyczne, które mają oczyścić i sprostować poprzednie przekonania.
Księga Hioba czy twierdzenia Ezechiela o retrybucji są tego przykładami. Zaś co do tego, co należy do losu po śmierci, to idee na temat
szeolu przedstawiają dużo analogii z grecką koncepcją hadesu.
Etapy Bożej
pedagogii

12. Starożytna koncepcja nieśmiertelności zawierała
poważne niejasności. Byłoby bez wątpienia konieczne, zanim będzie można ją podjąć, by zostały wprost
potwierdzone dwie prawdy, leżące u fundamentów wiary biblijnej.
Pierwsza, na której opierają się pozostałe, to transcendencja i wyjątkowość Boga, stworzyciela wszystkich bytów. Bóg stworzył świat
w wolności i z miłości. To dlatego stworzenie jest w głębi dobre, w konsekwencji zaś dobra jest również materia.
8 Por. S.Th. Bonino, Résurrection de la chair ou l’immortalité de l’âme?, „Nova et Vetera”, 1995/4, s. 5–15.
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Kolejna prawda należy do porządku antropologicznego. Zostanie
ona w pełny sposób wyrażona w świetle Nowego Testamentu poprzez
pojęcie osoby. Jednakże potwierdzenie natury osoby jest przedstawione już od pierwszych stronic Genesis, gdzie czytamy: „Stworzył
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (1,27)9 . W ten sposób byt ludzki nie
jest redukowalny do elementów przyrody, ale ją transcenduje, a jego
powołaniem będzie panować nad nią na wzór wiernego zarządcy. Ta
ludzka godność należy w równym stopniu tak do mężczyzn, jak i do
kobiet.
To, co moglibyśmy nazwać kształtowaniem świadomości człowieka
o jego osobowym charakterze, staje się szczególnie widoczne w tym,
co Biblia mówi nam o interwencjach Boga, Pana historii. Bóg Wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi, przedstawia się jako osobowy podmiot, który wkracza w dialog ze swoim stworzeniem, przedmiotem
wybrania i odbiorcą Bożego słowa. Ludzki podmiot odkrywa swoją
wyjątkowość i wyjątkowość swego powołania. Tak było z Abrahamem
i Mojżeszem. Ich przeznaczenie jest oczywiście nierozerwalnie związane z wybraniem ludu, ale staje się tym bardziej jasne, że ich historia
jest historią osobistą, która ma w oczach Bożych wartość ze względu
na siebie samą.
13. Objawienie zmartwychwstania będzie odbywało swą drogę powoli
właśnie w kontekście stworzenia i wybrania.
Od samego początku obecna jest pewność: Bóg jest absolutnym
Panem życia i śmierci. Apostolskie głoszenie nada tej pewności pełniejszy sens, stosując ją do Chrystusa, według słów psalmu: „Bo nie
pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie
zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po twojej prawicy” (Ps 16,10–11)10.
Cuda wskrzeszenia zdziałane przez proroków Eliasza i Elizeusza
ukazują, że Jahwe ma moc ożywiać nawet umarłych.
Tym niemniej prawdą jest, że obraz zmartwychwstania wyraża
najpierw metaforycznie, jak u Ezechiela, zbiorową nadzieję na odrodzenie się Izraela. Jedynie krok po kroku pojawiała się myśl, w odniesieniu do cierpiącego Sprawiedliwego, że zmartwychwstanie może
dotyczyć jednostki: jego Obrońca weźmie jego sprawę w swą rękę i wyzwoli go z mocy szeolu. Taki będzie los Sługi (por. Iz 53,8 n), znamy
9 Tłumaczenie

za BT.
Mowę Piotra i Pawła w Dziejach Apostolskich 2,25–28; 13,35. Dzieje,
które idą za LXX, mają skażenia w miejsce grobu.
10 Por.
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również krzyk nadziei Hioba (19,25 n)11 .
Kryzys czasów machabejskich będzie okazją do postawienia decydującego kroku. Otóż Księga Daniela, która pochodzi bez wątpienia
z tej epoki, uznaje odpłatę i zmartwychwstanie jednostek: „Wielu
zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia,
drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12,2). Prawdopodobnie
zmartwychwstanie, o które tu chodzi, dotyczy Izraela, jego męczenników i jego odstępców. Druga K sięga Machabejska mówi o zmartwychwstaniu jak o czymś ugruntowanym i pewnym. Rozdział siódmy
zawiera zapis o męczeństwie siedmiu braci i ich matki, podtrzymywanych przez wiarę w zmartwychwstanie. Przypominamy sobie również
pobożność Judy, który kazał złożyć oﬁarę w Jerozolimie za grzech:
„Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym” (2 Mch 12,43–44). Wiara w zmartwychwstanie stanie się
dobrem wspólnym czasów Jezusa. Jedynie saduceusze odrzucali ją
z powodu zachowawczości. Argumentacja, którą wysuwali dla zastawienia pułapki, wydawała się im nieodwołalna. Jezus wypomina im
nieznajomość Pism i przeciwstawia im to, co obecne od początku i co
oświecało wiarę Izraela: „A co do zmartwychwstania umarłych, nie
czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych” (Mt 22,31–32, por. 23–33).
Nowy Testament

14. Ewangelie donoszą nam o cudach Jezusa,
przywracających martwych do życia. W ten sposób świadczy o mocy, którą otrzymał od Ojca. Całkiem innej natury
jest Jego własne zmartwychwstanie, które zapowiadał uczniom kilkakrotnie, jednak sens tego głoszenia wymykał się im całkowicie.
Dopiero doświadczenie paschalne otworzy przed nimi rozumienie
tej tajemnicy. Jednakże niewielu wybranych świadków, najpierw tylko jedenastu, do których później będzie dołączony Paweł, będą nią
obdarowani. Przekazy wysuwają na plan pierwszy dwie cechy: z jednej strony konkretny charakter spotkań: jedzą ze Zmartwychwstałym,
dotykają Go, lecz z drugiej strony kondycja Jego człowieczeństwa jest
kondycją nową, jest w stanie chwały.

11 Święty Hieronim, tłumacząc Wulgatę, widział w tych wersetach otwarte objawienie zmartwychwstania. Współczesna egzegeza jest bardziej roztropna: chodzi
o pewne odległe przeczucie, jakiś postulat nadziei.
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Zmartwychwstanie Chrystusa, począwszy od publicznego znaku
Pięćdziesiątnicy, zajmuje centralne miejsce w apostolskim głoszeniu.
Kerygmat opiera się na fakcie, który nie ma sobie podobnych, a który jest przedmiotem doświadczenia paschalnego: tego Jezusa, który
został ukrzyżowany i który umarł, Bóg wskrzesił i poprzez Niego
daje ludziom zbawienie. Jeden punkt jest stale przypominany: doświadczenie, o którym świadczą apostołowie, jest zgodne z Pismami;
a fakt, który zwiastują, właśnie dopełnił obietnice proroków. Tak
więc z tekstów biblijnych są wzięte wyrażenia, by opowiedzieć o tym
wyjątkowym wydarzeniu.
Dzieje, Jan oraz Paweł rozwiną jego implikacje. Zmartwychwstanie Chrystusa położyło pieczęć Boga na dziele Odkupienia, które dokonało się na Krzyżu. Jezus został obwołany Chrystusem i Zbawcą.
Od Ojca, u którego od tamtego czasu zasiada, posyła do ludzi
obiecanego wcześniej Ducha. Teraz, ponieważ jest on w chwale, miłość
Boga, którą przyniósł na ziemię pod osłoną znaków, dokonuje się
nadal w Kościele poprzez cuda i przez dar Ducha dla tych, którzy
wierzą.
On jest „pierwszym spośród umarłych”, pierwszy wszedł do nowego świata, do odkupionego uniwersum. Poprzedza nas w drodze do
tego celu, by nas pociągnąć poprzez swój przykład; według wyrażenia
1 P 2,9 nn: Jesteśmy ludem świętym, który sobie stworzył.
15. Chrystus zmartwychwstały jest nazwany przez Pawła „pierwszym
spośród tych, którzy pomarli” (1 Kor 15,20). On jest podstawą naszego oczekiwania na zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, On jest
jego jedynym fundamentem i obiektywną jego racją: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8,11). Dla opisania
dnia ostatecznego listy Pawłowe zapożyczają symbolikę apokaliptyczną. Istotne twierdzenie mówi o integralnym odnowieniu osoby, które
zawierać będzie całkowitą przemianę ciała, duchowego, niezniszczalnego, nieśmiertelnego (por. 1 Kor 15,35–53). Znamy również obraz
z Apokalipsy 19,11–15, dotyczący zmartwychwstania zmarłych na
sąd. Niecierpliwe oczekiwanie na ten Dzień powinno jednak unikać
wszelkiej próżnej spekulacji.
Ten temat został rozwinięty przez Pawła w kilku tekstach. Wystarczy tu zacytować List do Kolosan: „razem z Nim [Chrystusem]
pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni
przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił” (2,12). I nieco dalej
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czytamy: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po
prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie
się w chwale (3,1–4)”.
Jan, który mówi o zmartwychwstaniu w czasie teraźniejszym, potwierdza tę samą prawdę.

Święty Tomasz
16. Święty Tomasz, który jest przede wszystkim genialnym metaﬁzykiem, zintegrował wkład myśli greckiej z godną uwagi spójnością do
swojego wykładu doktryny chrześcijańskiej. Dostrzegł również punkty styczne pomiędzy tym, co mówi Objawienie o jedności osoby ludzkiej, a koncepcją arystotelesowską, która odróżnia się znacząco ze
swoją tezą o duszy jako formie ciała od platońskiego dualizmu. Ta
integracja napotkała jednak na trudności. Rzeczywiście, w tym, co
dotyczy natury intelektu, stanowisko Arystotelesa nie jest najbardziej jasne, a przede wszystkim jego dzieło docierało na Zachód wraz
z towarzyszącymi mu komentarzami greckimi i arabskimi. Szczególnie
interpretacja Awerroesa zainspirowała niektórych mistrzów wydziału
Artium na uniwersytecie paryskim. Jednocześnie Tomasz dostrzegł,
jakie niebezpieczeństwo dla wiary wiązało się z przyjęciem takiej wykładni i kilkakrotnie będzie z nią polemizował. W tym celu skomentuje De anima Arystotelesa; jedną ze swoich questio disputata poświęci
duszy, jeszcze inną stworzeniom duchowym. W samym środku paryskich sporów napisze w 1270 dziełko, które sprowadzi kontrowersję do
punktu decydującego: De unitate intellectus contra Averroistas. Zagadnienia, dotyczące duszy zajmują dużo miejsca również w dwóch
Sumach 12 .
Wykład Sumy przeciw poganom uderza przez swą wagę i siłę syntezy. Rozróżnienie, zaprezentowane w pierwszych rozdziałach, organizuje całą kompozycję dzieła. Otóż istnieją dwie drogi poznania Boga,
a mianowicie droga rozumu naturalnego oraz droga Objawienia, na
którą wchodzimy dzięki wierze, otwierającej nas na prawdy, które
12 Lista nie jest wyczerpująca. Pozwolę sobie odesłać czytelnika do mojego studium Problčmes de l’âme, [w:] Le Désir de Dieu, Parole et Silence, 2002, s. 29–49.
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przekraczają rozum ludzki. Poruszanie się pierwszą z tych dróg warunkują dowodzenia, drugą zaś argumenty prawdopodobne i autorytety. Pierwsze trzy księgi przynależałyby do pierwszej drogi, a czwarta do drugiej. Długi traktat o duszy znajduje się właśnie w księdze
drugiej (rozdziały 46 – 100). Różnorodne teorie duszy są tam przedstawione i poddane krytyce. Szczególnie mocno podważa się te spośród nich, które przyjmują istnienie intelektu oddzielonego, zarówno
czynnego, jak i biernego.
Centralny jest rozdział 68., bowiem przedstawia się w nim, w jaki
sposób substancja poznająca może być formą ciała. Natomiast rozdział 79. pokazuje, że zniszczenie ciała nie pociąga za sobą zniszczenia
ludzkiej duszy. Dusza ludzka nie istnieje przez całą wieczność; jej istnienie rozpoczyna się wraz z ciałem (rozdz. 83 i następne), ponieważ
jest stworzona (rozdz. 87).
To forma substancjalna udziela esse materii. Nie jest przeszkodą
dla jedności substancjalnej to, że ta forma jest sama w sobie substancją. Taki jest paradoks, który czyni z człowieka byt z pogranicza dwu
światów, byt graniczny. Dwie cechy są tu podkreślone. Pierwszą jest
to, że im bardziej forma dominuje nad materią, tym silniejsza jest
jedność złożenia. Drugą, że im ta forma jest szlachetniejsza w hierarchii form, tym bardziej w swoim bycie przekracza ona i przewyższa
materię. Ujawnia się to poprzez jej działanie.
To, że jakaś niecielesna substancja jest mimo wszystko formą ciała, może być zrozumiane, jeśli wyjdziemy od hierarchii form, które
zbiegają się w harmonię i piękno wszechświata. Dusza ludzka, zdolna
do poznania intelektualnego, jest podobna do substancji inteligibilnych. Jej działanie, którym jest poznanie intelektualne, dzieje się bez
pomocy jakiegoś cielesnego organu. Zakłada to, że zasada tego działania, dusza poznająca, przekracza kondycję materii ciała i nie zawiera
się w niej całkowicie, nie jest w niej pogrążona. Rzeczywiście, materia ciała nie bierze udziału w działaniu intelektualnym. Ten pierwszy
aspekt wcale nie sprawia, że na powrót popadamy w dualizm, gdyż
domaga się dopełnienia. Akt rozumowania duszy ludzkiej, sam w sobie niematerialny, potrzebuje bowiem władz, które działają poprzez
organy ciała, jak np. wyobraźnia czy zmysły. Dlatego też mówimy
i o tym, że dusza ludzka jest w naturalny sposób zjednoczona z ciałem,
stanowiąc w ten sposób istotę (species) człowieka. Mówiąc inaczej, inną rzeczą jest posługiwać się możliwościami w strukturze, w której
bierze udział organ ciała, a inną natura działania, w którym żaden
organ nie bierze udziału jako jego składnik właściwy (por. rozdz. 68).
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Nieśmiertelność
i zmartwychwstanie

17. Tej silnej jedności złożonego bytu ludzkiego nie sprzeciwia się dwubiegunowość zasady
intelektualnej i zasady materialnej, z których
każda posiada sobie właściwe wymagania. W ten sposób zniszczalność ciała, które ma swoją podstawę w materii, nie pociąga za sobą
zniszczenia duszy, która jest substancjalna.
Niemożliwe jest — mówi święty Tomasz — by pragnienie naturalne było daremne. Lecz człowiek z natury pragnie istnieć zawsze.
Świadczy o tym fakt, że istnienie jest tym, czego wszyscy pragną.
Człowiek zaś ujmuje intelektem istnienie nie tylko jako teraz (nunc)
– jak zwierzęta nierozumne – ale ujmuje istnienie po prostu (simpliciter ) i stosownie do wszelkiego czasu. Stąd też człowiek otrzymuje
wieczne istnienie dzięki duszy, przez którą ujmuje istnienie po prostu i stosownie do wszelkiego czasu (secundum omne tempus)” (II,
83)13 .

Ten sam rozdział w powyższy sposób rozwija serię argumentów,
dowodzących nieśmiertelności duszy. Jednak udowodnienie nieśmiertelności duszy nie jest dowiedzeniem zmartwychwstania ciała. Jedno
od drugiego dzieli krok, którego umysł naturalny nie umiałby postawić, licząc jedynie na swoje własne siły. Dowodem na to jest fakt, że
święty Tomasz nie zajmuje się tą kwestią w księdze II, ale w księdze IV, która bazuje na tajemnicach wiary i która, jak widzieliśmy,
opiera się na innych kryteriach metodologicznych. Dlatego też nie
ma u świętego Tomasza czegoś, co byłoby „naturalnym wymaganiem
nadprzyrodzoności”, co jest wyrażeniem skądinąd sprzecznym.
Rozdział 79. księgi IV traktuje o artykule Credo, mówiącym o przyszłym zmartwychwstaniu mocą Chrystusa. Święty Tomasz, odnosząc
się do rozdziałów 79, 68 i 83 drugiej księgi, wykazuje w nich wysoką
spójność antropologiczną.
Po śmierci dusza ludzka, która jest nieśmiertelna, pozostaje oddzielona od ciała, z którym została w naturalny sposób zjednoczona;
bycie formą ciała należy do jej istoty. Jest więc wbrew naturze duszy
pozostawać bez swojego ciała. Zarazem to, co jest wbrew naturze,
nie może trwać wiecznie (por. De Coelo, 269 b). Tak więc dusza nie
będzie wiecznie istnieć bez swego ciała. A ponieważ trwa ona wiecznie, potrzeba (oportet ), by była ona na nowo z nim zjednoczona, co
jest tożsame ze zmartwychwstaniem. Tak więc nieśmiertelność duszy
domaga się przyszłego zmartwychwstania ciał.
13 Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej
w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi, t. 1, tłum. Z. Włodek, W.
Zega, Poznań 2003, s. 508.
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Będziemy ujęci siłą tego argumentu. Podkreślmy znaczenie natury: chodzi tu o głębokie odczytanie fundamentalnych danych antropologicznych w świetle Objawienia. Bez niego twierdzenie nie byłoby
możliwe.
Święty Tomasz wysuwa i drugi argument, oparty na naturalnym
pożądaniu szczęśliwości. Ostateczny cel szczęścia jest osiągany wraz
z doskonałością podmiotu. Jeżeli czegoś tej doskonałości brakuje, to
nie mamy jeszcze do czynienia ze szczęściem doskonałym, a pragnienie nie jest całkowicie zaspokojone. To, co jest niedoskonałe, ze swej
natury pożąda osiągnięcia swej doskonałości. Jednocześnie dusza oddzielona od ciała jest w pewien sposób niedoskonała, tak jak każda
część oddzielona od swojej całości. Skoro zatem dusza jest częścią
natury ludzkiej, to człowiek nie może osiągnąć swego ostatecznego
szczęścia dopóty, dopóki jego dusza nie jest na nowo zjednoczona
z ciałem, tym bardziej, że człowiek nie może osiągnąć swego ostatecznego szczęścia w tym życiu.
Trzeci argument opiera się na odpłacie po życiu: otóż ciało uczestniczy w dobrych lub złych czynach, które człowiek popełnił.
Potwierdzenie nie
wprost, niebezpośrednie

18. Raz poznane dzięki Objawieniu zmartwychwstanie pokazuje, jak bardzo odpowiada ono głębokim dążeniom natury ludzkiej. Jednakże, rozważywszy pozostałe jej aspekty, zdawałoby się,
że musimy stwierdzić jego niemożliwość. Te przeciwne racje powinny
być tedy zbadane i przedyskutowane. Odnosimy się tu do rozdziału 52 tej samej księgi IV Contra gentiles, który stawia zagadnienie
grzechu pierworodnego.
Istnienie grzechu pierworodnego jest przesłanką, płynącą z wiary.
Wiemy, że Pascal myślał, iż obserwacja obyczajów naszego gatunku
nadała jej status pewności dowodu doświadczalnego. Święty Tomasz
jest jednak bardziej roztropny: pewne znaki prowadziłyby do założenia jego prawdopodobieństwa. Jednak argument prawdopodobny nie
jest dowodem nieobalalnym.
Natura ludzka i jej kondycja mogą być przedmiotem dwojakich
rozważań: pierwsze z nich opiera się na elementach składowych istotnych dla tej natury, natomiast drugie na Bożej Opatrzności.
Według pierwszego rozumowania braki, które dotykają ludzkość,
są naturalnymi konsekwencjami materii: ciało, złożone z przeciwieństw,
jest zniszczalne, pożądanie zmysłowe jest poruszane przez przyjemności zmysłowe, które czasem przeciwstawiają się rozumowi; intelekt
bierny, który jest w możności względem wszystkiego, co inteligibilne,
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a niczego z tego nie posiada w akcie, lecz musi je otrzymywać poczynając od zmysłów, dochodzi z trudnością do poznania prawdy. Może
się od niej łatwo odwrócić np. wówczas, gdy wyobraźnia weźmie nad
nim górę.
W ten sposób, ze względu na własne złożenie, byt ludzki jest
naznaczony przez kruchość i niestałość. Już sam ten fakt mógłby
sprawić, by umysł przyjął za własne stwierdzenie z Księgi Mądrości:
„śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum
pełen myśli” (9,15).
Jednak pierwsze rozumowanie winno być dopełnione i w pewnym
sensie poprawione przez reﬂeksję na temat Bożej Opatrzności, która
czuwa nad porządkiem pomiędzy bytami i która doprowadza swoich poddanych do doskonałości, poprzez które znajdują one swoje
spełnienie. Jeśli Bóg jednoczy naturę niższą (ciało) z wyższą (dusza
duchowa), to czyni tak w tym celu, aby ta druga panowała nad tą
pierwszą. Jeśli zaś przeszkoda tego doskonalenia pochodzi z braku
natury, zastępuje go przez szczególny dar z porządku nadprzyrodzonego: rozumiemy przez to dar Opatrzności, który nie wywodzi się
z wewnętrznych zasad badanej natury. To, że dusza jest naturą wyższą niż ciało, powinniśmy rozumieć, że jest ona z nim zjednoczona
w ten sposób, że nic w ciele nie jest przeciwne duszy, od której otrzymuje ono życie. W podobny sposób rozum ludzki jest złączony ze
sferą pożądawczą i innymi zdolnościami zmysłowymi, ale nie po to,
by stanowić dla nich pęta, ale raczej jako wsparcie we właściwej im
aktywności.
Taka jest prawdopodobna konkluzja (sat probsabiliter ), dokąd doprowadza reﬂeksja na temat Bożej Opatrzności: obecny stan ludzkości
sprawia, że myślimy o jakimś braku, przez który nasza natura okazuje
się pozbawiona pierwotnego daru.
Natura ludzka od początku została ustanowiona w stanie, w którym władze niższe były całkowicie poddane rozumowi, rozum Bogu,
a ciało duszy, Bóg dopełniał przez łaskę to, czego ze względu na tą
równowagę brakowało zasobom właściwym naturze (Deo per gratiam
supplente id quod ad hoc deerat per naturam). Dokładniej mówiąc,
łaska oznacza tu te dary pozaprzyrodzone, które wzmacniały i potwierdzały naturę.
Doktryna jedności substancjalnej duszy duchowej i ciała czyni
oczywistą doskonałą jedność złożenia bytu ludzkiego. Jednak ta jedność z siebie samej nie eliminuje wymagań i powinności, które wypływają dla natury z ducha, a z natury dla materii.
Ciało
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Dary pozaprzyrodzone, darmo dane, miały podtrzymywać naturę, w której ryzyko, żeby tak powiedzieć, jest niejako właściwe. Zauważmy na marginesie, że ten punkt widzenia wyklucza wszelką naturalistyczną interpretację. Zapamiętajmy: reﬂeksja nad elementami
konstytutywnymi danej natury jest dopełniona przez reﬂeksję nad
mądrością Bożych rządów.
Ze swej strony zmartwychwstanie, konsekwencja Chrystusowej łaski, zaspokaja pragnienie, konnaturalne z duszą duchową, by doprowadzić do uczestnictwa w jej niezniszczalności ciało, którego jest formą. Natura ludzka nie jest zdolna przez własne siły i energie zaspokoić
pewnych głębokich dążeń, których jest nosicielką w tej mierze, w jakiej ma duchowy charakter. (Dla bliższej analogii zobacz: Le Désir
de Dieu, w: Le d’esir naturel de voir Dieu, dz. cyt., s. 209–227.)
Oto kilka rozważań teologicznych, ale które i ﬁlozof może przejąć
i owocnie rozwinąć. Otóż reﬂeksja na temat zmartwychwstania ciała
może być zdolna do wzbogacenia antropologii, a szczególnie ﬁlozoﬁi
ciała.
Od negatywnej reakcji Greków na zwiastowanie zmartwychwstania do syntezy świętego Tomasza, u którego dziedzictwo myśli greckiej jest z namysłem przyjęte, mimo że droga była pełna przeszkód.
Inkulturacja, a to wydaje mi się być ogólną regułą, wymaga przepracowania podstaw.

Tłum. Łukasz Popko OP

Kard. Georges Cottier OP — szwajcarski dominikanin, niegdyś dyrektor Instytutu św. Tomasza z Akwinu
w Genewie, teolog Domu Papieskiego, sekretarz międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie.
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Na początku mów katechetycznych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Jan Paweł II formułuje projekt rozwijania antropologii adekwatnej, która według jego określenia
ma rozumieć i tłumaczyć człowieka w tym, co istotowo
ludzkie. Tekst tutaj prezentowany jest częścią większej
całości, w której próbuje się naszkicować zarys papieskiego projektu, przy zastosowaniu jego metody analiz.
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Cielesny człowiek
i ludzki duch
Fragment antropologii
adekwatnej.

Z

Kim nie jestem?

konfrontacji samotnego Adama ze stworzonym światem
zwierzęcym papież wydobywa niezwykle ważny wątek. Chodzi
o wymiar człowieczeństwa, który nie daje się sprowadzić do tego, co materialne, co żywe w sensie psychiczno-biologicznym, co jest
najwyżej skomplikowanym wyrazem ludzkiej biologii, psychiczności,
świadomości. Jan Paweł II zauważa, że człowiek od samego początku
poszukuje swojej istoty: „stworzony człowiek znajduje się od pierwszej chwili swego istnienia wobec Boga niejako w poszukiwaniu swej
istoty, rzec można w poszukiwaniu swej deﬁnicji. Myśliciel współczesny powiedziałby może: W poszukiwaniu swej «tożsamości»1 .”
Adam, korzystając ze swojej rozumności, nazywa zwierzęta – rozpoznaje ich istotę, którą odzwierciedla w nazwie: „Każde jednak zwierzę, które określił człowiek, otrzymało nazwę «istota żywa».” Poznając świat zewnętrzny, natraﬁa wśród nieożywionej materii na istoty
żywe. Sam także jest istotą żywą. Jednak doskonale widzi, że pierwiastek życia obecny w nich i w nim nie ustala istotowego podobieństwa:
„nie znalazła się pomoc odpowiednia dla człowieka.” Jego inteligencja
pozwala mu na uchwycenie ogromnego podobieństwa i jeszcze większego braku podobieństwa. Brak podobnych mu podsuwa Adamowi
i wzmacnia pytanie o własną tożsamość. Samotność człowieka wobec
Boga i stworzonego świata przez swoją egzystencjalną dolegliwość
1 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Libreria Editrice Vaticana
1986, s. 25.
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wzmaga pragnienia rozpoznania swej istoty2 . W łonie genezyjskiej
samotności rodzi się pragnienie poznania siebie.
Nadawanie nazw żywym istotom symbolizuje poznawanie zewnętrznego świata w ogóle. Zdolności odróżniania, kategoryzowania, abstrahowania, nazywania, ujawniające się w prostej czynności Adama,
i wiele innych aspektów własnej racjonalności wykorzystujemy w procesie poznawania otaczającej rzeczywistości. Dzięki temu człowiek
zwrotnie zaczyna poznawać siebie. Takie samopoznanie ma jednak
negatywny charakter. Coraz lepiej wie, kim nie jest. Odkrywa swą
odrębność, swoją niesprowadzalność do tego, co poznaje, swoją nieutożsamialność z resztą świata. Im głębiej ludzie poznają otaczający
świat, tym intensywniejsze staje się pytanie o istotę człowieczeństwa.
Co prawda Adam nie stawia tego pytania wprost, ale wisi ono w powietrzu. Zresztą, pytanie to nie ma charakteru jednorazowego, ale jest
nierozerwalnie związane z losami gatunku ludzkiego. Dobitnie pojawia się tam, gdzie następuje znaczący postęp w poznaniu świata.
Sukcesy poznawcze zawsze wiodą do kryzysu tożsamości. Ludzie
skonfrontowani z uzyskaną przez siebie wiedzą o świecie wtórnie stawiają pytanie o siebie. Można wywołać wiele momentów z dziejów
nauki, gdzie taki kryzys miał miejsce. Czy poznanie czaszek hominidów i teoria hominizacji nie postawiła z nową siłą pytania o to, kim
nie jesteśmy? Czym różnimy się od hominidów, na czym ta różnica
polega? Iluż antropologów trapi problem wytyczenia tu granicy! Podobna sytuacja miała miejsce, gdy odkryto potężny wpływ hormonów
na ludzkie zachowania. To, co odczytywano jako wyraz ściśle duchowej aktywności człowieka (miłość, gniew), okazało się być głęboko
wpisane w ludzką biologię. Podobnie było z odkryciem podświadomości i jej oddziaływań na nasze decyzje, o których mniemano, że są
wyrazem wyłącznie ludzkiej wolności i świadomej siebie rozumności.
Każde takie odkrycie zaburza nasze poczucie tożsamości. Szczególnie
doniosłe są te wyniki poznania, które sprawiają, że to, co dotychczas
uznawaliśmy za niepowątpiewalny i niewzruszony element tożsamości
ludzkiego „ ja”, okazuje się autonomiczne w stosunku do nas, chociaż
określające naszą cielesność, nasz system zachowań, naszą psychikę.
Tak bliskie, tak konstytutywne dla człowieka, a mimo to nie rozstrzy2 Człowiek upadły zna takie doświadczenia samotności, które łagodzą dolegliwość tego pytania, ale i ogłupiają. Taką może się stać samotność w zuniformizowanym tłumie, samotność wśród kopii, wśród ludzi, którzy bezmyślnie małpują
podsuwane im wzory zachowań, wartościowań W tych sytuacjach widzialne podobieństwo z podobnymi sobie wystarcza. Ludzie potraﬁą nawet o takie upodobnienie energicznie zabiegać.

30

Teoﬁl 1(19)2004

Marian Grabowski

ga i nie określa do końca tego, kim jesteśmy.
Adam staje w obliczu frapującego podobieństwa swego życia biologicznego i innych istot żywych. Uderzające podobieństwo, a jednak
nie tożsamość. Poprzez podobieństwo biologicznych zachowań odkrywa siebie jako kogoś spowinowaconego ze światem zwierząt. Jednakże pomimo tak głębokiego pokrewieństwa, wspólnego uczestniczenia
w życiu biologicznym i w jego przejawach, Adam przecież dostrzega
swoją odmienność. Nie jest zwierzęciem. Zapewne utwierdza go w tym
przekonaniu różnica kształtu ciała, zachowań – różnica najprostsza do
zaobserwowania. Jego cielesność jest inna niż otaczających go zwierząt. Inaczej też się zachowuje. Wobec świata zwierząt jego morfologia
określa jego odrębność, a równocześnie jego tożsamość.
Odkrycia części szkieletów hominidów, teoria antropogenezy kwestionują ten element odróżnienia się od tego, co nie-człowiecze, chociaż pra-człowiecze. Trzeba uznać, że istniały osobniki budową, biologiczną konstrukcją niemalże nieodróżnialne od nas, które ludźmi takimi, jakimi my jesteśmy, nie byli. To, co w naszej cielesności wydawało
się niegdyś bezspornym dowodem odmienności od świata zwierząt,
przestało nim być. Człowiek, który wzbogacił swą wiedzę o świecie
o teorię hominizacji istot człekopodobnych, nie może już samookreślać siebie, odwołując się do wyjątkowości anatomii, odrębności zachowań.
Badania inteligencji szympansów podważają kolejne niekwestionowalne wyróżniki człowieczeństwa – rozumność, zdolność do uchwycenia swej indywidualności, język. Szympans rozpoznaje siebie w lustrze, potraﬁ nazwać siebie w ramach języka migowego, w którym
przyswoił sobie określony zapas symbolicznych gestów. Rozumność
szympansa, hominida i człowieka nie dzieli różnica jakości, ale tylko
różnica stopnia. Znowu określony element tego, co uważaliśmy za wyjątkowe i charakteryzujące człowieka, okazuje się własnością nieczłowieczego świata. I znowu pojawia się problem nowego samookreślenia
człowieka. Niezbyt rozsądnym argumentem jest tutaj wskazywanie
na większą złożoność i komplikację procesów myślowych człowieka,
których nie można zaobserwować u zwierząt. Jeśli nie ma radykalnej
różnicy, różnicy jakości, to uznanie człowieka za „rozwiniętą psychicznie małpę” jest uprawnioną ekstrapolacją. „Naga małpa” dorobiła się
kultury, a badania etologów, socjobiologów dostarczają wielu argumentów na to, że większość naszych zachowań społecznych ma swe
wzorce w stadnych zachowaniach małp człekokształtnych.
Podobna sytuacja zarysowuje się wtedy, gdy ludzie zaczynają baCiało
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dać swoją psychiczność. I tutaj rozpada się dotychczasowy obraz samego siebie. Samoświadomość od dawna uważano za jeden z niepowątpiewalnych wyróżników człowieczeństwa. Jedna z jej charakterystycznych właściwości – samoprzejrzystość, możliwość uchwycenia
wszelkiej zawartej w niej treści, została zakwestionowana przez odkrycie podświadomości. Okazało się, że pewne treści umieszczone w naszej pamięci, ale znajdujące się poza polem świadomości, „z ukrycia”
wpływają na nasze decyzje, zachowania, na to, co i jak myślimy. Świadomość nie jest dla siebie samej doskonale przejrzysta. Przestaje być
wiadomo, jak określać człowieka przez jego świadomość. Jego „ ja” nie
składa się bowiem tylko z tego, co świadome, ale ma swoją mroczną
i do końca nieprzejrzystą część. I tu od nowa trzeba poszukiwać tego, co określa ludzką tożsamość, bo czyż można treści podświadome
uznać za ostateczny wyraz osoby? Są one „częścią” człowieka, ale nie
są tym, co go deﬁnitywnie określa.
Podobnie można popatrzeć na wszelkie wpływy: genetyczne, hormonalne, kulturowe, które określają człowieka, kształtują jego system
zachowań, ocen, obyczajów, przeświadczeń. Podatność na czynniki
kulturowe, zależność naszych obrazów świata i norm moralnych od
kręgu cywilizacyjnego, w którym ukształtował się człowiek, stawiają z mocą pytanie, czy istnieje jakiś trwały rdzeń w człowieku, czy
też jest on tylko złożoną sumą wielorakich czynników zewnętrznych?
Przytoczone wyniki poznania, które problematyzują naszą samoidentyﬁkację, nie zadomawiają nas w świecie, lecz z niego wyobcowują.
Nie tylko zmuszają do pytania o własną tożsamość, ale zaburzają
dotychczasowe samorozumienie, samodeﬁniowanie siebie. Wiem, kim
nie jestem, ale ciągle nie wiem, kim jestem3 .
Łatwo spostrzec, że zaproponowane już przez Orygenesa odczytanie postaci „kobiety” jako symbolu pierwiastka duchowego w człowieku, udziela deﬁnitywnej odpowiedzi na pytanie: „kim nie jestem?”.
3 Historia

reﬂeksji antropologicznej i ﬁlozoﬁcznej świadczy o błądzeniu ludzkiej
myśli w takich momentach. Wszelkie odmiany mechanicyzmu, witalizmu, naturalizmu, materializmu, psychologizmu. . . są zawsze smutnym dowodem porażki
w udzielaniu odpowiedzi na pytanie o swoistość człowieczeństwa. Reﬂektujący
nie potraﬁą dostrzec rdzenia człowieczeństwa spoza biologicznych mechanizmów,
spoza kulturowych uwarunkowań. Człowiek jawi się im jako skomplikowana wiązka uzależnień, złożona struktura białkowa i już nic więcej. Zachowują się zgoła
inaczej niż Adam. Ten w swym podobieństwie do istot żywych odkrywa swoje
niepodobieństwo i ufnie zasypia. Oni zaś wytężają intelekt, by udowodnić, że są
wyłącznie bardziej zawiłą konstrukcją tego, co poznali i niczym więcej. Adam
otrzyma darmo rozwiązanie, budząc się z genezyjskiego snu, oni zostaną w uporczywości swego błędu.

32

Teoﬁl 1(19)2004

Marian Grabowski

Duchowy wymiar ludzkiej istoty, który stwarza Bóg w trakcie snu
Adama, nie daje się zredukować do rzeczywistości czysto materialnej
nawet w jej najbardziej wyraﬁnowanych kompozycjach, najsubtelniejszych epifenomenach.

„Ewa” – ludzki duch
Adam budzi się z genezyjskiego snu i widzi niewiastę. Nie jest prosto
oderwać się od dosłowności obrazu i potraktować kobietę jako „Ewę”,
jako symbol innej rzeczywistości, bo egzystencjalna siła doświadczenia, jakim jest zachwyt nad kobiecością, a także siła przyzwyczajenia
do dosłownej interpretacji, stawia tu opór. Warto jednak, pomimo
tych trudności, spróbować.
Metaforą jest zarówno sam sen, jak i przebudzenie. Budzić się,
odzyskiwać świadomość, to zyskiwać nowy wymiar istnienia w porównaniu z czasem sennego marzenia, to właściwie dopiero zaczynać
w pełni istnieć. Sen jest niepełnym istnieniem. Przejście od snu do
jawy, symbolicznie, a zarazem wystarczająco dobitnie, przedstawia
skalę nowości, wobec której staje Adam. Świadomość Adama odkrywa jakieś radykalnie nowe przedłużenie jego istoty – nowy wymiar
wcześniej nieobecny. Nie jest to nowa treść w świadomości, ale nowy
wymiar człowieczeństwa, który właśnie poprzez świadomość i chyba
tylko przez nią staje się mu dostępny. Jest to coś poza- i ponadświadomego, co ma swój własny byt i logikę, chociaż spleciony niezwykle mocno z empirycznie uchwytywalnym człowieczeństwem Adama.
Jest to coś, co do głębi przemienia jego dotychczasowy sposób istnienia, podobnie jak budząca się świadomość zmienia charakter istnienia
uśpionego człowieka. Bóg „przyprowadza” „Ewę” Adamowi, to znaczy, że jego świadomość rejestruje zjawienie się czegoś gruntownie
nowego, a zarazem nieobcego i uzupełniającego, czegoś prawdziwie
bliskiego. Pierzcha samotność. Adam rozpoznaje to, co go dopiero
prawdziwie określa i ustanawia ostatecznie jego tożsamość. Rozpoznaje siebie jako istotę cielesną i zarazem duchową.
W dosłownej interpretacji tego fragmentu Adam cieszy się z niewiasty, która swoją obecnością przezwycięża jego samotność społeczną i męską. Zachwyt sugeruje, że Adam dostrzegł coś, co niweczy całkowicie jego samotność. „Dostrzegł” coś więcej niż kobietę. W tym
niezwykle skondensowanym, „małomównym” opisie aż całe dwa zdania są bezpośrednią reakcją na pojawienie się „Ewy”. Adam podejCiało
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muje wysiłek innowacji semantycznej4 , by jak najdosadniej oddać
uderzające go poczucie jedynej w swoim rodzaju bliskości z „Ewą”.
Filozoﬁczne formuły, opisujące jedność dwojga, doskonałość przenikania obu pierwiastków – ciała i duszy – zostaną wypracowane wieki
później. Symbolem „żebra” i niezwykle precyzyjną konstrukcją wypowiedzi Adama wobec pojawienia się „Ewy” autor pierwszego rozdziału Genesis oddaje najgłębszą prawdę antropologiczną. Mówiąc o jedności mężczyzny i kobiety, mówi zarazem o podwójności i jedności
cielesno-duchowej człowieka. Trudno o genialniejszą w swej trafności,
prostocie i oszczędności symbolikę. Para kobieta-mężczyzna symbolizuje splot ciała i ducha ludzkiego. Jahwista, mimo braku abstrakcyjnego języka, wydaje się znać, rozpoznawać i nazywać dwie odmienne
rzeczywistości w człowieku, duchową i cielesną i ich dogłębne złączenie. W ramach dostępnego sobie języka podkreśla ich integralną
jedność i zarazem dwojakość. Wyraża możliwość deﬁnitywnej samoidentyﬁkacji człowieka dopiero poprzez rozpoznanie duchowego pierwiastka swej natury.
Obraz mężczyzny i kobiety, który symbolizuje człowieka i jego
ducha, daje wskazówkę interpretacyjną, jak opisać wewnętrzne ich
spojenie w człowieku. Mężczyznę i kobietę łączy miłość oblubieńcza.
Ona staje się metaforą więzi pomiędzy człowiekiem i jego duchem.
W żadnym rodzaju miłości pomiędzy ludźmi, nawet między dzieckiem i rodzicami, nie istnieje taka bliskość, takie wzajemne otwarcie
przestrzeni intymności dwóch osób, jak w miłości oblubieńczej. Zwrot
„stają się jednym ciałem” tę antropologiczną prawdę wyraża. Istnieje jednakże kategoria miłości, gdzie intymność miłości jest jeszcze
większa. Taką miłością jest miłość do samego siebie. Okrzyk zachwytu Adama w swej literalności symbolizuje spojrzenie miłości, którym
człowiek ogarnia swojego ducha, gdy go odkrywa. Bliskość w miłości
oblubieńczej jest zaledwie niedoskonałą metaforą bliskości, jedności
ciała i duszy, z której wyrasta prawdziwa miłość siebie.
Kim jest i jaka jest „Ewa”, z którą każdy z nas jest połączony tak
ściśle, że stanowi jedno ciało? Jak się natraﬁa na własnego ducha?
Czy pełne zachwytu spojrzenie, którym Adam ogarnia „Ewę”, jest
dla człowieka po upadku w ogóle możliwe?
Adam kocha Ewę i jest to podstawowy trop. Trzeba nim podążać
i maksymalnie uczciwie pytać się o czystość miłości własnej, uporczywie pytać się o przedmiot tej miłości. Jak kocham siebie? Cóż takiego
jest we mnie, że jest godne miłości? Każdy jest przejęty sobą. Każdy
4W
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wyczuwa wartość, jaką jest, ale na czym ona polega, najczęściej już
nie wie. Może więc łatwiej zacząć od pytania: czym nie jest miłość do
samego siebie?
Ludzka dbałość o własną pomyślność życiową, o zdrowie, o życie biologiczne, mimo pozorów zwykle nie bywa wyrazem miłości
do samego siebie. Nierzadko w chrześcijaństwie tak się ją przedstawia, co prowadzi do kłamliwej ideologii, która swym górnolotnym
brzmieniem fałszuje konkret ludzkiego życia. Nieuniknione zatroskanie o własny byt, dbałość o życiową pomyślność, o zdrowie charakterystyczne dla istoty świadomej, która jest żywa i posiada potrzeby,
nie musi jeszcze ciągle mieć cokolwiek wspólnego z miłością do siebie.
Słowo „miłość” bywa tutaj nadużywane, skandalicznie nadużywane.
Owszem, troszczę się o siebie, solidaryzuję się z sobą, ale to nie musi być równoznaczne z miłością siebie. Gdyby chodziło o bliźniego,
wiedzielibyśmy, że to jeszcze nie jest miłość, co najwyżej życzliwość.
Niemało jest zbłąkanej miłości własnej. Kochamy to, co uważamy
za nas samych, za coś najbardziej własnego, za coś, co nas ostatecznie
stanowi. Jeśli ktoś uchwytuje siebie tylko w perspektywie społecznego
znaczenia, to kocha właśnie swoje społeczne „ ja”. Jeśli ktoś jest cały
skupiony na wartości zdrowia i życia, to kocha własne biologiczne życie. Z nim tylko siebie identyﬁkuje. Jeśli ktoś skupił się bez reszty na
życiowej pomyślności, to właśnie ją uczynił przedmiotem miłości własnej. Człowiek po upadku nie umie kochać „Ewy”, a przynajmniej ma
z tym sporo kłopotu. Myli ją ze swoim ciałem, jego przejawami. Błądzi w miłości do siebie. O tym, że jest to zbłądzenie, świetnie wiedzą
ci, którzy rozpoznali fałszywy przedmiot takiej miłości. Autentycznie
przeżyta skrucha staje się miejscem rozpadu nieprawdziwego obrazu
samego siebie. Na początku jest tylko cierpienie, ale potem okazuje
się, że są kimś więcej niż tym, co uczynili tematem miłości własnej.
Wreszcie miłość do siebie nie ma nic wspólnego z samolubstwem,
z egoizmem. Różnicę rysował już subtelnie Arystoteles5 . Samolub
pragnie dla siebie rozmaitych wartości, które są także wartościami dla
innych ludzi. Nie zważa na drugich, byle zaspokoić swój głód wartości. Precyzyjnie wyraził to M. Scheler, pisząc: „W ‘egoizmie’ bowiem
nie jest mi dana moja indywidualna jaźń jako przedmiot miłości –
wyizolowany ze wszystkich powiązań społecznych i ujęty jedynie jako nosiciel owych najwyższych rodzajów wartości, które np. znajdują
swój wyraz w pojęciu ‘zbawienia’ - lecz jestem dany sobie w dąże5 Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Pisma wszystkie, t. V, Warszawa 2000,
s. 269.
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niu tylko jako ‘jeden spośród innych’, który jedynie po prostu ‘nie
uwzględnia’ wartości innych ludzi”6 . Egoizm drugiego gniewa, jest
odrażający. Oburza ślepota na wartość drugiego człowieka, na jego
sprawy. Jednak najtragiczniejszym skutkiem egoizmu jest oślepienie
na wartość samego siebie. Egoizm nie pozwala człowiekowi na miłość
własną. Dbając tylko o dobra dla siebie, zasłaniam nimi to, co we
mnie samym jest właśnie godne miłości. Gonię za tym, za czym i inni
gonią, i nie widzę wartości samego siebie. Wartości jedynej w swoim rodzaju. Szczególnie dramatycznie ten fenomen widać, gdy osoba
zapatrzy się w swoje społeczne „ ja”. Co sobie inni o mnie pomyślą?
To pytanie troska i więzi. Odwodzi od tego, kim się naprawdę jest.
Inspiruje do gry, do udawania, wpisywania się w cudze oczekiwania,
zatraty siebie.
Zasadniczo kochamy siebie na ślepo. Człowiek odczuwa własną
wartość, ma jej przeczucie, ale tego, czym ona jest, jaki jest jej kształt,
nie wie. Egoizm okazuje się potężnie spaczoną przez upadek relacją
Adama do „Ewy”. Adam praktycznie jej nie widzi, fałszywie uchwytuje i opacznie o nią zabiega. Mimo zbłądzeń i niemałych kłopotów
upadłego człowieka w rozpoznawaniu przedmiotu miłości własnej, jej
poznanie nie jest całkiem beznadziejną sprawą. Istnieją ludzie, którzy dbając serio o wartości, rozpoznają i przeżywają siebie jako twór
moralny i wyławiają związany z tym moment ostateczności. Człowiek
umie tak przeżyć wierność wartościom, powinność czynu, powołanie
zawodowe, że jest dla niego jasne, iż zdrada, zaniechanie spełnienia określonego dobra, wymknięcie się naciskowi powołania, zniszczy
go. Zniszczą nie w żadnym cielesnym, ale właśnie duchowym sensie. Poruszające doświadczenie własnej kruchości moralnej jest zarazem świadectwem natraﬁania na własnego ducha. Innym rodzajem
doświadczenia samego siebie albo drugiego człowieka, w którym do
głosu dochodzi jakieś rozpoznanie „Ewy”, jest przeżycie ponadużytkowego charakteru osoby. Jeszcze innym doświadczeniem, w którym
odsłania się ludzki duch, jest rzeczywista miłość do drugiej osoby.
Kochamy jej niepowtarzalność, troskamy się o jej moralny kształt,
boli nas jej małostkowość, jej wady, ale nie dlatego, że nas krzywdzą,
lecz dlatego, że są. Jesteśmy wtedy na tropie jej duchowego kształtu.
Jak opisać pozytywnie miłość do samego siebie? Tomasz z Akwinu napisze: „Mówiąc, że człowiek miłuje siebie, rozumie się przez to,
że kocha swoją naturę duchową. . . I pod tym względem człowiek po6 M.
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winien bardziej miłować siebie po Bogu, niż kogokolwiek innego”7 .
Znawca myśli Tomasza ujmie to tak: „Pragnienie spełnienia naszego
przeznaczenia, działające w nas wskutek faktu stworzenia, w gruncie
rzeczy jest ‘miłością własną”8 . M. Scheler nazwie miłość do samego siebie miłością do własnego zbawienia9 . Tak więc przedmiotem
miłości do siebie samego jest to, przez co najgłębiej jesteśmy z Bogiem i nie jest to życie biologiczne, pomyślność życiowa, zdrowie, ale
indywidualny kształt naszego ducha, którego zapragnął dla nas Bóg.
Charakter „Ewy” opisuje M. Scheler w rozprawce „Ordo amoris”.
Tytułowe ordo amoris jest szczególnym porządkiem miłości i nienawiści właściwym danej osobie. Jest to jej najgłębszy rdzeń, który
przejawia się w chceniach, pragnieniach, sympatiach i antypatiach,
preferencjach. „W pewnym schemacie duchowym znajduje się praźródło, które w tajemny sposób ożywia wszystko to, co pochodzi od
tego człowieka, ba, jeszcze więcej: znajduje czynnik pierwotnie określający to, co stale usiłuje go otoczyć – w przestrzeni [będzie to] jego
otoczenie moralne, w czasie jego los, tzn. ogół możliwości, które zdarzają się jemu i mogą zdarzyć się tylko jemu”10 . Jest to wspólna
tendencja w pragnieniach, marzeniach, w luźnych myślach. To, na co
zwracam uwagę, bo mnie przyciąga, jak również i to, co mnie odpycha. Jest to coś, co przychodzi łatwo i to, co zyskuję wyjątkowym
wysiłkiem; to, czego dla siebie pragnę i najbardziej nie chcę. Jest
to preferowana tendencja dla określonych kierunków wartości. Ordo
amoris jest moim sposobem kochania i służenia temu, co wartościowe oraz nienawidzenia tego, co sprzeczne z wartościami. Ono stanowi
aksjologiczny rdzeń osoby, rdzeń duchowy. Przejawia się w emocjach,
wyobraźni, woli działania. To ono w istotny sposób określa mój „psychologiczny” charakter, ono sprawia, że „Wszędzie, gdziekolwiek człowiek się zwraca, przyciągają go lub odpychają nie tyle te same rzeczy
i [ci sami] ludzie, ale rzeczy i ludzie tego samego rodzaju, a te ‘rodzaje’ są w każdym przypadku rodzajami odznaczającymi się jakąś
wartością, przyciągającymi lub odpychającymi według określonych
stałych reguł preferowania (i stawiania niżej)”11 . Ordo amoris stanowi strukturę ludzkiego ducha, „deﬁnicję” konkretnego człowieka, jego
niepowtarzalności: „Kto ma ordo amoris jakiegoś człowieka, ten ma
7 Sth

II-II q. 26 a. 4.
Pieper, O miłości, nadziei i wierze, Poznań 2000, s.102.
9 M. Schelera, „Ordo amoris” [w:] O miłości – antologia, (red.) M. Grabowski,
Toruń 1998, s.22.
10 Dz. cyt., s. 17.
11 Dz. cyt., s. 17.
8 J.
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tego człowieka. Znalazł on dla niego jako podmiotu moralnego to, co
w przypadku kryształu stanowi formułę krystaliczną”12.
Bóg, stwarzając każdego człowieka, określa jemu tylko właściwe
i dla niego tylko przeznaczone zadanie. Ta misja jest czymś obiektywnie istniejącym. Scheler będzie nazywał ją „indywidualnym przeznaczeniem”. Napisze:
„indywidualne przeznaczenie” jakiegoś duchowego podmiotu [. . . ]
jest wprawdzie czymś odnoszącym się, dzięki swej szczególnej zawartości wartości, do tego podmiotu i tylko do niego, ale [przez to]
nie jest czymś mniej obiektywnym, nie jest czymś, co ma być ustanowione, lecz wyłącznie poznawane. Owo „przeznaczenie” wyraża
miejsce, które w planie zbawienia świata przypada właśnie temu
podmiotowi, wyraża więc tym samym jego szczególne zadanie, jego „powołanie” (Beruf) w dawnym etymologicznym znaczeniu tego
słowa”13 .

Powołanie nie jest więc zadaniem narzuconym z zewnątrz, ale sposobem otwarcia się osoby na rzeczywistość Boga. Powołanie pozostaje
w głębokiej zgodności z kształtem duchowym, z ordo amoris osoby.
Taką głęboko biblijną koncepcję osoby, w której ujęta zostaje niepowtarzalność człowieka, jego istnienie uchwycone jako zadanie, którego wynik ma wieczny charakter, można w różnych aspektach śledzić w cytowanym tekście M. Schelera, w pismach S. Kierkegaarda,
a w najwyrazistszej i najmocniejszej postaci u H. Ursa von Balthasara. Ten ostatni pisze: „Tam, gdzie Bóg mówi podmiotowi duchowemu, kim on jest dla Niego, wiecznego i prawdziwego Boga, mówi mu
jednocześnie, po co istnieje – a więc obdarza go potwierdzoną przez
Boga misją – tam można o podmiocie duchowym powiedzieć, że jest
osobą”14 .
Wielu ludzi żyje wbrew swemu powołaniu. Zadurzyli się, jak powiedziałby Scheler, w tym, co jest spoza ich porządku miłości. Takie
pobłądzenie może trwać lata, objąć znaczącą część życia albo i życie
całe. Kierkegaard pisze, że osobowość, która nie staje się sobą, która
nie podejmuje tego zadania, jakie wieczność jej stawia, popada w rozpacz. Zarazem przejawia się tutaj jakaś tajemnica Bożego prowadzenia. Nawet opór wobec powierzonej człowiekowi misji, Bóg wykorzystuje tak, że retrospektywnie dostrzeże on owocność Jego ingerencji.
Jonasz w brzuchu ryby jest symbolem życia, które właśnie „stanęło”, w którym nie widać przyszłości. Jest symbolem buntu przeciw
12 Dz.

cyt., s.16.
cyt., s.18.
14 H. Urs von Balthasar, W pełni wiary, Kraków 1991, s. 196.
13 Dz.
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powołaniu. Jonasz musi przejść przez takie doświadczenie, by odkryć
ponownie szansę.
W perspektywie wyznaczanej przez uprzedniość powołania, człowiek może swe powołanie tylko spełnić lub się mu sprzeniewierzyć.
Mogę moje powołanie rozpoznać i urzeczywistnić, ale też mogę tu
chybić i rozminąć się z nim. Nie mam wielu możliwości wyboru, ale
tylko jedną właściwą. Reszta jest błądzeniem. To błądzenie, gdy się
człowiekowi przytraﬁa, opisuje on, mówiąc, że czuje się nie na swoim miejscu, czuje jakby żył nie swoim życiem, że życie „ jakby się
zatrzymało”, „zmartwiało”. Symptomem takiego życia wbrew swemu powołaniu jest też swoiste wymuszanie sukcesów na życiu. Każdy
prawdziwy osobisty sukces pozostaje w zgodzie z powołaniem. Jest
naturalnym etapem. Ten spoza powołania, by niósł radość i satysfakcję, musi być oglądany na tle i w porównaniu z sukcesami innych.
Dopiero one stają się dla niego miarą. Radość wynikła z realizacji
powołania wystarcza sama sobie. Iść za swoim powołaniem, to równocześnie odkryć tajemnicę owocności życia.
Jest taki ważny fragment rachunku sumienia, gdzie oceniam siebie
nie tylko przez wzgląd na obowiązujące powszechnie normy i wymagania, ale gdzie pytam siebie o to, co dotyczy tylko mojego powołania.
Scheler ma rację, gdy pisze: Jeśli usiłujemy pewien podmiot całkowicie ocenić i zmierzyć pod względem moralnym, to zawsze musimy
mieć na uwadze, obok skal powszechnie obowiązujących, przysługującą właśnie jemu, a nie nam albo jakiemuś innemu podmiotowi, ideę
jego indywidualnego przeznaczenia” 15 .
Bez związku z Bogiem nie daje się w pełni realizować własnego
powołania. S. Kierkegaard pisze: „Osobowość jest uświadomioną syntezą nieskończoności i skończoności, która związana jest sama z sobą,
której zadaniem jest stanie się sobą, co może nastąpić tylko przez
związek z Bogiem”16. Gdy mówimy o stawaniu się osobowości, to
zwykle zlewa się w tym spełnianie swego powołania i idące z nim
w parze coraz lepsze rozpoznawanie swego duchowego kształtu. Wtedy człowiek coraz bardziej staje się sobą, coraz bardziej jest tym,
kim według Bożego projektu ma się stać. Natraﬁamy tu na tajemnicę tożsamości osoby. Poza naszymi możliwościami leży projektowanie
własnego kształtu. Ten kształt się jedynie odkrywa i realizuje, a wówczas okazuje się, że na tej właśnie drodze człowiek osiąga poczucie
najgłębszej wolności i sensowności w swoim życiu, a także szczęścia.
15 Dz.
16 S.
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To, o czym pisali Tomasz i Scheler, widzi Adam w postaci „Ewy”.
Niewinny Adam „widzi” swoją duszę. Patrzy na siebie w wymiarze
boskim, w wymiarze wieczności. Jego zachwyt i radość są początkiem
i najczystszym wyrazem miłości do samego siebie. Kocha to, co w nim
jest odbiciem Boga, co ustala podobieństwo do Niego i jest jak Bóg
wieczne i nieprzemijające. Tajemnica miłości do samego siebie nie
uzyska krótszej i piękniejszej formuły niż w tych dwóch zdaniach,
którymi Adam objawia swoją radość17 .
Dalej w tekście nie mówi już Adam. Koniec tego, co się dzieje po
pierwszym spotkaniu z „Ewą”, dyskretnie dopowiada narrator: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze
swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” Akwinata powtórzy to jak echo w języku pojęć, a nie symboli: „Każdy stanowi jedność
z sobą, a ta jedność więcej znaczy niż zjednoczenie z kimś. Podobnie
jak jedność jest pierwotniejsza od zjednoczenia, tak też miłość, którą
kochamy samych siebie, jest pra-formą i źródłem przyjaźni. Przyjaźń
bowiem, którą żywimy dla innych, polega na tym, że zachowujemy
się w stosunku do nich tak, jak wobec siebie18 ”. Nie mogę kochać
innych poza moim sposobem kochania. Mój sposób kochania bliźnich
wynika z mojego powołania, z mojego ordo amoris.
Człowiek – Adam opuszcza dom rodzinny. Metafora „rodzinnego domu” oznacza ten fragment świata, ten fragment rzeczywistości
człowieka, który jest swojski i „wyjściowy”, a równocześnie ograniczony. Bliski, ale taki, w którym nie mogę pozostać na zawsze. Kiedyś
go opuszczam, by kosztować bezbrzeżności świata rozciągającego się
poza ścianami rodzicielskiego domu. Dom rodzinny w pewnym momencie dzieciństwa wydaje się nam całym światem. Istnieje tylko on.
Czyż nie podobnie przeżywamy własną nieduchową naturę: ciało jego głosy i potrzeby, psychikę, jej cierpienia i uszczęśliwienia? Oto, co
nas stanowi, co określa bez reszty i do końca. Odkrycie wymiaru du17 W

losach upadłej ludzkości są chyba tylko dwie sceny, gdzie stykamy się
z czymś podobnym. Maryja po zwiastowaniu idzie do Elżbiety. Jej serce wypełnia radość z objawionego Bożego planu: „Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym”. Da wyraz tej radości w pierwszych słowach „Magniﬁcat”: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.” Jezus usłyszy
z kolei nad Jordanem swoje imię: „Ty jesteś mój Syn umiłowany” i swoje powołanie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Wyraźnie zobaczy swoje,
mówiąc językiem Schelera, „indywidualne przeznaczenie”. Napełniony radością
Ducha Świętego pójdzie na pustynię kontemplować to, co zostało Mu objawione. Będzie chciał być sam ze swoją „Ewą”. Szatan zacznie Go kusić dopiero po
czterdziestu dniach tej kontemplacji, gdy jej owoc będzie już w pełni dojrzały.
18 Sth II-II q. 25 a. 4.
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chowego sprawia, że ten świat robi się za ciasny, jak rodzicielski dom
i rośnie pragnienie, by podążyć w kierunku, który wyznacza duch.
W opowieści mówi dalej narrator a nie Adam. Ten ostatni rozpoznaje swojego ducha i zatraca się w nim. To zatracenie nie jest tylko
czystym doświadczaniem siebie, ale jest też modlitwą.
Istnieje bardzo bogate doświadczenie mistyczne, w którym człowiek odkrywa, że wędrówka w głąb własnego ducha jest wędrówką
ku Bogu. Przywołajmy tylko dwa świadectwa. Pierwsze pochodzi od
francuskiego charyzmatyka Ph. Madre. „Ostatnia dobra przyczyna,
by kochać siebie samego, spoczywa w Obecności, która w nas mieszka.
Nie jest ona mną, lecz obecnością Tego, który mnie kocha”19. I drugie św. Jana od Krzyża. „Słowo, Syn Boży, wraz z Ojcem i Duchem
Świętym jest przez swą obecność istotnie ukryty w najgłębszej istocie
duszy.” Nieco dalej: „O duszo. . . wiedz o tym, że ty sama jesteś schronieniem, gdzie On przebywa, ty sama jesteś Jego ustroniem i miejscem
tajemnym, gdzie On się ukrywa!”20 Wątek duszy jako pośredniczącej
w kontakcie człowieka z Bogiem podejmują nie tylko sprawozdania
z życia mistycznego, ale także teologia. J. Ratzinger pisze: „Otwarcie egzystencji człowieka na Boga nie jest tylko jakimś dodatkiem do
jego niezależnie poza tym istniejącego bytu, ale stanowi najgłębszą
istotę człowieczeństwa: jest właśnie tym, co nazywamy «duszą»”21 .
Bóg „przyprowadził” Adamowi „Ewę”. Bóg jest dyskretny. To „Ewa”
odsyła Adama do Boga.

„Żebro”
Czym jest żebro w kontekście Orygenesowej interpretacji „Ewy”?
Jest fragmentem tego, co człowiecze i nieduchowe. Jest tym, z czego Bóg „zbuduje niewiastę”. Przedstawia sobą taki element człowieczeństwa w jego stworzonym aspekcie, który stanie się fundamentem
konstrukcji „Ewy” – ludzkiego ducha. W obrębie tej interpretacji
Adam-człowiek jest kimś rozumnym, inteligentnym, jest wolny, wrażliwy na wartości, umie nawet reagować na Boga, a mimo tego jeszcze
nie jest duchowy! W klasycznej ﬁlozoﬁi zwykło się myśleć o problemie ciało-dusza inaczej. Dusza jest tam zasadą – formą, pierwszym
19 Ph.

20 Jan

Madre, Najpierw pokochaj siebie, Kraków 1997, s. 98.
od Krzyża – Pieśń Duchowa, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 1995, s.

535.

21 J.
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aktem ciała zdolnego do wykonywania funkcji życiowych. Dusza rozumna staje się podmiotem ludzkich działań duchowych i cielesnych.
Jednym z argumentów na rzecz istnienia duszy jest „niecielesna” –
duchowa aktywność człowieka. Tymczasem w ramach sugerowanej
interpretacji nieduchowy a cielesny, lepiej: ludzki a nieduchowy charakter mają nie tylko rozumność, ufność, wrażliwość aksjologiczna,
ale także religijność, zdolność samostanowienia22. Na podstawie tak
odczytanej opowieści o stworzeniu niewiasty można sobie wyobrażać istotę rozumną, wolną, uczestniczącą w świecie wartości, a nawet
w pewnym stopniu otwartą na Boga, która nie ma w sobie pierwiastka duchowego. Takie wyobrażenie odświeża reﬂeksję nad połączeniem
pierwiastka cielesnego i duchowego w człowieku. Odświeża wielorako.
W badaniach antropologicznych zawsze dawało się wyśledzić postawę aksjologiczną, którą określał zachwyt nad misternością człowieka oglądanego w perspektywie jego biologii, psychiki, zachowań społecznych, religijności, w jego umiejętnościach intelektualnych, decyzyjnych. Dla pracowitego poznawania, a zarazem podziwiania „Adama”, którym stoją nauki o człowieku, zawsze było kamieniem obrazy „odbieranie” mu cech swoiście ludzkich i traktowanie ich jako
heterogenicznych, bo duchowych tylko. Jest w tym rozstrzygnięciu
jakieś pomniejszenie chwały Bożej. Dlaczego to ludzki duch miałby
być wolny, a nie cały człowiek? Dlaczego religijność ma być przymiotem stricte duchowym, a nie po prostu ludzkim? Prezentowana tutaj
interpretacja pokazuje „Adama” jako doskonałe dzieło Stwórcy. Pozwala zachwycać się pełnią człowieczeństwa, którą objawia cielesność
ze swymi zadziwiającymi epifenomenami: psychiką, wrażliwością aksjologiczną, religijną, samoświadomością, wielorakością inteligencji,
umiejętnością zreﬂektowanego rozstrzygania. W ramach przedstawianej interpretacji złożenia duch-ciało, a właściwie duch-człowiek (!),
przedmiotem badań nauk szczegółowych stają się w uprawniony sposób te ludzkie zdolności, które mamy zwykle za wyłącznie duchowe.
Proponowana zmiana widzenia skłania do ponownego przemyślenia linii demarkacyjnej, dzielącej oba pierwiastki. Wyznacza ją formuła „człowiecze a nie duchowe”. Każdy człowiek jest uduchowiony
– ma ducha. O tym mówi opowieść. Ten jednak dojrzewa, nabiera
22 Nieduchowych elementów jest w nas mnóstwo: procesy wegetatywne, nieświadome przebiegi czynnościowe mózgu, wzrost włosów, poddawanie się wpływom
kultury, plastyczność sylwetki psychicznej i tysiąc innych. Wskazując tutaj na to,
co człowiecze a nieduchowe, ograniczamy się do tych przymiotów człowieka, które zwykło się widzieć jako zasadniczo przejaw ducha: samoświadomość, zdolność
wyboru, dania wiary, zaufania. . .
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kształtów. Bóg „buduje” niewiastę i ta metafora poprzez związane
z nią skojarzenia: projektowania, stawiania fundamentu, wznoszenia
konstrukcji. . . pozwala myśleć o procesie. Ludzki duch nie jest „gotowy”. Jeśli tak, to sensownym wydaje się założenie, że jego przejawy
zaczynają być dostrzegalne dopiero na pewnym etapie rozwoju. Jedynym zaś miejscem, gdzie to ujawnianie się dokonuje, jest po prostu
człowieczeństwo. Inaczej: to, co w nas jest człowiecze (człowiecze,
a nie tylko cielesne), może, ale nie musi nosić na sobie znamion charakterystycznych dla aktywności „Ewy”. I niezwykle często ich nie
nosi.
Uśmiechnąłem się do studenta, bo był taki sympatyczny. Ktoś
pomógł przypadkowo spotkanej staruszce, dał wyraz naturalnemu
ludzkiemu odruchowi dobroci. Kobieta użaliła się nad zziębniętym
żebrakiem, kupując mu ciepłą bułkę. Wszystko to są głęboko ludzkie
zachowania, ale dlaczego miałyby być przejawem ludzkiego ducha?
Lekarz uczciwie leczy swego pacjenta, jednego z wielu, którzy przechodzą przez jego ręce. Egzaminator pyta jednego z dwustu studentów w tej sesji. Proboszcz modli się gorąco za swego paraﬁanina. Czy
w tych przypadkach z konieczności mamy do czynienia z udziałem tego, co najgłębiej osobowe, duchowe? I lekarz, i egzaminator, i ksiądz,
nie muszą i najczęściej nie umieją spotkać się z drugą osobą ani z Bogiem, co nie znaczy, że nie czują miłości do człowieka (humanitas), że
proboszcz nie jest kimś autentycznie i żywo pobożnym. Jednak nawet najbardziej udana miłość do człowieka nie jest z deﬁnicji miłością
osobową, a najżarliwsza pobożność nie jest jeszcze miłością do Boga.
Ale i jedno, i drugie jest z pewnością swoiście człowieczym zachowaniem. Nie jest do tego zdolny nikt poza nami. By ufać, by kochać
ludzką miłością seksualną, być w elementarny sposób dobrym, życzliwym trzeba być człowiekiem, ale udział ludzkiego ducha może być
w tym znikomy, niewykrywalny, a niewykluczone, że w ogóle go tam
nie ma. Formuła „człowiecze a nieduchowe” określa wiele sytuacji,
rozmaitych przejawów zachowań swoiście ludzkich.23 Istnieje ludzka
dobroć, prostota, ufność, odwaga, miłość, które nie biorą się z tego,
co duchowe, ale są składowymi naszego człowieczeństwa. Są owocem
aktywności „Adama”, nie „Ewy”.
23 W biegu ludzkich dziejów, w historycznym wymiarze bogoodstępczego procesu będzie zarysowywać się coraz wyraziściej druga formuła będąca przeciwieństwem pierwszej: „ludzkie a bezduszne”. Będzie stosować się wszędzie tam, gdzie
naturalną ludzką dobroć, współczucie, spontaniczną wzajemną życzliwość, gesty
sympatii zastępuje obojętność na to, co człowiecze: nieuczynność, brak serca,
wzajemne izolowanie się – bezduszność.
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„Ewa” zaczyna odsłaniać się, gdy matka nie tylko dba o życiową
pomyślność dziecka, jego zdrowie, rozwój, o jego udane wejście w społeczność, życiowy start, ale gdy zaczyna kochać w nim owo nieuchwytne coś, co je najgłębiej stanowi, co jeszcze w nim nieukształtowane,
a przecież poza nim nieobecne i najbardziej jego własne. Odkrywa
osobę swego dziecka, kogoś, kim nie wolno manipulować, naruszać
jego wolności, intymności. Jej serce poznaje, że ten jego wewnętrzny
rdzeń, ta swoistość jest niezwykle wrażliwa na moralną krzywdę. Matka uchwytuje to w błyskach sytuacji, z czasem tkliwie nosi w sercu,
to właśnie kocha.
„Ewa” przejawia się także wtedy, gdy duszpasterz odczuwa spoczywającą na nim odpowiedzialność za zbawienie swych paraﬁan i powinność modlitwy za to, co usłyszał w konfesjonale, a czego oni nie
potraﬁli objąć ani nawet nazwać w swym rachunku sumienia.
W miłości małżeńskiej „Ewa” dochodzi do głosu, gdy miłość ewoluuje od seksualnej fascynacji, wzajemnej akceptacji, wzajemnego oddania siebie do wszystko ogarniającej troski o drugiego: o jego duchowy kształt, wieczny los.
„Niewiasta” nie jest samym „żebrem”, to znaczy miłością macierzyńską właściwą ludzkiej matce, życzliwością i wzruszeniem wobec
człowieka, który ma swe moralne potknięcia, przyznaje się do nich
i się ich wstydzi, miłością seksualną, choćby najczulszą i najoﬁarniejszą, między mężczyzną i kobietą. Możliwości „Ewy” w świecie po
upadku są tak rażąco niewykorzystane, tak rzadkie i tak trudno rozpoznawalne, że trzeba dużej czujności, by nie dopuścić do redukcji
antropologii adekwatnej do zwykłej antropologii ﬁlozoﬁcznej, której
nie interesuje duchowy wymiar człowieka. Antropologia adekwatna
nabiera sensu, znajduje niepusty dla siebie zbiór aplikacji dopiero
tam, gdzie ludzie zaczynają serio podążać za Chrystusem24 .
Powyższe symboliczne odczytanie „Adama” i „Ewy”, gdyby je
ﬁlozoﬁcznie wypracować, daje szansę sprostania pytaniu, które wyrasta na gruncie współczesnej biologii, a jest to pytanie o to, kim
jest człowiek. Manipulacje genetyczne mogą z nie dającą się z niczym
porównać mocą postawić pytanie o duchowy wymiar człowieka. Wyzwanie takie pojawi się, gdy rozpoczną się eksperymenty hybrydyza24 Projekt antropologii adekwatnej jest wystarczająco przestronny, by dało się
w nim usytuować świętych, którzy dla standardowej reﬂeksji antropologicznej
stanowią kłopot, są kimś nie z tej ziemi, zachowują się tak, że wypracowane
w ﬁlozoﬁi człowieka tezy nie obejmują jednocześnie ich i nas, zwykłych „zjadaczy
chleba”, którzy niemalże bez reszty są „Adamem”.
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cyjne. Trudno przesądzać, w jakiej mierze ludzki genom będzie na nie
podatny. Być może genotyp i fenotyp człowieka okaże się wystarczająco odporny i one same ustalą granicę manipulacji. Jeśli nie, to kto
odpowie na pytanie, czy hybrydy ludzko-zwierzęce są ludźmi? Czy
są uduchowione, a więc czy chrzcić hybrydy? Obyśmy nie stanęli wobec konieczności uzupełnienia formuły tego sakramentu: „ jeśli jesteś
człowiekiem, to chrzczę ciebie. . . ”. Nikt zagwarantować dzisiaj nie
może, że tak się nie stanie. Można natomiast wyobrazić sobie człowieka z głową podobną oślej, który będzie umiał się modlić i wrażliwe
na wysokie wartości stworzenie przypominające orangutana. Czy to
jednak będzie oznaczać, że są to istoty uduchowione? Bóg, stwarzając
każdego człowieka, obdarza go szczególną konﬁguracją materii (lepi
go z prochu ziemi), darzy życiem biologicznym, daje dostęp do wartości, stwarza jego duszę niezależnie od tego, kim ten człowiek jest:
Indianinem, kaleką, nienarodzonym dzieckiem, kimś chorym na wodogłowie. Czy jednak istotą duchową będzie stwór człekopodobny albo
skonstruowany na bazie zwierzęcej spirali DNA i ludzkich genów?
Niewykluczone, że będzie miał zdumiewająco ludzkie cechy i przymioty. Może być wrażliwy na wartości, inteligentny, ale czy będzie
także duchowy? Takie pytanie, które dzisiaj jest pytaniem pustym,
może wkrótce stać się niezwykle ważne. Na ile dotychczasowa nauka
o duszy umie na nie odpowiedzieć? Czy dyskutowana interpretacja
nie mogłaby stać się impulsem do myślenia na nowo o sprawach, które
w wieku genetyki stają się zdumiewająco aktualne?
Proponowana antropologia nie uznaje wyłącznie duchowych przymiotów człowieka. Wszystkie są nieduchowe. Są tym, co właściwe
ludzkiej naturze i co staje się pierwocinami ludzkiego ducha. Są elementem wspólnym, ale jednocześnie ludzkiego ducha nie daje się zredukować do tych przymiotów. „Żebro” jest symbolem spojenia człowieka i jego ducha, jest elementem wspólnym obojgu. Co symbolizuje
w konkrecie człowieczeństwa? Gdy pozostać przy symbolice semickiej,
wówczas tekst sam podpowiada, że trzeba zacząć myśleć o życiu. Jak
jednak rozumieć słowo „życie”, które żebro symbolizuje?
Z pewnością nie chodzi tu o życie organiczne, które stanowi przedmiot troski medycyny, dzięki któremu Adam jest istotą żywą, bowiem
nie wszystko, co tej formie życia właściwe, (np. procesy ﬁzjologiczne),
ma swój duchowy odpowiednik. „Żebro” nie ma też nic wspólnego
z omawianym wcześniej symbolem „drzewa życia”. O jakie więc życie
chodzi? Jest prawdopodobnie symbolem z poszerzającego się archaicznego katalogu obrazów, odnoszących się do rozmaitych przejawów
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życia ludzkiego, do występującego tu bogactwa. Czy nie symbolizuje
- nazwijmy to – życia na sposób ludzki? Ten symbol nie opisuje ani
życia ducha, ani życia istoty żywej. Nie odnosi się do witalności ludzkiego organizmu, do jego zdolności przetrwania w obliczu zmienności
warunków zewnętrznych, nie nawiązuje do takich potężnych przejawów życia jak narodziny i śmierć, płodzenie, odżywianie, ale do człowiekowi właściwego sposobu istnienia naznaczonego: poczuciem wartości, możliwościami wybierania, rozumnością, modlitwą - do całego
splendoru człowieczeństwa, do tylko człowiekowi właściwych uzdolnień i umiejętności poza ludzkim światem nie występujących. Ten
sposób bycia jest niezwykle spójny i jest przeniknięty sobie właściwym dynamizmem.
Właśnie przez wzgląd na te dwie właściwości – spójność i dynamizm - sensowna i owocna wydaje się być metafora życia. Życie
jako takie jest wielością funkcji, mnogością przeróżnych zachowań,
które sumarycznie stanowią jedność. Nie jest sumą tylko określonych
właściwości, ale podporządkowuje je jednemu celowi – trwaniu. Dalej, proces życiowy jest obdarzony sobie właściwą dynamiką, witalnością, w której jakby tkwiła jakaś ukryta konieczność wydarzania się.
To, co człowiecze, a nie duchowe i zarazem takie, że może stać się
wyjściowym budulcem dla ludzkiego ducha, ma wysoce analogiczne
właściwości.
Człowiek, który myśli, decyduje, ufa, modli się, sprawia drugiemu
dobro, współczuje, dobrze życzy, reaguje na wartości, chociaż opisujemy go poprzez jego uzdolnienia, charakterystyczne reakcje, typowe
zachowania, wyodrębnione wypowiedzi, stanowi przecież jakąś niekwestionowalną jedność. Nie jest żadnym zlepkiem, prostą sumą, nie
da się go do czegoś takiego sprowadzić. To raczej wszystkie te zachowania są podporządkowane temu, co nazywamy człowieczeństwem.
Solidarnie mu służą, przez nie dochodzi ono do głosu.
Życie na sposób ludzki ma jakby swój własny napęd, swoją dynamikę. Czy chcę, czy nie chcę, jako człowiek jestem naznaczony
aktywnością aksjologiczną, ale to „żebro” sprawia, że od wartości
charakterystycznych dla ludzkiego tylko świata postępuję ku formom
wartości właściwych duchowi. Ufam z konieczności swojej ludzkiej
naturze i nawet wtedy, gdy moja ufność zostanie potężnie nadużyta,
to dzięki „żebru” uczę się ufać wbrew temu, co widać i co się narzuca.
Spontanicznie podejmuję decyzję, myślę, bo w taki sposób funkcjonuję, bo taki jestem, a „żebro” pozwala, by moje myślenie i decyzje
zaczęły się ogniskować wokół spraw, przekraczających tylko ludzki
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porządek istnienia. Życie na sposób ludzki dzieje się, wydarza, ma
swoistą żywotność, wewnętrzny dynamizm. Ten dynamizm rzeczywiście do złudzenia przypomina dynamizm witalności biologicznej. Ma
swój początek i kres, wzrost i regres. W obrębie tego projektu antropologicznego można tę dynamiczną ewolucję detalizować i opisywać.
Ufność, z jaką dziecko powierza się dobroci własnej matki, rozwija się
w powierzanie się dojrzałego, życiowo doświadczonego człowieka, nieobliczalnej dobroci Bożej Opatrzności. Impuls wolności, który przejawia się jako młodzieńczy opór przed ograniczeniem, zamknięciem,
zwykłym brakiem swobody, przekształca się w biegu życia w poczucie wolności u unieruchomionego chorobą starca, trwającego przez
nieustanną modlitwę w Bożej obecności. Takie uszczegółowienia są
w ramach prezentowanego zarysu antropologii adekwatnej zadaniem
samym dla siebie.
„Żebro” obrazuje fundament, na którym osadzona została konstrukcja ludzkiego ducha. Jest symbolem, wyrażającym życie na sposób ludzki, formułą istnienia najbardziej naszego, które charakterystycznie ciąży ku Bogu, a którego ostatecznym przeznaczeniem jest
stanąć przy „drzewie życia”. Nakładanie się dwóch semickich znaczeń: żebra i życia, a więc fragmentu cielesności człowieka i życia na
sposób ludzki, subtelnie wskazuje, że nasze duchowe przeznaczenie
spełnia się poprzez cielesność.
Marian Grabowski — dr hab. ﬁzyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych; wykładowca antropologii, ﬁlozoﬁi nauki oraz etyki na UMK w Toruniu,
dyrektor Zakładu Filozoﬁi Chrześcijańskiej na Wydziale
Teologii UMK. Ostatnio zajmuje się rozwijaniem koncepcji „antropologii adekwatnej”.
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Bóg kocha nas zmysłowo, aby zaprosić nas, z duszą i ciałem, na spotkanie i wymianę miłości. To doświadczenie
jest dla nas konieczne, abyśmy „po ludzku” potraﬁli kochać innych. [. . . ] Bez integralnego doświadczenia miłości
Boga, nasze ciało będzie dawać mylące sygnały. Będzie
mówić więcej albo mniej niż tego chcemy.
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Zmysłowa miłość
Boga∗

S

erce człowieka, jego duchowa natura najpierw słyszy przez
odczucie ciała, że jest chciane i kochane. Nadzieja – ten oddech
duszy – rodzi się już w dziecku przez ciepły dotyk. Dopiero, gdy
ono czuje, że jest chciane – chce istnieć. Zaproszenie do życia przychodzi zatem poprzez ciało i w ciele. Dzieci potrzebują dotyku, spojrzenia, słów miłości, by się móc prawidłowo rozwijać. Te, które nie są
pieszczone, głaskane, tulone, do których nikt nie przemawia z czułością – chorują lub umierają.
Nawet, jeśli dziecko potraﬁ sobie później wytłumaczyć, że mimo
wszystko było kochane, że chciano dla niego dobra, ciało pozostaje
w zgoła innym przekonaniu. Wola życia, tak głęboko wpisana przez
Boga w całe duchowo – ﬁzyczne jestestwo, zostaje zablokowana na
poziomie ciała i nie zmieni tego intensywność słów i wytłumaczeń,
niosących duchowy sens.
Rozdarcie, o którym pisze święty Paweł, pomiędzy ciałem, w którym mieszka grzech a umysłem, który skłania się ku prawu Bożemu,
można więc zobaczyć w następującej perspektywie: ciało wciąż mówi
do serca: Nie masz prawa żyć! Twoim przeznaczeniem jest śmierć.
Nie masz wstępu na Ucztę Życia. Nie jesteś na nią zaproszony! Duch
usiłuje uwolnić się od tej klątwy, karmiąc się prawdą o Miłości, która
go zaprasza i wzywa. Lecz płomień rozpalany w ten sposób wciąż jest
gaszony rozpaczą ciała. Obie „części” naszego człowieczeństwa trwają więc w śmiertelnym konﬂikcie niczym chore małżeństwo. Dusza
chciałaby wreszcie zaznać szczęścia, dystansując się od ciała. Ono
zaś usiłuje znaleźć własne spełnienie na zewnątrz, w oderwaniu od
∗ Publikacja powyższego tekstu wymaga wyjaśnienia. Zamówiłem go u o. Wojciecha dawno temu, ale Autor odmówił. Tekst o ciele mimo to powstał i ukazał
się na stronie www.mateusz.pl. Drukujemy go teraz w „Teoﬁlu” mając nadzieję,
że ta okrężna droga ulegnie w przyszłości uproszczeniu – przyp. Janusz Pyda OP.
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„współmałżonka”. Dlatego tez oboje coraz bardziej cierpią na skutek
oddalenia.
Duch, z nienawiścią do ciała, odbierającego mu nadzieję, szuka
więc pokarmu w duchowości. Natomiast zmysły, w dystansie do ducha, który je lekceważy, szukają pokarmu w zmysłowości. W tym
ostatnim przypadku pojawia się pożądliwość.

Pożądliwość
Pożądliwość, która prowadzi do śmierci, jest gwałtownym i rozpaczliwym pragnieniem ciała, by poczuć się znów zaproszonym do życia.
Trawione jest jednak niewiarą, czyli nieufnością, która sprawia, że
z rezerwą przyjmuje oznaki miłości. Głód ciała, naznaczony niewiarą, zamienia je w popękane cysterny, które nie zatrzymują wody (Jr 2,
13.) Wiele spotkań z innymi, po których spodziewamy się uzdrowienia bólu osamotnienia, w których nasze ciała chcą być uwolnione od
klątwy, to związek dwóch popękanych cystern. Wikłamy się w relacje
i doświadczenia, które zamiast przyczyniać się do naszego zbawienia,
wzmacniają nasze poczucie winy, wydając w ten sposób wyrok potępienia. Kierowani głodem naszego ciała siejemy spustoszenie wokół
– rzucając się na innych jak na zdobyć. Stają się oni oﬁarami naszego głodu, a my sami padamy oﬁarą ich rozpaczliwego łaknienia.
Każde z takich doświadczeń pogłębia jeszcze bardziej rozpacz już
zranionego ciała.
Odwrotnością tej łapczywości na doznania jest zamrożenie swoich
potrzeb emocjonalnego kontaktu. Często zresztą oba te cykle występują naprzemiennie, jak ma to miejsce w bulimii i anoreksji. Obie te
dążności – zachłanność i odmowa przyjmowania – niezależnie jakich
dotyczą doznań zmysłowych (jedzenia, seksu, bliskości, towarzystwa),
są wyrazem spazmatycznego zagubienia ciała, które miota się w poszukiwaniu życia, wciąż ponosząc klęskę. Zamierają w rozpaczy, by
za jakiś czas znów gnać na oślep w szalonym głodzie.
Głębokie, mocne i zwycięskie pragnienie życia nie zapłonie w nas
przez samo tylko słowo. Musi to być słowo, które staje się ciałem. Nasze ciała muszą usłyszeć Dobrą Nowinę o miłości Boga. We własnym
języku muszą dowiedzieć się, że są zaproszone na Ucztę Życia. Bóg
wychodzi naprzeciw tej potrzebie ciała i kocha nas cieleśnie, zmysłowo.
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Zmysłowa miłość Stwórcy
Najbardziej drogocenne prezenty, jakie dajemy ludziom przez nas
szczególnie kochanym, odbijają w sobie blask naszej twórczości, są
bardzo osobiste: ręcznie zrobiona papeteria, namalowany obrazek.
Prezenty kupowane w sklepie mogą być również bardzo osobiste, jeśli
tylko są znakiem naszej uważności na obdarowywanego, na jego pragnienia, marzenia, z którymi się nie on obnosi, a które może uchwycić
jedynie spostrzegawcze serce. Tak więc nawet rzeczy są otwarte na
miłość, dlatego też mogą stać się znakami miłości.
Gdy Bóg stwarza wszechświat, daje wyraz swojej miłości do człowieka. Stworzenie jest zatem przeniknięte miłością Boga. Nie taką
miłością, która dokonała stworzenia kiedyś, u zarania dziejów, lecz
miłością świeżą, na dziś, na ten moment, na tu i teraz. Słońce nie jest
lampą zapaloną kiedyś przez Boga. Jego jasność i siła jest budzona i podtrzymywana przez Niego nieprzerwanie. Tak bliska świętemu
Tomaszowi prawda o tym, że stwarzanie dokonuje się nieustannie,
w każdej chwili, oznacza stale odnawianą zmysłową miłość do nas.
Bóg nie jest rodzicem, którego czułe gesty dziecko musi wydobywać
z przeszłości. Nie jest oddalonym kochankiem, którego pieszczoty pozostają wspomnieniem, odświeżanym z nostalgią. Nasz Stwórca dziś,
tu i teraz gładzi moją twarz podmuchem wiatru, głaszcze nim moje włosy; deszczem łaskocze moje policzki, a ciepłem słońca pieści
moją skórę. Światłem odsłaniającym piękno stworzenia dziś, w tej
chwili zachwyca moje oczy, budzi radość, a zachodzącym słońcem rodzi wzruszenie pełne ciszy i delikatnej zadumy.Stwórca naprawdę jest
Tym, który z miłością przytula nas jak niemowlę do swojego policzka.

My widzieliśmy i świadczymy
[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie
życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce — bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim
świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam
zostało objawione — oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
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Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna (1 J 1, 1–4).
We Wcielonym Słowie miłość Boga do człowieka stała się widzialna. Była widzialna dla współczesnych Jezusowi, ale pozostała taką dla
nas poprzez ich świadectwo. Słowa Ewangelii zostały napisane pod
natchnieniem Ducha, który również towarzyszy nam w ich odczytaniu. Czyni to poprzez swoje światło dla naszego umysłu, zdolnego
spotkać się z prawdą przekazanego świadectwa. Budzi również pragnienie naszej woli, by „pójść za Jezusem”. Jednak działanie Ducha,
który prowadzi nas do spotkania ze Słowem Zbawienia, działa na nasze zmysły, wyobraźnię, uczucia. Medytacja słowa Bożego, zwłaszcza
Ewangelii, pozwala nam poczuć Odwieczną miłość, która objawia się
w Jezusie.
W Księdze Zachariasza znajdujemy przepiękne zdanie, opisujące
stan ducha Proroka, zasłuchanego w głos Pański: słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą (1, 13). Jezus – Słowo, które stało
się ciałem, całym swym człowieczeństwem brzmi zmiłowaniem i pociechą. Dlatego wezwani jesteśmy do słuchania słów Pana, a nie
jedynie do ich odczytywania.
Na liturgii głoszone jest Słowo Boże: prawdziwie wybrzmiewa,
a nie tylko czeka na, rozdanych do osobistej lektury, kartkach. Pachnie
dymem kadzidła, którym jest otoczone, dotyka nas swoim błogosławieństwem.
Jezus wie, że nasze ciała potrzebują poczuć Miłość, którym obdarzany jest cały człowiek. Jak głęboko poruszająca jest scena spotkania
z trędowatym. W ciele tego człowieka mieszka śmierć, wpisana jest
w niego izolacja zamiast otwarcia na komunię. Być może właśnie jego ciało wyraża zwątpienie w możliwość doświadczenia uzdrawiającej
miłości Jezusa. Trędowaty mówi bowiem: jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić. Serce tego człowieka jest przekonane o mocy Jezusa (możesz
to uczynić), ale jego ciało wątpi, czy Jezus zechce wyjść naprzeciw
wypowiedzianej prośbie. Dlatego słowom, niosącym uzdrowienie, towarzyszy gest. Gest zwrócony właśnie do zranionego rozpaczą i izolacją ciała: Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! (Mk 1,41). Jezus pragnął, by trędowaty
usłyszał pełne miłości chcę (jak głębokim zmiłowaniem i pociechą zabrzmiały te słowa!), lecz również, aby poczuł na swoim ciele czułość
tego pragnienia.
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Ewangelista Marek, jak utrzymuje najstarsza tradycja, spisał Ewangelię głoszoną przez Piotra. Znamienny jest fakt, że to właśnie
w przekazie, inspirowanym doświadczeniem Piotra, znajdujemy opis
Jezusowego spojrzenia z miłością (Mk 10, 21). Jakże mocno Piotr,
uczestnik opisywanego doświadczenia, musiał poczuć promieniowanie miłości w tym spojrzeniu! Poczuł, chociaż nie było ono wówczas
zwrócone na niego. Ale Piotr znał już to spojrzenie. To właśnie ono
ocaliło go przed rozpaczą chwilę po tym, jak zaparł się Mistrza. Jeśli
nawet bierni świadkowie odczuwali ciepło, promieniujące od Jezusa,
to jak bardzo musiało ono ogarniać tych, do których było wprost
zwrócone!
Gdy na modlitwie – poprzez sceny ewangelii – jesteśmy wprowadzeni przez Ducha Świętego w intymne spotkanie z Jezusem, to
możemy poczuć się ogarnięci tym samym spojrzeniem. Możemy wraz
z trędowatym poczuć Jego dotyk. W ten sposób również nasze ciała doświadczają miłości, która przychodzi, aby zbawić. Przyjście do
nas Syna Bożego w ciele (również w ciele sakramentów i wspólnoty
Kościoła) sprawia, że równocześnie serce i ciało radośnie wołają do
Boga żywego (Ps 84, 3). Wołają radośnie bez przekrzykiwania się, bez
kakofonii, bez konﬂiktu i rozdarcia. Wołają radośnie, bo czują się –
jako jedność – ukochane przez Miłość.
Ciało, które jest zawsze moim ciałem, coraz mniej będzie skłonne
szukać bezpieczeństwa, miłości, zaproszenia do życia w oderwaniu
ode mnie, od ja, które jest duchowym centrum tożsamości. Ciebie,
mój Boże, pragnie moja dusza, ciało moje tęskni za Tobą! (Ps 63, 2).

Nasze spotkania w ciele
Bóg kocha nas zmysłowo, aby zaprosić nas, z duszą i ciałem, na spotkanie i wymianę miłości. To doświadczenie jest dla nas konieczne,
abyśmy „po ludzku” potraﬁli kochać innych. Aby duchowej miłości
towarzyszyły adekwatne dla każdej relacji cielesne znaki, które usłyszy, zobaczy i poczuje kochany przez nas człowiek. Bez integralnego
doświadczenia miłości Boga, nasze ciało będzie dawać mylące sygnały. Będzie mówić więcej albo mniej niż tego chcemy. Na tym polega
dramat wielu relacji, w których ludzie czują się oszukani lub zaniedbani.
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Miłość Boga leczy nasze dusze i ciała. Jednoczy je, ogarniając
w swoim miłosnym uścisku. W ten sposób staje się stopniowo możliwe zharmonizowanie prawdy serca i jej ﬁzycznej ekspresji w naszych
relacjach.
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Od początku historii ludzkości, stwarzanie istot ludzkich
jako ucieleśnionych osób – męskich i żeńskich, każdej
w pełni ludzkiej, choć różnej – jest rzeczywistością sakramentalną. Nasza ucieleśniona męskość lub kobiecość
czyni widzialnym to, co niewidzialne. Bycie mężczyzną
i kobietą jest kolejnym pogłosem aniołów, kolejnym sygnałem transcendencji.
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George Weigel Pochwała daru,

jakim jest płciowość∗

W

obecnych czasach w świecie zachodnim mocno tkwi przekonanie, iż Kościół Katolicki jest pruderyjny i że ma obsesję na punkcie seksu. Sądzą tak zarówno katolicy, jak i niekatolicy. Przekonanie takie wyrażają również mass-media. Po prostu,
tak się sprawy mają dla setek milionów ludzi.
W rzeczywistości wygląda to jednak inaczej.
Aby zdekonstruować mit na temat katolickiej pruderii i zaprezentować katolicką etykę w jej prawdziwym kształcie – a jest ona aﬁrmacją daru płciowości – trzeba zauważyć, iż sam Kościół przyczynił się
do ukształtowania owego mitu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwo konsekwentnie odrzucało herezję manicheizmu, która głosiła, że
świat jest z natury zepsuty, i powzięło teologicznie ugruntowane stanowisko, które sprzeciwiało się myśli, iż płciowość jest z natury zła.
Kościół uważał, iż potępić seksualność oznacza odrzucić wspaniałą
biblijną prawdę, zawartą w Księdze Rodzaju 1,31: „Bóg widział, że
wszystko, co stworzył, było bardzo dobre”. Niestety, ta pierwotna
aﬁrmacja miłości seksualnej, jako jednego z dóbr Bożego stworzenia,
na przestrzeni wieków często ulegała zagubieniu w ciernistym gąszczu
błędnych teorii i uwikłań prawnych.
Włączając małżeństwo do siedmiu sakramentów, katolicyzm nauczał, że jest ono powołaniem i stwierdzał, że małżonkowie realizują sakrament małżeństwa, wyrażając swoją miłość poprzez zgodne,
seksualne pożycie. Jednak Kościół przez wieki nauczał również o „celach”, czy zadaniach małżeństwa, co nazbyt często było przyczyną pomniejszania wartości i znaczenia miłości seksualnej. Według tej nauki
bowiem „głównym celem” małżeństwa i seksu miała być prokreacja

∗ Powyższy tekst jest fragmentem książki The Truth of Catholicism, która niebawem ukaże się nakładem Wydawnictwa Znak.
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i wychowywanie dzieci. Wpływ seksualności na pogłębienie miłości
zaślubionych sobie osób oraz jej wkład na rzecz wspólnoty męża i żony zostały przesunięte do „pośrednich celów” małżeństwa, jak określa
to stara nauka, które zostały raczej zdawkowo określone jako „wzajemne pocieszanie się małżonków” oraz „lekarstwo na pożądliwość”.
Później pojawiło się małżeńskie prawo kościelne, które podchodziło
do małżeństwa jak do kontraktu. Prawo, poprzez przyjęcie zdepersonalizowanego spojrzenia na seksualność, również miało wpływ na
szeroko rozpowszechniony pogląd, iż dla Kościoła Katolickiego seksualność jest bardziej sprawą prawnych restrykcji niż miłości.
Kościół Katolicki w swym oﬁcjalnym nauczaniu nigdy nie zawarł
myśli, jakoby miłość seksualna wewnątrz związku małżeńskiego była sama w sobie, ze swej istoty, zaciemniona przez grzech. Wręcz
przeciwnie, w starym rycie sakramentu małżeństwa zawarte było pouczenie nowożeńców, iż „w swym małżeńskim życiu nie mogą otrzymać większego błogosławieństwa niż czysta, małżeńska miłość, wierna
i prawdziwa do końca.” Jednakże wielu ludzi, w tym również wielu katolików, nauczyło się pomniejszania wartości miłości seksualnej
małżonków od Kościoła Katolickiego.
Kościół stał więc z tego powodu na bardzo słabej pozycji, kiedy
przyszło mu sprostać wyzwaniu rewolucji seksualnej, która zawładnęła kulturą Zachodu w latach 60-tych. Dodając do tego, przeciwny
władzy autorytarnej, klimat ówczesnej dekady, można zobaczyć, dlaczego potwierdzenie tradycyjnego nauczania Kościoła odnośnie chemicznych i mechanicznych środków antykoncepcyjnych w 1968 roku
zostało albo zignorowane, albo uznane za bezmyślny akt fałszywej
pokory. Dla wielu fakt, że Kościół Katolicki odrzucił pigułkę i „wyzwolone” podejście do seksualności, na które pozwalało stosowanie
pigułki, przypominał nazbyt wyraźnie odrzucenie przez Kościół nauki Galileusza i obronę geocentrycznego układu wszechświata długo
po tym, kiedy teoria ta była już naukowo nie do utrzymania.
Dwa pokolenia po rewolucji seksualnej pojawiają się nowe pytania.
Czy z rewolucji seksualnej korzystają głównie drapieżni i nieodpowiedzialni mężczyźni, którzy mogą teraz bez poważnych konsekwencji pobłażać swym odwiecznym, samczym dążeniom, aby traktować
kobiety jako przedmioty przyjemności? Czy wszechobecność podtekstów seksualnych w naszej kulturze nie spowodowała upadku tego, co
rewolucja seksualna miała ambicję uszlachetnić? Czy rewolucja seksualna nie podważyła zobowiązania, które służy stałości małżeństwa?
Co oznacza wysoka statystyka rozwodów dla pokolenia rozbitych ro56
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dzin i dla społeczeństwa? Czy wysoka liczba przypadków zapadania
na choroby przenoszone drogą płciową, czy wreszcie kryzys związany z AIDS, nie mówią nam czegoś niepokojącego o kulturze, w której traktuje się seks jako kolejny kontaktowy sport? Czy podejście
do seksualności, które wydaje się zamykać wielu ludzi w przestrzeni
wiecznej adolescencji, jest naprawdę wyzwalające?
Katolicka etyka seksualna, uwolniona od manichejskiego cienia,
który nie odstępował od niej przez wieki, może pomóc wypełnić obietnicę seksualności wyzwolonej z pruderii, wyzwolonej dla miłości. Stało
się to jednym z pasterskich priorytetów Papieża Jana Pawła II, odkąd
był młodym księdzem w Polsce lat 50-tych. Często dyskredytowany,
jako staroświecki w sprawach seksualności, Jan Paweł II w rzeczywistości wysławia miłość seksualną, mówiąc przez cztery dekady do
uczestników rewolucji seksualnej: „Ludzka płciowość jest wspanialsza niż myślicie”. Niektórzy twierdziliby, iż Papież zbyt wysoko ceni miłość seksualną. Czy jest to prawdą czy też nie – powinniśmy
wstrzymać nasz sąd w tej sprawie, dopóki nie zbadamy, co Papież
ma właściwie do powiedzenia na dany temat.

Czego płciowość uczy nas o nas samych
Ksiądz Karol Wojtyła, którego od października 1978 świat zna jako
Papieża Jana Pawła II, doszedł do zagadnień etyki seksualnej poprzez
swoje doświadczenie pracy jako kapelan uniwersytecki, wykładowca
i spowiednik. Te doświadczenia pozwoliły mu zrozumieć, że młodzi
ludzie, z którymi pracował, zasługiwali na taką teorię moralności seksualnej, która by potwierdzała ich powołanie do miłości seksualnej i to
w sposób zrozumiały dla nich – nowoczesnych mężczyzn i kobiet. Jako wierny pasterz był przekonany, że etyka seksualna jego Kościoła,
właściwie rozumiana, zawiera prawdy istotne dla ludzkiego szczęścia
oraz zasady, które ukierunkowują nasze wzrastanie ku miłości seksualnej. Wiedział również to, że w nowoczesnym świecie rewolucji
seksualnej, mężczyźni i kobiety nie zaakceptują tych zasad, chyba że
pojmą je jako drogowskazy na drodze do rozkwitu swego człowieczeństwa. Kościół nie był już więcej w stanie wprowadzać etyki seksualnej
jedynie siłą swego autorytetu. Musiał ją przedstawić jako propozycję,
wspierając szeregiem argumentów.
Właśnie to ksiądz Wojtyła próbował uczynić w swej pierwszej
książce Miłość i odpowiedzialność. Książka ta nie rozpoczyna się od
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przedstawienia zasad, lecz od ukazania ludzkiej dobroci i rozkwitu
człowieczeństwa. Autor zadaje pytanie, w jaki sposób stajemy się
odpowiedzialni w miłości tak, aby nasza miłość seksualna była przejawem prawdziwej wolności? W jaki sposób nasza miłość staje się
tym, czym chcemy, aby była – w pełni ludzką miłością?
Punktem wyjścia do zmagania się z etyką miłości seksualnej, sugeruje Wojtyła, jest podstawowa prawda moralna, iż nigdy nie powinniśmy używać innych osób jako środka dla własnych celów, bez
względu na to, czy celami tymi byłyby bogactwo, zaspokojenie własnego ja, władza, czy przyjemność. Imperatyw, zabraniający używania drugich jako środka do celu, jest etyczną podstawą wolności, jak
dowodzi Wojtyła. Tylko wówczas, kiedy realizujemy tę podstawową
prawdę moralną w naszym życiu, możemy się angażować, wchodzić
w relacje z innymi w sposób wolny i hojny, bez sprowadzania innych
przez manipulację do poziomu przedmiotu. Kiedy spotykają się dwie
wolności w poszukiwaniu czegoś, co uważają za dobro, – kiedy np. moja wolność spotyka twoją wolność w obopólnym poszukiwaniu wiedzy
czy miłości – wtedy oboje możemy powiedzieć: „ ja nie używam ciebie” i „ty nie używasz mnie”. Jest to prawda o wszystkich ludzkich
relacjach, a szczególnie o miłości. Bo miłość jest spotkaniem dwóch
wolności – mojej wolności i twojej wolności – pragną one oddać się
innemu, który przyjmie tę wolność jako dar z siebie samego. Innymi
słowy kochanie jest przeciwieństwem używania.
Jeśli dla kogoś miłość seksualna jest jedynie kolejnym wyrazem
autonomii osobowej i wolności rozumianej jako „postępowanie po
swojemu”, wtedy czegokolwiek nie wiedziałby on o biologicznych faktach życia, nie zrozumie czegoś niezwykle istotnego z moralnych faktów życia. Każdy przyzna, że jest niemożliwością stać się dobrą osobą
przez odcięcie się od innych ludzi. Postępujemy dokładnie w ten sam
sposób, kiedy sprowadzamy innych do roli przedmiotów, dających
seksualną przyjemność, nawet jeśli dzieje się to za przyzwoleniem obu
stron, gdy przyjemność ta jest wzajemna. Można uprawiać miłość bez
kochania, ale zasadniczo jest się wtedy w bolesnej samotności.
Etyka ludzkiej płciowości, która wzywa nas raczej do kochania
niż do używania, przemienia seks z przygodnego zdarzenia w doświadczenie, które pogłębia naszą ludzką godność i angażuje naszą
wolność. Seks, który po prostu się przydarza, pomimo swych przelotnych dreszczy, jest wyrazem odczłowieczonej płciowości. Seks, który
jest wyrazem miłości dwojga osób – który jest spotkaniem dwóch wolności we wzajemnym dawaniu i przyjmowaniu – jest w pełni ludzki
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i uczłowieczający.
W Miłości i odpowiedzialności Wojtyła stwierdza, że inna osoba,
a nie tylko inne ciało, przyjmuje prawdziwie ludzki akt miłości seksualnej. Zadaniem prawdziwie po ludzku wyrażonej płciowości jest
pogłębienie relacji osobowych. Wzajemny dar płciowej przyjemności
przyczynia się do tego pogłębienia. W wolnym oddaniu siebie innej
osobie w akcie płciowym jestem sobą w najbardziej radykalny sposób.
Czynię dar z siebie dla innego człowieka poprzez głęboko intymne wyrażenie, kim jestem. Taki rodzaj daru i otwartości zdolnej go przyjąć
wymaga stałości i zobowiązania. Przelotne przygody czy luźne relacje nie mogą doprowadzić do wzajemnego dawania i przyjmowania
siebie. Pozbawiona tych, głęboko ludzkich, cech miłość seksualna nie
jest rzeczywistą miłością. Pociąg seksualny sam z siebie nie wzniesie
się do poziomu miłości. Musi być on połączony z zobowiązaniem, jeśli seksualny język ciała ma mówić prawdę o miłości. To jest właśnie
to głęboko humanistyczne uzasadnienie moralnej prawdy, że miłość
seksualna powinna być wyrażana wewnątrz związku małżeńskiego.
W tym kontekście, spoglądając z wnętrza katolickiego stanowiska, dotyczącego rozkwitu człowieka, czystość nie jest wyłącznie przestrzeganiem szeregu zakazów. Czystość jest tym, co ksiądz Wojtyła
nazywa „zintegrowaniem natury”. Czystość jest cnotą, która pozwala mi kochać innego człowieka jako osobę. Z tego powodu właśnie
czysta miłość seksualna (wyrażenie to stanowczo nie jest sprzeczne samo w sobie) jest ekstatyczną miłością seksualną, w wiernym
greckiemu znaczeniu przekładzie słowa „ekstaza” jako „wyjście poza siebie.” W czystej, wiernej miłości seksualnej powierzam swoje
emocjonalne centrum – powierzam swoje własne ja – opiece innego
człowieka. Jesteśmy stworzeni jako wolni, tak, że możemy w sposób
wolny dysponować samymi sobą, będąc darem dla innych ludzi. Oto
jest fundamentalna zasada etycznego życia, takiego, jakim rozumie
go Kościół Katolicki. Jesteśmy stworzeni jako wolni, tak, iż możemy
kochać w sposób wolny – to znaczy tak, że możemy kochać prawdziwie i w sposób godny człowieka. Oto prawda moralna, która powinna
kształtować nasze życie płciowe.
Wolność, a nie zakaz, wyznacza ramy autentycznie katolickiej etyki seksualnej. Kochanie, w przeciwieństwie do używania, jest zagadnieniem moralnym podniesionym przez rewolucję seksualną.
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Czego płciowość uczy nas o Bogu
Karol Wojtyła, kiedy został Papieżem, nie zaprzestał rozmyślać o gmatwaninie spraw związanych z ludzką miłością seksualną. W pierwszych pięciu latach piastowania urzędu Biskupa Rzymu poświęcił nawet 129 przemówień, w czasie audiencji generalnych, aby pogłębić
swoje rozważania o płciowości, przez frapującą i wymagającą analizę
kluczowych tekstów biblijnych w tym temacie. W owych przemówieniach Jan Paweł II uczy, że nasza płciowość ukazuje ważne prawdy
nie tylko o nas samych, lecz także o Bogu. Zmaganie się z tą analizą,
którą Papież nazywa swą Teologią ciała, jest zadaniem, ale płciowość
przecież jest obszarem niezwykle skomplikowanym. Najlepszym sposobem, aby zaakceptować dziś katolicką etykę seksualną, jest wsłuchać się w Teologię ciała Jana Pawła II.
W pierwszej serii konferencji na temat Księgi Rodzaju Jan Paweł
bierze znaną historię Adama i Ewy (Rdz 2-3) i pyta, czego uczy nas
ona męskości i kobiecości, o Bożych zamiarach wobec świata i wobec
nas. W tym względzie pierwszą rzeczą, o której pouczają nas opisy
stworzenia, jest to, iż nasze ciała są nieodłącznym składnikiem tego,
kim jesteśmy. Ciało nie jest rodzajem maszyny, w którym przydarzyło
mi się zamieszkać. Ciało, przez które siebie wyrażam, stykam się z innymi i urzeczywistniam decyzje, które podejmuję, nie jest przypadkowe dla tego, kim jestem. To właśnie przez naszą cielesność żyjemy
jako osoby, a nie po prostu jako jednostki.
Ta prawda rzuca światło na biblijną naukę, że Bóg uczynił mężczyznę i kobietę na swój „obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26). Jesteśmy
obrazem Boga, jak sugeruje Jan Paweł, nie tylko przez to, iż potraﬁmy myśleć i wybierać, ale ponieważ możemy oddać siebie innym –
ponieważ możemy żyć we wspólnocie z innymi ludźmi. Więc „pełne
i ostateczne stworzenie «człowieka»”, pisze Papież, staje się dopiero wtedy, kiedy Bóg stwarza Ewę, a Adam rozpoznaje w niej ludzkie
stworzenie, takie jak on sam, chociaż różne. W Księdze Rodzaju Adam
bardzo się cieszy z tego odkrycia. We wspólnocie z Ewą odkrywa, że
samotność ludzkiej kondycji jest przezwyciężona w tym tajemniczym
procesie – kochania kogoś innego – przez co jest się prawdziwie zjednoczonym z drugą osobą, bez utraty samego siebie. W prawdziwej
miłości, w prawdziwym darze z siebie, który spotyka się ze odwzajemnioną miłością drugiego człowieka, moja własna tożsamość nie
tylko jest pozostawiona nienaruszoną, lecz jest nawet wzmocniona.
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Ten rytm dawania i przyjmowania uczy nas czegoś istotnego o nas
samych. Uczy nas także czegoś istotnego o Bogu. Stajemy się „obrazem Boga”, twierdzi Jan Paweł, kiedy „ jesteśmy w komunii”, która zaspokaja radykalne pragnienie oddania samego siebie i przyjęcia
drugiego człowieka, co jest nieodłącznym składnikiem naszego bycia ludzką osobą. To radykalne dawanie i przyjmowanie jest obrazem
wewnętrznego życia Boga Trójosobowego. Jest ono również obrazem
Bożej miłości w stworzeniu, bo miłość seksualna mężczyzny i kobiety
niesie ze sobą dar płodności. Tak jak Bóg stwarza świat przez akt
oddającej siebie miłości, tak też istoty ludzkie dają życie przyszłości
ludzkiego rodzaju przez oddającą siebie intymność płciową.
Od początku historii ludzkości, stwarzanie istot ludzkich jako ucieleśnionych osób – męskich i żeńskich, każdej w pełni ludzkiej, choć
różnej – jest rzeczywistością sakramentalną. Nasza ucieleśniona męskość lub kobiecość czyni widzialnym to, co niewidzialne. Bycie mężczyzną i kobietą jest kolejnym pogłosem aniołów, kolejnym sygnałem
transcendencji. W opisach stworzenia w Księd ze Rodzaju ponownie
poznajemy wyjątkowe oblicze tego, co zwykłe – w tym przypadku
przez naszą cielesność i płciowość.
Dlaczego więc Adam i Ewa poczuli wstyd z powodu swej nagości?
Nie czuli oni wstydu, jak zauważa Papież, kiedy żyli we wzajemnym
dawaniu się sobie – kiedy żyli wolnością jako obdarowywaniem siebie. Grzech pierworodny, który skutkuje wstydem, sprowadza się do
traktowania siebie jako przedmioty, jako coś. Jest on grzechem nie
dlatego, że Bóg kategorycznie orzeka o jego grzeszności, lecz dlatego,
iż używanie, w miejsce kochania, sprzeniewierza się prawdzie o naszym człowieczeństwie, która jest w nas wpisana jako mężczyzn i kobiety. Rozkwit człowieczeństwa, jak uczy nas Księga Rodzaju, zależy
od dawania się, a nie od podkreślania swojego autorytetu. Wzajemne
dawanie się w miłości seksualnej jest ikoną tej wielkiej prawdy.
W drugiej części swej Teologii ciała Jan Paweł podejmuje analizę
tekstu, nad którym chrześcijanie zastanawiali się od wieków. W Kazaniu na Górze, swoistym kodeksie życia chrześcijańskiego, w którym
Chrystus opisuje szczęście i błogość, Jezus mówi: „Słyszeliście, że
powiedziano: Nie cudzołóż! A ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27 – 28). Czyż nie jest to wymaganie niemożliwe do
spełnienia (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, gdyż na pokusę
oczywiście podatne są obie strony)? Papież sugeruje, że ten fragment
jest w rzeczywistości kluczem do humanistycznego rozumienia naszej
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płciowości i etyki miłości.
Grzech pierworodny, jak wykazał już Papież, jest upadkiem dawania się, które zostaje zastąpione postępowaniem po swojemu niż
w sposób właściwy człowiekowi. To właśnie czyni żądza. Pożądanie jest przeciwieństwem prawdziwego skłaniania się ku sobie. Jeśli
prawdziwie skłaniam się ku komuś, pragnę jego dobra przez oddanie
mu siebie. Pożądanie, z drugiej strony, jest pragnieniem przelotnej
przyjemności przez użycie, a nawet wykorzystanie drugiego człowieka. Kiedy mężczyzna patrzy na kobietę z pożądliwością raczej niż
z tęsknotą, czy też kobieta na mężczyznę, to druga osoba już więcej nie jest osobą; on lub ona stają się przedmiotem, czymś przez
co zaspokoić można krótkotrwałą potrzebę. W relacjach takiego rodzaju nie ma miejsca ani na dawanie, ani na przyjmowanie, ani na
wspólnotę.
Katolicka etyka seksualności, stwierdza Papież, uwalnia miłość
seksualną z pułapki pożądliwości. Katolicyzm nie zabrania erotyki.
Katolicyzm wyzwala erotykę do, jak to określa Jan Paweł, „pełnej
i dojrzałej spontaniczności”, w której odwieczne przyciąganie się płci
jest spełnione przez wzajemny dar z samego siebie i wzajemne uznanie godności każdego z partnerów. Katolicka etyka seksualności nie
próbuje usunąć pragnienia. Poszukuje raczej drogi, na której można ukierunkować nasze pragnienia serca, jak ujmuje to Jan Paweł,
aby osiągnęły one swoje prawdziwe spełnienie – komunię mężczyzny
i kobiety, która jest obrazem samego Boga i Jego relacji do świata.
Wyzwanie nie polega na osiągnięciu zwykłego panowania nad sobą
[self-control ] (kategoria psychologiczna), ale cnoty [self-mastery] (kategoria moralna): cnota, która pozwala mi oddać siebie innemu człowiekowi głęboko i w taki sposób, że uznaję i umacniam tego, kogo
kocham, w jego lub jej dawaniu się i przyjmowaniu.
Realizowana w ten sposób – jak określają to Błogosławieństwa –
miłość seksualna jest drogą uświęcania świata. Życie w komunii dawania i przyjmowania prowadzi do czegoś więcej, niż tylko do satysfakcji: do świętości [holiness], a owa świętość jest odbiciem świętości
[sanctity] Boga.
Jan Paweł nawet bardziej rozwija ten wątek w trzeciej serii przemówień, które składają się na jego Teologię ciała. Małżeństwo, pisze,
jest „najstarszym sakramentem”, ponieważ, małżeństwo jest od początku zwyczajną rzeczywistością, która objawia niezwykłą prawdę,
że Bóg stworzył świat w akcie miłości. Dla chrześcijanina, kontynuuje
Jan Paweł, jest również sakramentem, ikoną naszego odkupienia. Od
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czasów Nowego Testamentu Kościół rozpoznaje głęboki obraz miłości
Chrystusa do swego Kościoła w miłości męża i żony. Miłość Chrystusa do Kościoła nie jest uczuciem [aﬀection] ani dumą posiadania. To
miłość małżeńska, oblubieńcza. Małżeńska miłość seksualna w tym
obrazie zyskuje nową intensywność znaczenia. Bo miłość małżeńska,
wskazuje Papież za św. Pawłem, jest rzeczywistością ludzką, która
najlepiej odzwierciedla relację pomiędzy Chrystusem Odkupicielem
i ludźmi, których odkupił.
Jan Paweł kończy ten ciąg reﬂeksji najbardziej śmiałym stwierdzeniem na temat prawdziwego znaczenia miłości seksualnej. Miłość
seksualna wewnątrz związku małżeńskiego, pisze Papież, jest aktem
czci. „Życie małżeńskie staje się [. . . ] liturgią”, kiedy intymny „ język
ciała” staje się doświadczeniem świętości, doświadczeniem tego, co
Bóg przeznaczył dla nas „od początku”.
Znaleźliśmy się w punkcie, w którym jesteśmy tak daleko od stereotypowej katolickiej degradacji płciowości, jak jest to tylko możliwe.

Czy nie jest tego zbyt wiele?
Czy Teologia ciała Jana Pawła II – najbardziej doniosłe współczesne wyrażenie fundamentów katolickiej etyki seksualnej – nie jest aż
nazbyt szlachetna? Doświadczone pary małżonków wiedzą, że miłość
seksualna, nawet wewnątrz wiernego i owocnego związku małżeńskiego, nie zawsze jest ekstatyczna. Nieraz bywa raczej prozaiczna.
Papież, który spędził tysiące godzin, spowiadając i doradzając
małżonkom, na pewno jest tego świadomy. Pomimo to ciągle wskazuje, że ekstaza jest tym, do czego miłość małżeńska powinna zmierzać
i na co powinna wskazywać, nawet w pozaszczytowych momentach
kochania. Pragnienie ekstazy – które jest inną formą pragnienia Boga
– jest w nas, jako w istoty płciowe, wszczepione. Zaprzeczyć temu,
to zaprzeczyć niezwykle istotnej prawdzie o nas samych i naszym
kochaniu.
Jaka jest zatem alternatywa? Seks jako sport kontaktowy nie jest
ludzkim czy humanitarnym seksem. Seks jako sport kontaktowy mało
się różni od zwierzęcej seksualności, która jest instynktowna i bezosobowa, która jest kwestią potrzeby. Z pewnością obietnica wyzwolenia
seksualnego powinna spełnić więcej niż tylko tyle.
W swej Teologii ciała Jan Paweł II podszedł z całą powagą do
głównego roszczenia rewolucji seksualnej – aby później podwyższyć
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poprzeczkę. Prawdziwie katolicka etyka seksualna, ukształtowana według niezwykłego twierdzenia Papieża, iż nasza miłość seksualna jest
ikoną życia samego Boga, oferuje światu radykalne spojrzenie na
ludzką płciowość. To nauczanie daje katolikom (oraz innym chrześcijanom, a co więcej również wszystkim, którzy odnajdują głębokie
prawdy w nakreślonym w Księdze Rodzaju obrazie człowieka) duchowe i moralne ramy dla zrozumienia powołania do miłości seksualnej
i do życia jej pełnią.
Wewnątrz takiego rozumienia miłości i płciowości można w poważny sposób podejść do kwestii spornych.

W obliczu problemów
Katolickiej wykładni kwestii spornych, dotyczących moralności seksualnej, nie da się zrozumieć, nie dzieląc przekonania Kościoła na temat
powołania do miłości seksualnej, które musi być pojmowane jak każde inne chrześcijańskie powołanie: jako środek do realizowania Prawa
Daru, jako wezwanie do dawania samego siebie, wpisane w ludzkie
serce. Powołanie do miłości seksualnej jest jedną z dróg, na której
chrześcijanie stają się takimi ludźmi, którzy mogą żyć z Bogiem na
wieki.
Kiedy umieścimy etykę seksualną w szerszym horyzoncie autentycznie humanistycznej etyki, etyki szczęścia [an ethics of beatitude],
pierwszoplanowy problem moralny przenosi się z „czego mi nie wolno robić” na „w jaki sposób prowadzić swoje życie płciowe, tak, aby
odpowiadało ono mojej godności jako ludzkiej osoby?” W perspektywie tego kontekstu ludzkiej godności, pewne kroki, które naruszają
prawdę o płciowości, ciągle nie mogą być poczynione, lecz należy ich
unikać, gdyż poniżają one naszą godność i ranią komunię osób, którą
czysta miłość seksualna ma za zadanie umocnić.
Jeśli miłość seksualna jest wyrazem wzajemnego dawania i przyjmowania osób, które wobec siebie złożyły doniosłe zobowiązanie, seks
przedmałżeński pogwałca godność i integralność miłości. Chrześcijanie, jak zręcznie ujmuje to jeden z teologów moralnych, oddają się
w miłości wyłącznie tym, którym oddali się w przysiędze – a poważnej przysięgi, o jakiej mowa w kontekście całkowitego daru z siebie,
który miłość seksualna reprezentuje, nie można składać przelotnie albo jednej za drugą. Samo-gwałt, czy też masturbacja, jest seksualnym
solipsyzmem, i z tego powodu narusza integralność osoby i integral64
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ność miłości. Kiedy miłość mylona jest z samozadowoleniem, wtedy słabnie potencjał do oddawania siebie samego jako prawdziwego
kochanka innemu człowiekowi. Pornograﬁa jest pogwałceniem seksualnej ekspresji, które redukuje innego człowieka do przedmiotu, dla
przyjemności oglądającego. W iluzorycznym świecie pornograﬁcznego
seksu, w świecie, którego głównymi oﬁarami padają kobiety, nikt nie
może poznać cnoty, dającej siebie miłości. Gwałt jest dziś najbardziej
oczywistym przykładem tego, co Kościół ma na myśli, kiedy naucza
o „czynach wewnętrznie złych”, czynach, które są złe same w sobie,
i których żadne zestawienie okoliczności i intencji nie może nigdy
usprawiedliwić. Naruszenie przemocą seksualnej intymności drugiej
osoby jest być może najbardziej dogłębnym znieważeniem ludzkiej
godności, jaki można byłoby sobie wyobrazić; jest ono w rzeczywistości formą tortur. Poprzez swoją przewrotność gwałt ilustruje prawdę,
której przeczy: prawdziwie ludzka miłość seksualna jest zawsze miłością dawania siebie samego pomiędzy wolnymi ludźmi.
Antykoncepcja

Antykoncepcja jest od dłuższego czasu przedmiotem burzliwej dyskusji, jaka toczy się w samym
Kościele Katolickim oraz Kościoła ze światem. Pewne wyjaśnienia na
temat tego, czego Kościół nie zawiera w swym nauczaniu w tej kwestii, mogą pomóc zrozumieć, czego Kościół uczy w sprawie zgodnego
z moralnością regulowania daru płodności.
Katolicyzm odrzuca ideologię płodności za wszelką cenę. Kościół
Katolicki naucza, że wszyscy małżonkowie są wezwani do „odpowiedzialnego rodzicielstwa”, sednem którego jest nie tyle unikanie poczęcia kolejnego potomka, lecz roztropne budowanie rodziny. Jak pisze
Jan Paweł II, ocena tego, ile dzieci można odpowiedzialnie wychować,
jest dokonywana przez małżonków „przed Bogiem” w ich właściwie
uformowanym sumieniu. Decyzji tej, dodaje Papież, nie może za nich
dokonać ktokolwiek inny, np. agencja rządowa. Mogą się jednak pojawić przyczyny moralnie nie do odparcia, aby ograniczyć płodność
lub mieć większą rodzinę, niż małżonkowie na początku uznali za
odpowiednią.
Kościół Katolicki, innymi słowy, naucza moralnej odpowiedzialności za planowanie rodziny. Problem nie tkwi w tym, w jaki sposób
małżonkowie powinni zaplanować rodzinę, ale w jaki sposób realizują
ów plan. Jaka metoda regulacji płodności i realizowania odpowiedzialnego rodzicielstwa najlepiej chroniłaby ludzką godność małżonków
i czyniła zadość sakramentalnemu charakterowi małżeńskiej miłości
jako dawania siebie i przyjmowania? Wewnątrz katolickiej koncepcji
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miłości seksualnej używanie naturalnego rytmu ciała do regulowania płodności, w miejsce chemicznych, czy mechanicznych środków
antykoncepcyjnych, jest bardziej humanistycznym sposobem realizowania prokreacyjnej odpowiedzialności. Śledzenie rytmu ciała oddaje
należną cześć planowi, który Bóg zawarł w swoim stworzeniu oraz
prawdzie, że w małżeństwie mężczyzna i kobieta są, jak to Papież
nazywa, „sługami planu”, przez który kochanie się i dawanie życia są
ze sobą intymnie połączone. W kulturze, dla której słowo „naturalny” stało się jednym ze świętych słów świeckiego społeczeństwa, takie
przekonanie zasługuje na coś więcej, niż tylko wzgardliwe odrzucenie;
zasługuje na to, aby się z nim zmierzyć.
Kiedy to się już stanie, dzieją się zaskakujące rzeczy. Weźmy jako
przykład świadectwo nowo poślubionej kobiety:
Naturalne planowanie rodziny [NPR] nie jest to słusznie wyśmiewana metoda rytmu, która wymaga nieco zgadywania, kiedy kobieta
oczekuje owulacji i zachowywania wstrzemięźliwości przez parę dni
wokół czternastego dnia jej cyklu. Pełna metoda wymaga nanoszenia na wykres temperatury ciała po obudzeniu się, zmiany w śluzie
szyjkowym i położeniu szyjki macicy. Wszystkie te oznaki płodności
wzięte razem wskazują kobiecie, kiedy jej ciało jest płodne. . .
Punktem zwrotnym dla mnie było, kiedy zaczęłam obserwować, miesiąc za miesiącem, jak moja temperatura rośnie i spada, a moje hormony pracują w doskonałej harmonii. Nie miałam pojęcia, że jestem
tak piękna. Pewnego dnia mało się nie rozpłakałam, gdy patrzyłam
na mój wykres i myślałam: „ jakżeż cudownie jestem stworzona.”
Moja płodność to nie choroba, którą trzeba leczyć. To wspaniały
dar. Jestem wspaniałym darem.
Obrońcy tej metody wskazują na szereg korzyści: zwiększa ona komunikację między partnerami, nie powoduje skutków ubocznych,
jak środki chemiczne, lateks czy leki oraz ma wyższą skuteczność
od metod barierowych (NPR jest efektywna w ponad 98 procentach, jeśli jest właściwie stosowana). Według nas wszystko to jest
prawdą, ja i mój mąż zgadzamy się, że NPR jest jedną z najlepszych
decyzji, jakie podjęliśmy w naszym życiu małżeńskim.

W katolickim spojrzeniu na ten problem, małżonkowie wzrastają
w swej miłości poprzez proces, który wymaga płciowej wstrzemięźliwości i aktywności, seksualnej ekstazy i ascezy. To, że będą upadki
w tym procesie wzrastania, nie ulega wątpliwości. Z tego powodu właśnie, Kościół uczy swoich spowiedników, aby pamiętali o miłosierdziu
Chrystusa, które może odmienić każdą sytuację, jakkolwiek byłaby
ona trudna; aby rozmawiali o poszczególnych problemach seksualności na płaszczyźnie wiary oraz jako wyzwaniu do realizowania całości
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życia jako daru; aby dodawali odwagi tym, którzy zmagają się z nauczaniem Kościoła, by nie tracili ducha. Jak ujmuje to watykańska
„Instrukcja dla spowiedników na całym świecie” z 1997 roku, nawet
jeśli kapłan w konfesjonale stawia wyzwanie swoim penitentom, aby
realizowali miłość seksualną w pełni czystości, „ spowiednik ma unikać okazywania braku zaufania zarówno w Bożą łaskę, jak i w dyspozycję penitenta, przez wymaganie, po ludzku niemożliwej, absolutnej
gwarancji, nienaganności przyszłego prowadzenia się”. Jeśli spowiednik ma jakieś wątpliwości w tej kwestii, nie może ani opóźniać, ani
też odmawiać przebaczenia Chrystusa i Kościoła.
Rozwód

Rozwód jest głęboko i zażarcie kwestionowanym zagadnieniem w historii chrześcijaństwa. Stałe katolickie nauczanie o nierozerwalności małżeństwa, tak często prezentowane i doświadczane poprzez prawo, ma głębokie korzenie teologiczne. Jak już
widzieliśmy, w katolickim spojrzeniu na świat, Boże plany, zarówno w stworzeniu jak i w odkupieniu, są objawione w małżeństwie.
Jeśli małżeństwo sakramentalne, ikona stwarzającej i dokonującej odkupienia Boskiej miłości, byłoby rozerwalne, wówczas musielibyśmy
wysnuć wniosek, iż podobnie jest z Bożą miłością do świata i Chrystusową miłością do Kościoła. To nie odpowiada na pytanie, z czego
utworzone jest sakramentalne, i w ten sposób nierozerwalne, małżeństwo, ale wskazuje na powagę tego, co jest stawką w tej nieraz bolesnej
kwestii.
Prawo kościelne pozwala na „stwierdzenie nieważności” małżeństwa – prawne oświadczenie, że zawarcie sakramentalnego związku
nigdy nie miało miejsca – w przypadkach, kiedy można wykazać,
że jedna ze stron, bądź obie, nie zgodziły się dobrowolnie na małżeństwo, posiadając wystarczającą wiedzę na temat wymaganego zobowiązania. Ta praktyka nie zadowala tych, którzy wierzą, że ich
wcześniejsze małżeństwo było prawdziwe, ale bezpowrotnie rozpadło
się. Nie jest również satysfakcjonująca dla tych kobiet i mężczyzn,
którzy chcą zawrzeć drugi sakramentalny związek małżeński po rozwodzie cywilnym, a którzy nie mogą przedstawić dowodów, których
rezultatem byłoby stwierdzenie nieważności ich pierwszego małżeństwa według prawa kościelnego. Biskupi i pasterze w całym katolickim
świecie zmagają się z tymi kwestiami. W świecie nawykłym do tego,
że każdy problem musi mieć prawne rozwiązanie, może się wydawać,
że musi być jakiś sposób, aby rozwiązać ową kwestię w prawie kościelnym. Być może jest to niemożliwe. Kardynał Joseph Ratzinger
sugeruje, że w przypadkach trudnych do rozwiązania prawnie (np.
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kiedy pierwszy małżonek złośliwie odmawia złożenia dowodów, które mogłyby prowadzić do stwierdzenia nieważności), „doświadczeni
pasterze” mogliby, być może, dokonać „pozaprawnego orzeczenia, że
pierwsze małżeństwo nie istniało” i w ten sposób dopuścić do komunii
rozwiedzioną i powtórnie poślubioną osobę, której nieważność pierwszego małżeństwa nie została kanonicznie stwierdzona. Zasada nierozerwalności, niezłomnie twierdzi Kardynał, jest nieodwołalna, ale
mogą być duszpasterskie rozwiązania indywidualnych przypadków,
których nie da się rozwiązać prawnie w zwyczajny sposób.
Homoseksualizm

Katolicka nauka na temat homoseksualnego seksu jest zażarcie atakowana przez działaczy na
rzecz praw gejów, nie dlatego, że większość aktywnych homoseksualistów kategorycznie odrzuca to, czego Kościół naucza, ale dlatego, iż
Kościół Katolicki wydaje się stanowić główną instytucjonalną barierę
dla legalizacji małżeństw gejów oraz dla prawnego rozpoznania homoseksualności jako odpowiednika rasy w prawie cywilnym. Kościół
naucza w prawdzie, że akty homoseksualne są moralnie złe, ponieważ
naruszają ikonograﬁę zróżnicowania i komplementarności płci, które umożliwia miłości seksualnej bycie aktem wzajemnego dawania się
i przyjmowania oraz ponieważ, ze swej natury, są niezdolne do przekazywania życia. Kościół nie naucza jednak, że homoseksualność, jako
orientacja, jest sama w sobie grzeszna. Idąc dalej, naucza tego, co
wiele, być może nawet większość osób homoseksualnych doświadcza,
że ten rodzaj pociągu seksualnego jest udręką i ciężarem.
Gejowscy aktywiści często obciążają Kościół zarzutem o celowy brak
rozpoznania ich odmienności oraz o antygejowskie „uprzedzenia”.
Jednak tu nie ma uprzedzeń. Kościół Katolicki kategorycznie odrzuca uprzedzenia, które utrzymują, że osoby homoseksualne są w pewien sposób nieludzkie. W katolickim spojrzeniu na sprawę, homoseksualiści są osobami ludzkimi wezwanymi do życia Prawem Daru
wpisanym w ludzkie serce, tak jak każda inna osoba. Podobnie jak
inni, homoseksualiści w dzisiejszym społeczeństwie będą się zmagać,
aby żyć w czystości, aby realizować integralność miłości w dawaniu
siebie i unikać aktów seksualnych, które są moralnie nieuporządkowane ze swej natury, ponieważ są raczej aktami samopotwierdzania się
niż składania daru z siebie. Nikt z autentycznych katolików nie wyobraża sobie, że jest to łatwe dla kogokolwiek. W swoich zmaganiach
homoseksualnie zorientowani mężczyźni i kobiety powinni otrzymać
wsparcie w Kościele Katolickim, Kościele grzeszników od początku
swego istnienia.
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Poprzedni metropolita Nowego Jorku, Kardynał John J. O’Connor,
był częstym obiektem ataków gejów; jeden z katalogów z obrazami
na temat AIDS przedstawiał O’Connora jako „tłustego kanibala”
i „mendę w czarnej sukience”, i odnosił się do katedry św. Patryka jako do „domu chodzących swastyk na Fifth Avenue.” Kardynał
ze swojej strony odmówił zanegowania tego, czego Kościół naucza
o moralności aktów homoseksualnych. Równocześnie wyszedł naprzeciw potrzebom miłości [charity] i solidarności, które są włączone w to
samo katolickie nauczanie. I tak kardynał i arcybiskup Nowego Jorku regularnie odwiedzał hospicjum sponsorowane przez archidiecezję,
aby pocieszać, naradzać się i zmienić basen, umierającym na AIDS
pacjentom.
Tak wygląda stanowisko Kościoła Katolickiego wobec tych spraw
związanych z etyką seksualną. Kościół naucza prawdy, wierząc, że
została mu ona dana i pozostaje w solidarności z istotami ludzkimi, które upadają i zmagają się, aby ponownie powstać – tak, jak
Chrystus na drodze krzyża. Ci dwaj kroczą razem.
Tłum. Łukasz Jonak OP
George Weigel — amerykański teolog katolicki, publicysta i stały współpracownik New York Times, First
Things, Washington Post. Autor wielu książek, a wśród
nich słynnej biograﬁi papieża Jana Pawła II, Świadek nadziei. Członek zarządu Ethic and Public Policy Center
w Waszyngtonie. Organizator Tertio Millennio Seminar.
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Gdy ciało upokarza

Janusz Pyda OP: Kiedy zaczęliśmy redagować numer „Teoﬁla”, poświęconego problematyce ciała, obiecaliśmy sobie, że nie będzie w nim
nic o seksie. Przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy podejść do ludzkiej cielesności od innej strony niż robi to większość periodyków, które
instrumentalizują ciało w celach komercyjnych. I pewnie zostalibyśmy
przy tym postanowieniu, gdybyśmy rzadziej wychodzili z klasztoru.
Ale wystarczy przejść się po ulicach, żeby uświadomić sobie, iż pierwsze pytania związane z ciałem – czy nam się to podoba, czy nie –
dotyczą tak naprawdę seksu. Ostatnia kampania „przeciw homofobii” pokazała bowiem, chyba po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką
skalę, że homoseksualizm jest zagadnieniem (żeby nie napisać problemem) społecznym. Skoro tak, to ksiądz musi się z nim stykać. Gdzie?
Przede wszystkim w konfesjonale. A może jednak nie – może jest tak,
że ci, których własne ciało stawia wobec pytania o orientację seksualną, wcale nie przychodzą z tym do spowiedzi, a ci, którzy zjawiają
się u kratek konfesjonału zupełnie nie mają takich problemów. Na
ile zatem problemy, jak np. homoseksualizm, są obecne w naszych
spowiedziach i na ile wpływają one na sposób przeżywania przez nas
wiary. Sami nic na ten temat nie możemy powiedzieć, bo do kapłaństwa mamy jeszcze trochę czasu. Poprosiliśmy więc o rozmowę naszego współbrata, który już od wielu lat posługuje osobom, borykającym
się z tego rodzaju problemami – ojca Mirosława Pilśniaka OP.
Mirosław Pilśniak OP: Problem, jak sądzę, został tutaj dobrze zarysowany. Oczywiście, zagadnienie homoseksualizmu istnieje i zapewne
będzie podnoszone coraz częściej. Plusem debaty społecznej jest to,
że pozwala ona ludziom, którzy przeżywają kłopoty z własną seksualnością, nazwać to, co odczuwają. Samo dojście do wniosku, że
ktoś ma problem z własnym ciałem, jeśli idzie chociażby o orientację
seksualną, nie jest jednak takie proste. Bardzo często wiąże się to
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z faktem, iż człowiek przez długie lata po prostu jest jakoś wewnętrznie nieszczęśliwy, coś mu „nie gra” i nie wie dokładnie, co. Obecnie
dzięki temu, że więcej się powszechnie mówi na te tematy, może nazwać swój mianem „odmiennej orientacji seksualnej” czy „brakiem
identyﬁkacji z własnym ciałem”.
Ale nazwać łatwiej to nie znaczy nazwać trafnie. I tu dochodzimy
do kwestii spowiedzi i obecności ludzi z problemami homoseksualnymi u kratek konfesjonału. Trudno jest powiedzieć, jak wiele osób
boryka się z tym problemem, ale każdy spowiednik natraﬁa na takie,
które miały jakieś epizody homoseksualne. Ludzie ci nie wiedzą, czy
są homoseksualistami, czy też nie. Kiedyś się do kogoś przytulili i poczuli, że to jest coś erotycznego, a nie jedynie przyjacielskiego. Ktoś
spotkał kogoś z problemem identyﬁkacji i poczuł się bardzo mu bliski
i sam już teraz nie wie, czy też jest w związku z tym homoseksualistą czy nie. Osób, mających tego rodzaju wątpliwości i dylematy na
pewno nie jest mało. Trzeba jednak pamiętać, że ludzie, którzy się
spowiadają, to jednak bardzo specyﬁczna grupa i nie można tu mówić
o żadnych statystycznych badaniach. Osławione statystyki, które się
podaje, to m. in. oczywiście słynny raport Kinseya, który podaje, że
co dziesiąta osoba ma problemy homoseksualne. Wiadomo, że nie jest
to prawdziwy wynik, choć do dziś się powtarza te dane. Chyba, żeby
ludziom wbić do głowy, że to jest poważny problem. Są to badania
prowadzone na dosyć specyﬁcznej grupie społecznej – bodajże więźniów, którzy mieli jakieś epizody przemocy seksualnej. Dziś bardziej
umiarkowanie mówi się, że trzy do czterech procent osób ma problemy z identyﬁkacją seksualną. Dla spowiednika jest to oczywiście
jeszcze rzadsze zjawisko.
Czyli przychodzący do konfesjonału to zwykli ludzie, którzy nie
wiedzą, czy to, czego kiedyś doświadczyli i w taki a nie inny sposób,
pozwala ich zaliczyć do grupy homoseksualistów. Kampania i debata społeczna „pomaga im” radykalnie zdeﬁniować się jako hetero –
bądź homoseksualista. Popatrzmy na dorastających nastolatków, którzy znajdują się w okresie, kiedy budzi się dopiero ich seksualność,
w przypadku chłopców 16 – 17 lat, w przypadku dziewczynek 14 –
16 lat. Ich seksualność budzi się dopiero jako wrażliwość na wymiar
erotyczny, z którym to wymiarem nie do końca wiadomo, co zrobić.
W tym okresie trudność z identyﬁkacją może się zdarzyć i nie jest ona
czymś nienormalnym. Jeśli człowiek na tym etapie rozwoju natraﬁa
na bardzo poważny apel: „Jesteś homoseksualistą. Ujawnij się, bo tak
będzie ci lepiej”, to tym samym zostaje wypchnięty na pewną ścieżkę
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myślową. Myśli, że „ już tak jest”, a im bardziej tak myśli, tym bardziej jest tak rzeczywiście. Znaczy to też tyle, że problem w znacznej
mierze tkwi tu również w głowie. Ważne jest bowiem, jak człowiek na
tym etapie rozwoju sam o sobie myśli. Toteż tego typu kampania na
rzecz ujawniania własnych problemów z identyﬁkacją czy też ujawniania własnej identyﬁkacji homoseksualnej sprzyja temu, aby młody
człowiek, na etapie rozwoju seksualnego utożsamił się – nawet psychologicznie, w swoim myśleniu – z tym, że jest homoseksualny. A jest to
zdecydowanym nadużyciem. Rolą spowiednika jest zatem m.in. pokazanie, że sytuacja nie mieści się w kategoriach ściśle zerojedynkowych
– albo jesteś homo, albo heteroseksualny. Ważnym pytaniem jest tu
pytanie o wiek. Jeśli problemy z seksualnością przypadają na okres
dojrzewania, spowiednik może bardzo dużo pomóc, zmniejszając lęk
wobec tego zagadnienia. Mówiąc, że tak się rzeczywiście może zdarzyć, że z tego nic jeszcze nie wynika – żadne zdeterminowanie do
grzechów, żadne zdeterminowanie do tego, że człowiek ma spróbować
czy jest tak, czy inaczej. Zmniejszenie lęku może sprawę zupełnie
wyciszyć i umożliwić człowiekowi normalny rozwój.
Pamiętam, kiedy byłem jeszcze w Warszawie, w związku z wydarzeniami, które miały wówczas miejsce w Kościele polskim, rozgorzała
wśród nas – braci dominikanów – dyskusja, dotycząca pomocy ludziom z problemami erotomanii. Przy klasztorze służewskim działała
wówczas grupa AE – anonimowych erotomanów. Była to jedyna forma pomocy osobom z problemami nałogu i natręctwa seksualnego.
Sama idea takiej grupy wzbudzała wątpliwości. O ile alkoholicy rzeczywiście są w stanie wspierać się w dążeniu do trzeźwości poprzez
tego typu grupy, o tyle ludzie z problemem erotomanii raczej – wydaje się – mogą sobie w ten sposób przeszkadzać. Czy inicjatywy grup
AE mają rzeczywiście sens?
Opis uzależnienia seksualnego jest taki sam, jak opis wszystkich innych uzależnień. Człowiek traci zdolność do podejmowania odpowiedzialności za siebie i fakt, że nie jest narkomanem, lecz erotomanem,
to jedynie inny rodzaj zniewolenia. Mechanizm uzależnienia jest taki
sam. Człowiek jest uzależniony od tych wszystkich czynników, przemian biochemicznych, które są związane z aktywnością seksualną,
stracił też zdolność do kierowania sobą w życiu moralnym i nie ponosi odpowiedzialności za to, co robi w poszczególnych momentach.
Pomoc w takich sytuacjach polega przede wszystkim na ograniczeniu
spustoszeń, których człowiek dokonuje wokół siebie i w sobie samym.
Nie mam tu na myśli jedynie możliwości zarażenia jakimikolwiek choCiało
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robami. Pomaganie w takiej sytuacji musi być często nastawione na
ratowanie życia osoby uzależnionej. Od tego trzeba zacząć. Ciekawą
rzeczą jest w przypadku osób uzależnionych, że zawsze wpadają one
w swoistego rodzaju ciąg kłamstw: że sobie poradzą, że kontrolują
sytuację, że chcą tego, z czym sobie tak naprawdę nie potraﬁą się
uporać. Żeby więc siebie usprawiedliwić, wymyślają najbardziej zdumiewające rzeczy. W takim przypadku spowiednik nie jest w stanie
od razu ocenić zachowania człowieka zniewolonego, ponieważ każda
ocena może tylko pogorszyć całą sytuację. Otóż człowiek, który i tak
bardzo źle o sobie myśli i bardzo źle siebie ocenia, jeśli się jeszcze
dowie, że jest złym człowiekiem i wszyscy to wiedzą, a spowiednik
to jeszcze potwierdzi – człowiek uzależniony w takiej sytuacji zostaje utrwalony w swoim uzależnieniu. Pierwsze zatem, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, to zmniejszyć lęk, powiedzieć, że nie jest to
coś wyjątkowego, że wielu ludzi doświadcza podobnych problemów.
W takiej sytuacji potrzeba fachowej pomocy. „Fachowa pomoc” to
termin dosyć łagodnie brzmiący, ale który zaciekawia i od razu nie
klasyﬁkuje człowieka, że jesteś psychotykiem, wariatem albo złym
człowiekiem. W przypadku erotomanii sprawa jest o tyle trudna, że
tego typu uzależnienie wyjątkowo silnie upokarza – jeszcze mocniej
niż narkomania czy alkohol. Alkohol może uchodzić za styl społeczny.
Alkoholik może się ukryć. Erotoman jest dużo bardziej upokorzony,
ma poczucie grzeszności, potępienia. Najpierw trzeba więc zasugerować konieczność specjalistycznej pomocy i udzielić informacji, gdzie
można taką pomoc uzyskać. Na pierwszy raz lepiej jest proponować
indywidualny kontakt z psychologiem niż grupę terapeutyczną. Wydaje się to znacznie bardziej bezpieczne i otwiera możliwość skorzystania z porady, pomocy, obecności kogoś, kto posłuży się pewnym
profesjonalizmem do zaproponowania dalszych kierunków pomocy.
Spowiednik ma tu do zrobienia niewiele. Może pokazać możliwości, może też powiedzieć, że człowiek ponosi moralną odpowiedzialność za to, czy szuka pomocy. W zasadzie tyle może powiedzieć
spowiednik. W ten sposób daje człowiekowi poczucie, że jednak jeszcze za coś odpowiada, coś może zrobić, a to znaczy, że jest kimś
wartościowym. Człowiek, który ma poczucie, że nie ma za nic odpowiedzialności, czuje się człowiekiem pozbawionym wartości. Bardzo
cenne jest to, co spotykamy w niektórych naszych klasztorach, że na
terenie samego klasztoru jest poradnia psychologa. Człowiek nie musi daleko szukać pomocy. Poza tym psycholog jest wówczas polecony
przez Kościół, cieszy się dzięki temu zupełnie innym zaufaniem niż
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przypadkowy specjalista.
Pytanie teraz, co dalej: pomoc indywidualna czy grupowa? I na
tyle, na ile znam dane, terapia indywidualna daje szansę wyleczenia do 45 %, terapia grupowa zaś do 75 %. Indywidualny kontakt
z psychologiem ma służyć wprowadzeniu człowieka do grupy terapeutycznej. Jedną z takich grup są AE – anonimowi erotomani, drugą z grup, znaną mi w Polsce, jest grupa „Odwaga”, która główną
siedzibę ma w Lublinie, ale uczestniczą w jej zajęciach ludzie np.
z problemem homoseksualizmu z całej Polski. Spotkania, odbywające
się raz w miesiącu i struktura programu ułatwiają dostęp do grupy
ludziom z różnych części kraju. Jeśli mówimy jednak o grupie terapeutycznej, jest wiele znaków zapytania. Oczywiście stwarza ona
wiele zagrożeń. Jednak, kiedy porówna się grupy AE z grupami AA,
mamy te same zagrożenia. Środowisko złożone z samych alkoholików
stwarza podobne zagrożenia dla poszczególnych członków AA, jak
środowisko złożone z samych erotomanów dla AE. Normalnie w grupach terapeutycznych, działających na zasadzie grupy wsparcia, czyli bez ścisłego programu, gdzie można funkcjonować przez wiele lat,
zmieniając swoją rolę, osoby będące w grupie nie powinny dążyć do
nawiązania bliższych relacji czy przyjaźni. Taka jest zasada. Ci ludzie
spotykają się, ponieważ mają traumatyczny problem. To nie jest grupa, która swoje więzi rozciąga na wszystkie dziedziny życia. Dlatego
zagrożenie, że w grupie zawiążą się dalsze stopnie chorych relacji co
prawda istnieje, ale pomimo wszystko istnienie takich grup ma głęboki sens.
Wracając jednak do spowiednika, to jeszcze raz trzeba podkreślić,
że jego początkową rolą jest tu odesłanie do psychologa. Każdy ma
swój stopień profesjonalizmu. Spowiednik ma umieć w sposób nieoceniający, nie wpychając człowieka w poczucie winy, czyli de facto
w dalsze uzależnienie, pokazać drogi wyjścia i ocenę moralną jego
sytuacji, która ściśle wiąże się z tym, czy uzależniony będzie szukał
pomocy, czy nie. Profesjonalizm spowiednika w takiej sytuacji polega
na tym, czy ma w głowie adresy, pod które może odesłać penitenta
po fachową pomoc i który wie nawet, kiedy poradnia jest otwarta.
Szczegóły są w takiej sytuacji bardzo ważne. To spowiednik powinien
wiedzieć. Psycholog natomiast posłuży się własnym językiem, ale ten
język zazwyczaj sprawdza się w praktyce.
A co z grzechem? Jak z jednej strony wyraźnie mówić, że problemy
seksualne są po prostu grzechem, problemem moralnym, a nie tylko
psychologicznym, z drugiej zaś strony nie wpędzać człowieka przez
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poczucie winy jeszcze bardziej w nałóg?
Po pierwsze, mamy rozróżnienie na grzech materialny i formalny.
W tym kontekście stosunki seksualne z osobami przypadkowymi jest
zła materialnie i będzie skutkowała w sposób zgubny dla człowieka.
Nasuwa się jednak pytanie, czy mamy do czynienia również z grzechem na płaszczyźnie formalnej? W przypadku uzależnień bowiem
mamy gdzieś granicę, za którą człowiek nie jest już w stanie podjąć
odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jest to rzeczywiście bardzo
trudne do ustalenia. Ja wiele razy miałem do czynienia z osobami,
które podejrzewałem o uzależnienie, ale chcąc im dać szansę, traktowałem je jak osoby w pełni wolne i widziałem, że to nie przynosi
żadnego skutku. Potrzebowali po prostu innej pomocy. Ja sam mam
świadomość błędu w tej materii. Widziałem, że mam do czynienia
z osobami, które wikłają się w kłamstwa o panowaniu nad sobą, że
wpadają w ciągi, które wyraźnie sugerują uzależnienie. Co innego,
jeśli komuś zdarzy się epizod, a co innego, gdy ten „epizod” trwa
kilka dni. Wówczas w zasadzie sprawa jest przesądzona i nie ma co
dyskutować o odpowiedzialności. Zasada jest prosta, człowiek ponosi
odpowiedzialność za to, co od niego zależy. Aby nie zapomnieć o grzechu w takiej sytuacji, dobrą metodą jest pokazanie realnie złych, często śmiercionośnych skutków grzechu osoby uzależnionej – wciąganie
otoczenia w swoje uzależnienie i wynikające stąd zło, z powodu którego cierpią najbliżsi, rodzina. Można pokazać dużo złych skutków,
wypływających z zachowania osoby uzależnionej, nie mówiąc wprost
o grzechu. Położenie akcentu na złe skutki, a zmniejszenie nacisku na
odpowiedzialność osoby uzależnionej i, co za tym idzie, w pewnym
sensie ubezwłasnowolnionej, może prowadzić do zdrowia i do nawrócenia, tzn. do wzięcia odpowiedzialności za własne życie. To ważne,
bo kiedy człowiek jest w stanie wziąć odpowiedzialność za zło swego
życia, czyli jest w stanie przyjąć, że jest przyczyną tego zła, to jest
również w stanie uwierzyć, że może być przyczyną dobra. Jeśli będzie
w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje życie będzie też w stanie
obdarować kogoś swoją miłością. W tej chwili o żadnym obdarowaniu
nie może być mowy, bo nie ma mowy o wolności.
Czy spowiednik, do którego zgłasza się penitent z problemami z własną seksualnością, jest w stanie rozeznać, czy ma do czynienia z osobą
uzależnioną, czy jedynie słabą?
Jest taki sprawdzian AA, który działa również w przypadku AE.
Trzeba przede wszystkim spytać, co sam penitent mówi o tego typu
problemie, czy widzi to jako zniewolenie, czy mówi np. „miałem jakiś
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moment załamania, kryzysu, ale teraz już jest i będzie O.K.”. Wtedy
należy zapytać, czy takie sytuacje totalnego upadku w grzech nieczystości zdarzały się już wcześniej. I znowu – nie: czy już to robiłeś? Ale:
czy już się to wcześniej zdarzało? Uzyskuje się tę samą informację,
a człowiek zapytany nie wpada w panikę, nie zaczyna kłamać, ukrywać się przed pytającym. Spowiednik może zadać takie pytanie. Jeśli
zdarzyło się to wcześniej, można też zastosować sprawdzian, jakiego
używają anonimowi alkoholicy i zapytać, czy zdarzyło się w ciągu
ostatnich 100. dni. Jeżeli tak, to można to już uznać za problem.
Myślę, że to jest ważna informacja, której potrzebuje człowiek. Nawet przy jednorazowym kontakcie można tym sposobem pokusić się
o jakąś diagnozę. Co ważne, lepiej nie proponować kolejnych spotkań,
pomimo, że dla penitenta mogłoby się to wydawać korzystne. Chodzi bowiem o to, żeby nie stracił zaufania do spowiednika. Człowiek
zakłamany też jest podejrzliwy i może zacząć nieufnie się domyślać:
„dlaczego on chciał znów mnie spotkać, czego tak naprawdę ode mnie
chce?”. Lepiej więc nie proponować dalszych spotkań, ale pokazać
drogi postępowania.
A co z rozgrzeszeniem w przypadku osób uzależnionych od seksu?
W przypadku nałogu trudno mówić o skali winy, gdyż nie wiadomo,
na ile człowiek jest w stanie wziąć za siebie odpowiedzialność. Zmniejszanie napięcia i poczucia winy sprzyja zdrowiu. Zadaniem spowiednika nie jest podkreślanie winy uzależnionego, ale – Boże miłosierdzie.
Człowiek zniewolony nałogiem, który dysponuje niewielką zdolnością
decydowania o sobie, ma zazwyczaj świadomość nawet małych zaniedbań. Materia rozgrzeszenia zawsze się znajdzie i człowiek bardzo
go potrzebuje, choć samo rozgrzeszenie nie rozwiąże jego problemów.
Rozgrzeszamy z grzechu – z tego, za co człowiek ponosi odpowiedzialność, a nie z nałogu.
Kto ma większe problemy z własnym ciałem, kobiety czy mężczyźni?
Wydaje się, że mężczyźni, a to z tej prostej przyczyny, iż seksualność
mężczyzny jest bardziej impulsywna. Mężczyzna potrzebuje dziesięciu sekund, aby być gotowym do stosunku seksualnego – kobieta dziesięciu godzin. Tyle, że jak u mężczyzny gotowość seksualna szybko
narasta, tak równie szybko opada. U kobiet proces wolniej się rozpoczynający wolniej też pozwala osobowości wrócić do normy. Kobiety
znacznie częściej mówią o tym, że całkowicie utraciły kontrolę nad
swoim zachowaniem. Choć generalnie kobiety rzadziej mówią o problemach seksualnych, związanych np. z autoerotyką, to jednak, kiedy
już o tym, mówią zwykle oznacza to potężny problem. Mężczyźni np.
Ciało

77

Gdy ciało upokarza

T:
MP:

T:

MP:

78

o autoerotyce mówią częściej, ale nawet w konwencji takiej zwyczajnej pracy nad sobą, często gry z własnymi emocjami. Wydaje im się,
że potraﬁą problem w zasadzie samodzielnie rozwiązać.
Czy księża są przygotowani do spotkania w konfesjonale z ludźmi,
którzy przychodzą z problemami z własnym ciałem?
Na tyle, na ile znam i słyszę, co mówią księża, boję się, że większość
nie jest do tego typu spotkań przygotowana. Fachowa wiedza księdza
w konfesjonale nie ma obejmować wszystkich faz uzależnienia. Chodzi o to, że brakuje elementarnej zdolności do zastosowania języka
terapeutów do dialogu z penitentem, żeby człowiek nie miał poczucia, że jest oceniany, wyśmiewany albo, że się zrzuca na niego ciężar,
którego w żaden sposób nie może unieść. Wszystkie słowa nakazowe
typu „musisz”, które słyszy penitent – a jako, że jest przewrażliwiony, to słyszy je dziesięciokrotnie silniej – zostaną odebrane fatalnie.
Myślę, że księża nie są przygotowani do dialogu, który siłą rzeczy musi opierać się też na normie terapeutycznej. Człowiek z problemem
uzależnienia nie może się czuć oceniany i przymuszany do czegoś, co
go przerasta, czego nie jest w stanie podjąć. Pewien rodzaj profesjonalnego przygotowania jest konieczny i tego niestety brakuje. Ja na
wykładach z teologii małżeństwa staram się braci uwrażliwić na język. Staram się, żeby przynajmniej bracia dominikanie byli wrażliwi
na ten język.
Skąd się bierze taka skala problemów z ciałem we współczesnym świecie? Z jednej strony mamy eksploatację młodego, pięknego ciała, która nie ma żadnych barier i zahamowań, z drugiej natomiast strony
mamy totalne odrzucenia ciała słabego i chorego. Z czym mamy więc
do czynienia? Z nową wersją manicheizmu, a może po prostu z najzwyklejszym w świecie hedonizmem? Skąd się bierze ten ambiwalentny stosunek do ciała, który młodych wpędza w zniewolenia własną
seksualnością i ciałem, a starych w lęk, który wyraża się w pytaniu:
„Czy nasze życie ma jakikolwiek sens, skoro nasze ciało jest już byle
jakie?”.
Po pierwsze powodem takiej sytuacji jest zanik metaﬁzycznego myślenia o człowieku, niezrozumienie tajemnicy i daru człowieka. Obsesyjne podkreślanie indywidualności, subiektywności, autonomii sumienia wcale nie prowadzi do tego, żeby szanować innych ludzi. Taka
koncepcja prowadzi raczej do stwierdzenia, że każdy jest niezależną monadą i stąd styl życia ludzi całkowicie wyizolowanych, którzy
tylko od czasu do czasu wychodzą, żeby z kimś się spotkać. Charakterystyczne są tu statystyki z Paryża. Ponoć w tym mieście 45 %
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ludzi w ciągu tygodnia żyje samotnie, a tylko w weekendy spotyka
się okazjonalnie ze znajomymi. Ten styl jest obecny także w Polsce.
Podkreślanie subiektywności jednostki owocuje brakiem wrażliwości
na drugiego człowieka. Wartości związane z cielesnością samą w sobie,
a nie z człowiekiem jako całości, są łatwiejsze do osiągnięcia, przeżywane są zdecydowanie bardziej intensywnie, są łatwiejsze do kupienia
niż jakiekolwiek inne. Kiedy przypatrzymy się witrynie kiosku, mamy
10 tytułów typu „Wiedza i życie” czy „Polityka”, a 150 tytułów, które
mówią o tym, jak upiększyć swoje ciało, jak zintensyﬁkować przeżycia związane z cielesnością itd. To jest oczywiście produkt łatwy do
sprzedania, wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom i odwołuje się do
rzeczywistej wartości człowieka, jaką jest cielesność z tym zastrzeżeniem, że pokazuje ją fragmentarycznie. Oburzenie społeczne nie jest
tutaj dobrym sposobem reakcji, ale mówienie, że jest to głupie, jest
potrzebne. Nie należy to jednak do obowiązków księdza, który łatwo może być postrzegany jako „pies ogrodnika”. Lepiej, żeby robili
to świeccy i to niekoniecznie pod sztandarami Kościoła, tylko pod
sztandarami np. godności człowieka.
Mirosław Pilśniak OP — dominikanin, absolwent matematyki i teologii, duszpasterz akademicki w klasztorze św. Józefa w Warszawie, duszpasterz katechumenów,
organizator Spotkań Małżeńskich. Wykładowca teologii
małżeństwa w Kolegium Dominikanów.
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Sztuce wysokiej grozi w tej chwili bardzo niebezpieczna
pułapka. Otóż, gdy utraciła kryterium piękna jako kryterium artystyczne, co niewątpliwie nastąpiło i sztuka od
klasycznej kategorii piękna odeszła, obecnie najważniejszym kryterium artystycznym staje się przełamywanie
kolejnych barier. Mamy do czynienia w sztuce z gwałtownym poszukiwaniem artystów, co by tu jeszcze można przekroczyć. Terenem, który pod tym względem penetruje wielu artystów w Polsce jest skrzyżowanie seksu
i sacrum.

80

Teoﬁl 1(19)2004

Rozmowa
z Janem A. Kłoczowskim
dominikaninem

Ciało sakramentem
ducha
Ciało i sztuka

T:

Janusz Pyda OP: Ojcze Profesorze, jeśli zgodzimy się, że sposób, w jaki sztuka przedstawia ciało jest jednocześnie - w jakimś stopniu - sposobem, w jaki kultura patrzy na człowieka, to jak to jest dzisiaj? Jakie
ciało wykorzystuje sztuka i co chce przez nie powiedzieć? Czy wizerunek ciała w sztuce i jego rola zmieniały się w jakimś konsekwentnie
obranym kierunku, czy raczej były to zmiany dosyć chaotyczne?

JK:

Jan Andrzej Kłoczowski OP: Przypominam sobie, że w 1958 roku byłem w Brukseli. Odbywała się tam wówczas wystawa „Expo” z tym
słynnym modelem atomu, który dotąd straszy. Miała tam też miejsce przy tej okazji wystawa sztuki. Gdy ją zwiedzałem, to jedna rzecz
mnie uderzyła. Studiowałem wtedy historię sztuki i może nie do końca się orientowałem we współczesnych kierunkach, ale to mnie uderzyło w takiej zmasowanej ekspozycji, że z obrazu ginie człowiek, że
ginie przedstawienie ﬁgury ludzkiej, ginie przedstawianie człowieka –
człowieka oczywiście w jego cielesności, tak postrzega go przecież malarstwo czy jakakolwiek inna sztuka plastyczna, która w tym sensie
jest behawioralna, to znaczy ujmuje człowieka z zewnątrz. Możemy
powiedzieć, że jest to jakoś cały czas istniejący i pogłębiający się
trend. Mam tu na myśli zarówno dążenie do przedstawień nieﬁguratywnych tzn. abstrakcyjnych bądź też do więcej czy mniej przeprowadzonej deformacji w przedstawianiu ludzkiego ciała. Z tym, że te
deformacje mogą być bardzo różne. Bo jeśli weźmiemy naszego kochanego Makowskiego, to on rzeczywiście zdeformuje te postaci, które
przedstawia, ale mają one w sobie coś z uroku dziecięcych obrazków
i rysunków. Jest to zatem w bardzo świadomy i wyraﬁnowany sposób
przeprowadzona deformacja. Jest to jakby próba odtworzenia dziecięcego widzenia świata. I chyba pomimo, iż mamy tutaj do czynienia
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z deformacją, nie mamy do czynienia z odrzuceniem i deprecjacją
człowieka. Toteż szafowanie takimi gładkimi powiedzeniami, jakoby
każda deformacja ludzkiego ciała była deprecjacją tegoż ciała, nie jest
chyba słuszne. Dlatego, że sztuka jest to artykulacja pewnego spojrzenia, wybór pewnej perspektywy, w jakiej coś zostaje przedstawione.
Z tym, że musimy jednocześnie pamiętać, że sztuka ﬁguratywna cały czas istniała. Cały surrealizm jest przecież sztuką ﬁguratywną jak
i wszystko, co po nim następowało. Aczkolwiek niewątpliwie człowiek
był przedstawiany w zupełnie nowy sposób. Czy to jednak oznacza
zmianę w stosunku do człowieka i w stosunku do ciała?
Czy w ogóle jest uprawnione takie przejście, że to co widzimy w sztuce
odbija jednocześnie to, co jest obecne w całej kulturze i generalnie
w najbardziej reprezentatywnym światopoglądzie danego czasu.
Jakiś związek niewątpliwie jest. Jeśli weźmiemy pod uwagę malarstwo wyłącznie religijne i porównamy malarstwo religijne Zachodu
i Wschodu, to mamy do czynienia z dwoma różnymi światami. Ikona, o której jeszcze będziemy mówili, jest podporządkowana czysto
platońsko zorientowanej teologii i dąży do wyrazu bardzo mocnego
elementu duchowego poprzez ciało i w tym celu dokonuje nawet swoistego rodzaju deformacji, podczas gdy malarstwo zachodnie rozwijało się w kierunku – co by nie powiedzieć – naturalizmu, co nie znaczy,
że w ogóle zatraciło element religijny. Poszukiwało go raczej poprzez
prawdę na przykład ludzkiego ciała, ludzkiego przeżycia i doświadczenia. Madonny włoskie są kobietami z krwi i kości, które karmią
swoje dziecko. Czy przez to, że są z krwi i kości, są mniej Maryjne?
Nie odważyłbym się tego powiedzieć. Choć niewątpliwie, jeśli Fouquet
maluje swoją kochankę jako Matkę Boską, to delikatnie rzecz ujmując
przekroczył pewne granice.
Z ikonami sprawa rzeczywiście przedstawia się interesująco. Z jednej strony są i zawsze były wyznaniem wiary w tajemnice Wcielenia,
z drugiej jednak ciało przedstawione na ikonach jest zupełnie nienaturalistyczne, bardzo mocno wciśnięte w określony kanon, objęte
regułami wręcz geometrycznymi, które wcale nie zostały wywiedzione, tak jak u mistrzów włoskiego Renesansu, ze studiów nad anatomią
człowieka. Geometria ikon jest zupełnie inną geometrią niż ta, którą
posługiwał się Leonardo Da Vinci. Czy to znaczy, że da się przedstawiać prawdziwie ciało tak daleko odchodząc od naturalizmu?
Tak, ponieważ człowiek nie jest tylko naturalistyczny, ale jest też spirytualistyczny – jeśli wąsko rozumieć naturalizm. Natura ludzka jest
duchowa i somatyczna, więc w tym sensie w ikonie wyraźnie chodzi
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o to, żeby ciało było jak najbardziej przeźroczystym sakramentem
ducha. I nacisk jest właśnie na to położony. Natomiast w malarstwie
zachodnim – mam tu na myśli rzecz jasna malarstwo klasyczne – chodzi bardziej o ukazanie harmonii pomiędzy duszą i ciałem – w jaki
sposób piękno ciała ma wyrażać piękno duchowe. Ikona idzie w innym kierunku, piękno w niej jest bardziej służebne, jest zdecydowanie
podporządkowane wartości sakralnej, a ta jest nietykalna, jest zakonem, porządkiem, tym czego nie wolno dotknąć i zmienić. To jest
wielkie w Kościele wschodnim, że prawdy wiary próbuje namalować,
podczas gdy Zachód skoncentrował się na formułach intelektualnych,
zostawiając tym samym większą swobodę malarzom.
A jak my postrzegamy ciało obecnie? Z jednej strony mamy bardzo
duży nawrót do teologii ikony i do praktyki modlitw z ikonami. . .
I dominikanie powiesili nawet w związku z tym w Kościele na warszawskim Służewie jeden z ostatnich obrazów Nowosielskiego – namalowany przez niego krzyż.
To prawda, w Krakowie już drugi rok mamy ikonę zamiast żłóbka
Bożonarodzeniowego. Ale ten nawrót do ikon paradoksalnie łączy się
w kulturze z upodobaniem do przedstawień ciała niezwykle naturalistycznych. Mamy w kulturze i sztuce dwie wyraźne ścieżki w podejściu do ciała: jedna kieruje się w stronę ciała przebóstwionego, wyidealizowanego, druga idzie raczej w kierunku pokazywania ciała w jego najmniej wzniosłych wyglądach. Co oznacza ta tendencja? Czy
sztuka dziś poniża, czy wielbi ciało? Nagość ciała wykorzystuje w dosyć bezpośredni sposób w swojej inscenizacji „Hamleta” Warlikowski,
Katarzyna Kozyra wybrała ciało jako zupełnie podstawowy zarówno temat jak i składnik swoich prac („Olimpia”, „Łaźnia”, „Więzy
krwi”), ale ciało jest nieodłącznie obecne nie tylko w okolicach tzw.
wysokiej sztuki. Podkultura eksploatuje ciało w nie mniejszym stopniu. Nie ma prawie ﬁlmu, reklamy, plakatu bez „cielesno-seksualnego
podkładu”. Co to znaczy? Czy to, że ciało jest tak wysoko cenione
czy też, że zupełnie się już zdewaluowało i oddało na publiczną wyprzedaż? Cenimy czy deprecjonujemy ciało, które wszędzie widzimy?
Trzeba wziąć pod uwagę cały nurt kultury masowej, czyli wszystko,
co się mieści w reklamie, plakacie. Najlepszym sposobem promocji
jakiegoś olejku jest pokazanie pięknej dziewczyny, która wychodzi
z wanny albo spod prysznica. W takim ujęciu piękno zostało już zbanalizowane do szczętu. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w niektórych nurtach sztuki tej „wyższej” cielesność występuje jako krytyczny cytat, którego celem jest to, aby wyśmiać chociażby ów banał
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reklamy i zbanalizowane podejście do ciała, które sprawia, że ciało staje się po prostu towarem. Myślę, że w kulturze wysokiej można
znaleźć takie prześmiewcze cytatu z kultury masowej. W ten sposób
sztuka stara się zdystansować do takiej ekspozycji ciała, jaką mamy
w popkulturze. Dlaczego np. Warlikowski wprowadza do inscenizacji
„Hamleta” tak wyraźne elementy obnażonego ciała, tego nie wiem.
Nie widziałem tego przedstawienia, więc trudno mi się wypowiadać.
Spotkałem natomiast krytyków teatralnych, którzy tego typu zabiegi
określają mianem „seksrealizmu”. Być może coś jest na rzeczy. Sztuce wysokiej grozi w tej chwili bardzo niebezpieczna pułapka. Otóż,
gdy utraciła kryterium piękna jako kryterium artystyczne, co niewątpliwie nastąpiło i sztuka od klasycznej kategorii piękna odeszła,
obecnie najważniejszym kryterium artystycznym staje się przełamywanie kolejnych barier. Mamy do czynienia w sztuce z gwałtownym
poszukiwaniem artystów, co by tu jeszcze można przekroczyć. Terenem, który pod tym względem penetruje wielu artystów w Polsce jest
skrzyżowanie seksu i sacrum. Liczy się jeszcze na to, że to odbije się
echem w katolickim społeczeństwie polskim i ku radości artystów wywoła procesy sądowe. Jak wiadomo, czasami idzie tylko o to, „żeby
mówili” – nie ma znaczenia czy dobrze, czy źle, ale „żeby mówili”.
Ja, szczerze mówiąc, nie potraﬁę w tego typu artystycznych prowokacjach znaleźć jakiejś głębszej myśli. Ekspozycja krzyża z genitaliami
zawiera w sobie raczej nikłe przesłanie.
Niektórzy mówią, że mamy w takich przypadkach do czynienia z ujawnianiem się tendencji, we współczesnej religijności i kulturze, by powracać ku dawnym religiom i misteriom np. fallicznym albo ku wszelkiego typu religijności, która ściśle wiązała sacrum np. z płodnością.
Oczywiście, w tym sensie możemy powiedzieć, że przeżywamy powrót odmiennych elementów z różnych religijności - od kosmicznej
po falliczną. Na tym m.in. polega fenomen New Age. Ale to wszystko
to jedynie postmodernistyczne cytaty, które z autentyczną tradycją
i kulturą nie mają nic wspólnego. W dawnych kulturach wszelkie
elementy religijności były ściśle wpisane w cały obraz świata i silnie zrytualizowane. Nie da się do tego powrócić. Współczesna próba
sklejenia różnych elementów zaczerpniętych z różnych tradycji kulturowych i określanie tego mianem powrotu do sacrum jest zupełną
pomyłką. Kultura masowa, która próbuje łączyć te różnorakie elementy religii jest mocno zdesakralizowana. Choćby przez to, że jest
banalna. Coraz bardziej się przekonuję, że przeciwieństwem sacrum
nie jest profanum, lecz banał. Jeśli w kulturze ginie wymiar sakralny,
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pozostaje nam już tylko banał, który polega np. na nieustannym wymyślaniu, co by tu jeszcze można przekroczyć. Do niczego głębszego
takie poszukiwania nie prowadzą.
Czyli współczesna prowokacyjna część sztuki, opierająca się na mezaliansie seksu i sacrum, byłaby kolejną wersją bajki o szatach cesarza,
który jest nagi, ale mimo wszystko podziwiany przez tłum za wspaniałe, nieistniejące szaty, które –jak zostało powszechnie zadeklarowane
– mają być niewidoczne jedynie dla głupców.
Takie jest moje zdanie i ja je podzielam. To nie znaczy, że nie należy poszukiwać nowych środków wyrazu w sztuce i że współczesna
sztuka nie ma wielu wspaniałych osiągnięć, ale mówimy w tej chwili
o przykładach granicznych.
Jest też chyba tak, że sztuka pokazuje to ciało, które kultura od siebie
odsuwa – kultura masowa rzecz jasna. Z tego pewnie też powodu tak
mocno eksploatowane jest ciało chore czy stare. Tworzymy hospicja
i domy starców, aby odsuwać od siebie wszelkie trudności, które niesie
ciało, ale jednocześnie w sztuce nie od tak dawna przecież przedstawienia ciała brzydkiego czy chorego pojawiają się coraz liczniej. Czy
już nieodwracalnie skazani jesteśmy na to, aby patrzyć na ludzkie ciało oczami chociażby Aliny Szapocznikow („Ekshumowany”, „Stela”,
„Popiersie bez głowy”, „Nowotwór”, „Wielki nowotwór”, „Nowotwory nawarstwione”, „Nowotwory uosobione”) a nie Rafaela. Czy jeśli
chcemy prawdy o ciele, możemy ją znaleźć tylko w sztuce ciała chorego i zniszczonego?
Tak, ale już Holbein malował Chrystusa umierającego czy biczowanego. Jest ogromna tradycja późnośredniowiecznej czy barokowej sztuki
chrześcijańskiej, która nie bała się przedstawiania brzydoty czy ułomności ciała. Taka była podstawowa różnica między malarstwem szkoły
włoskiej i północnej w malarstwie. Mistrzowie z Północy nie malowali
pięknych ludzi. Hugo van der Goes namalował zaśnięcie Matki Bożej
i psychiczne cierpienie wymalowane na twarzach apostołów, otaczających Maryję, bardzo wyraźnie wskazuje na fakt, iż nie było mu obce
cierpienie psychiczne – de facto sam był chory psychicznie i leczył
się w szpitalu psychiatrycznym. Te doświadczenia zostały namalowane. W słynnym „Ukrzyżowaniu” Grünewalda ciało Chrystusa jest
ogromnie zdeformowane i ogromnie umęczone. Nie ma nic z uroku
antycznych herosów, których Donatello rozpinał na swoich krucyﬁksach.
Mimo to jest to ciało niewątpliwie piękne, ponieważ piękno obrazu czy przedstawienia nie jest pięknem przedstawionego przedmiotu.
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Trzeba to bardzo wyraźnie odróżnić. U nas już Stanisław Witkiewicz
twierdził, że piękniejsza jest dobrze namalowana głowa kapusty od
głowy Chrystusa, która jest okropnie nasmarowana.
Niewątpliwie prace takich artystów, jak chociażby Aliny Szapocznikowej, która sama była chora i sama zmagała się z cierpieniem są
wyzwaniem rzuconym landrynkowej popkulturze. Rzeźby Szapocznikowej cenię bardzo wysoko, bo są one – nie można tu użyć słowa
„ładne” bo „ładne” nie są, ale są niesłychanie ekspresyjne i jest w nich
zawarta jakaś ogromna prawda, także artystyczna. Prace Aliny Szapocznikow mówią o biedzie ludzkiego ciała, które nie jest jedynie
odbiorcą kosmetycznych produktów, ale bywa też brudne, chore czy
słabe i w tym może być piękne. Bo piękny może być cierpiący człowiek, bo piękno tkwi gdzie indziej.
Ale o co właściwie ma iść w sztuce, o prawdę czy o piękno? Czy jest
możliwe, że artysta znajdzie się w takiej sytuacji, kiedy - wybierając
prawdę - będzie musiał zrezygnować z piękna albo odwrotnie? Czy
np., przedstawiając ciało bardziej prawdziwie nie będzie musiał zrezygnować z przedstawiania jego piękna? A może takie przeciwstawienie
w ogóle nie istnieje?
Chyba nie ma takiego konﬂiktu. Jeśli mówię o prawdzie, to mam
też na myśli prawdę artystyczną. Kiedy obserwujemy aktora, wyrzucającego z siebie tekst, który zupełnie przezeń nie przeszedł, który
zupełnie nie został przez niego przepracowany, mówimy wówczas, że
to jest nieprawdziwe. Nie w tym sensie, że mówi nieprawdę o czymś,
ale że jest to nieprawda o nim jako twórcy, który nie przepracował
materiału swojej sztuki. Nie stworzył prawdziwej postaci. Znowu wracamy tutaj do poruszonego wcześniej wątku, że nie należy mylić prawdy przedstawienia z prawdą rzeczywistości artystycznej. Nie idzie tu
o odniesienie dzieła do rzeczywistości zgodnie z klasyczną deﬁnicja
prawdy, ale mówimy o immanentnej prawdzie tego konkretnego dzieła sztuki. Pytamy, czy wszystko tam jest w porządku, czy nie ma
jakiegoś fałszu w odniesieniu do samego dzieła. Na wszelkiego rodzaju fałsz szczególnie podatne są dwie rzeczywistości: religia i miłość.
Dlatego też są one polem, na którym najczęściej żeruje kicz. Najwięcej kiczu jest w mówieniu o miłości i religii.
Czyli prawda byłaby kryterium odróżnienia kiczu od sztuki?
W pewnym sensie tak, bo kicz jest tym, w czym nie ma prawdy artystycznej. Jest tam jakieś zakłamanie, które, co ciekawe, ostatecznie
też się wiąże z jakąś prawdą o człowieku. Bo prawda aktora, który
„nie przepuścił” roli przez siebie jest też jakąś prawdą o nim – przyTeoﬁl 1(19)2004
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najmniej w tym sensie, iż możemy powiedzieć o nim na tej podstawie
przynajmniej tyle, że mu się nie chciało. Ale może też coś więcej, bo
aktor pracuje na swoim wnętrzu, na sobie. Dlatego też jest to taka
niebezpieczna sztuka.
A może ta cała interpretacja jest „psu na budę”? Może to wcale nie
o ciało idzie, ale o piękno. Może po prostu to sama sztuka wcale nie
chce być piękna i pięknem się zajmować – i nieważne, czy w związku
z ciałem, czy z czymkolwiek innym. Możliwe, że jest po prostu tak, że
sztuka stała się rodzajem „estetycznej publicystyki” i zamiast ukazywania piękna - chociażby ciała - zajmuje się głoszeniem przekonań,
chociażby o ciele?
Zastanawiam się, czy to, że w obecnie wysuwamy inne kryteria artystyczne niż piękno klasycznie rozumiane, nie wskazuje na to, ze
współcześni artyści chcieliby być bardziej prawdziwi. Bardziej cenią
oni sobie prawdę, niż piękno zbanalizowane do granic możliwości.
Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż my w tej chwili
obcujemy ze sztuką nie tylko tą, która jest aktualnie tworzona czy
też wystawiana. A może właśnie z nią obcujemy najmniej. Jest natomiast rzeczą interesującą, że z jednej strony ogromnie zmalała publiczność sztuki nowoczesnej – stała się ta sztuka czymś wyłącznie
dla jej „fanów”, natomiast jeśli gdziekolwiek zrobi się wystawę, np.
impresjonistów, mamy kilometrowe kolejki przed muzeum. Żyjemy
w świecie, który nazwano „muzeum wyobraźni” i w pewnym sensie
artyści żyją pod ciężarem tego „muzeum wyobraźni” i szukają swojego języka, wyrazu własnej wyobraźni i być może stąd jest taki niepokój, który obecnie zmierza albo w stronę przekraczania granic, albo
w stronę cytatów. Rzeźby Igora Mitoraja, które mogliśmy oglądać
do niedawna w Krakowie, a obecnie można to uczynić w Warszawie,
to nic innego jak zbiór cytatów ze sposobów patrzenia dotychczasowych artystów – rzeźbiarzy. Ale Mitoraj pokazuje, że takie cytaty nie
tworzą jednolitej całości – jego rzeźby zawsze są gdzieś popękane, połamane i w tym sensie myślę, że jest tam artystyczna prawda. Nasza
wizja człowieka jest ułomna i nie potraﬁmy jej zamknąć w jednolitej
całości.
Ale czy nie jest tak, że sztuka współczesna bardziej koncentruje się
na sobie samej niż na przedmiocie, który przedstawia?
To dosyć charakterystyczne dla większości kierunków awangardowych
XX wieku, że każdy z nich miał swojego teoretyka. Był to ktoś, kto
układał programy i trzeba się było do tego dostosować.
Kierunek zaczynał się od proklamacji manifestu.
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Zgadza się, ale skończyło się też na manifeście, bo kulminacją był
konceptualizm, w którym w ogóle nie było konieczności tworzenia
czegokolwiek innego poza manifestem. Na szczęście potrzeby materializacji, wcielenia konceptów nie udało się artystom zupełnie zlekceważyć i kierunek padł. Ale trzeba cały czas pamiętać, że zawsze
istniejemy w kulturze, która przenika i określa nasz sposób widzenia
świata. Po prostu nie ma tego „naturalnego dzikusa”, o którego istnieniu zapewniał nas J. J. Rousseau. Wszyscy biegamy jakoś ubrani.
Nota bene są bardzo ciekawe uwagi Nowosielskiego, który powiada,
że kiedy mówimy o ciele, nie możemy zapominać o stroju. Jest to
coś niesłychanie ważnego, bo kiedy wkładamy np. strój liturgiczny,
wymaga on od nas zupełnie innego zachowania. Jeśli mówimy o ciele ludzkim nie możemy mieć przed oczami golasa. Człowiek tym się
różnie od wieszaka, że strój jest jego integralną częścią.
Czy to znaczy, że strój miałby być takim pomostem między ciałem
a świadomością albo między ciałem a duchem?
Nie, bardziej chodzi mi o to, iż strój pokazuje, że zawsze żyjemy
w jakiejś kulturze. Dzikus Rousseau’a biegał sobie na golasa.
A co z ikoną? Jakie ona pokazuje ciało – piękne czy prawdziwe? Musi
ikona zmienić swój kanon w związku ze zmianą wizerunku ciała w kulturze, czy może zostać wobec niego obojętna? Skąd taka popularność
ikony w kulturze zachodniego chrześcijaństwa w obecnym czasie?
Jedyne dobre ikony robi moim zdaniem Nowosielski i jeszcze Mateusz Środoń z Warszawy, który będzie teraz malował ikony do kaplicy
Matki Bożej w naszym kościele na Służewie. Ale wróćmy do pytania.
Skąd np. zainteresowanie ikoną Bożego Narodzenia? Niestety, ale te
nasze żłóbki są tak straszliwie zbanalizowane, że głęboka i piękna
tradycja franciszkańska poszła w stronę infantylizacji. Być może dlatego, że chciała być nazbyt atrakcyjna. . . Sam pomysł św. Franciszka na urządzenie żłóbka był genialny, podobnie jak genialnym był
„pomysł” drogi krzyżowej. Obie formy modlitwy i duchowości były przypomnieniem konkretu tajemnicy Wcielenia. Natomiast treść
teologiczna ikony również jest niesłychanie głęboka.
I jeszcze nam nie spowszedniała.
Tak, jeszcze nam nie spowszedniała. Moda na ikony być może jest
próbą odpowiedzi na panujący powszechnie kicz religijny.
Kicz jest dla Ojca niewybaczalny?
Absolutnie niewybaczalny. Będę chyba organizował bojówki, które
stanowiska kiczu będą napadały. W każdym razie w powrocie do ikony jest chyba jakaś tęsknota za czymś, co pomoże nam odkryć teoTeoﬁl 1(19)2004
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logiczną prawdę np. Wcielenia i Świąt Bożego Narodzenia. Ja bym
bronił – w tym przypadku akurat wbrew Nowosielskiemu – wartości religijnych również zachodniego malarstwa, które ma cały szereg
wspaniałych teologicznie dzieł w swoim dorobku. Weźmy na przykład
Powrót Syna Marnotrawnego Rembrandta. Takiej sceny ikona w taki sposób nie namaluje. W ikonie fascynacja prawdą Boską jest tak
wielka, że prawda ludzka zostaje gdzieś w cieniu. Antropologia, prawda o ludzkich uczuciach i przeżyciach musi być zepchnięta na drugi
plan. Można chyba powiedzieć, że na Wschodzie mamy do czynienia
z antropologią teologiczną, a na Zachodzie z teologią antropologiczną.
Na Wschodzie mamy chrystologię „od góry”, w Kościele zachodnim
zaś chrystologię „od dołu”. W związku z tym również malarstwo jest
inne.
To paradoksalne, że intelektualne podejście do Tajemnic wiary wchodzi obecnie do Kościoła zachodniego za pośrednictwem ikony z Kościoła wschodniego, który zawsze uchodził przecież za znacznie mniej
intelektualny, dyskursywny, racjonalny.
Z tym, że „intelektualności” nie można mieszać z racjonalnością.
W takim odróżnionym sensie ikony były zawsze bardzo intelektualne,
ale nigdy nie były racjonalistyczne, a już na pewno nie w nowożytnym
sensie.
Jan Andrzej Kłoczowski OP — prof. dr hab. ﬁlozoﬁi,
kierownik Katedry Filozoﬁi Religii PAT, absolwent historii sztuki UAM w Poznaniu, regens Polskiej Prowincji
Dominikanów, długoletni duszpasterz akademicki. Publikował wszędzie, wydał wiele książek, ostatnio ukazały się:
Drogi człowieka mistycznego oraz z Joachimem Badanim
OP Boskie Oko
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Na jednej z półek w bibliotece klasztoru dominikanów
w Krakowie można znaleźć niewielkie pudełko owinięte
w szary papier i związane białym sznurkiem. Na wieczku widnieje odręcznie, w pośpiechu skreślona adnotacja:
„Mszał Dominikański z 1965 roku – Nieużywany!”. Może
przyszedł czas, by w ślad za kard. Ratzingerem z odwagą
sięgnąć po zakurzony skarb?
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a łamach „Więzi”, od ponad roku, możemy śledzić polemikę
na temat posoborowej odnowy liturgii. Na forum dyskusji stają
kolejno kwestie powrotu do dawnych założeń i rozwiązań architektury kościelnej, odnowienia dawnej sztuki sakralnej tak w muzyce,
jak i w malarstwie, przynajmniej częściowy powrót do łaciny i chorału gregoriańskiego, rezygnacja z wielości modlitw eucharystycznych,
orientowanie liturgii etc. Dla polemistów znanych nam ze stron Miesięcznika iskrą wzniecającą spór była książka Duch liturgii Josepha
kardynała Ratzingera1. W ostatnich wypowiedziach oddalili się oni
od samej książki i tego, co stanowi jej rdzeń: określonej teologii liturgii. Podjęli natomiast dyskusję nad szeregiem kwestii szczegółowych.
Wymiana poglądów, której nam dostarczyli jest ciekawa i pouczająca, ale wydaje się, że dotarła do punktu, w którym trudno posunąć
ją w kierunku zadowalającego rozwiązania. Sądzę, że stało się tak,
ponieważ dyskutanci zbyt małą wagę przykładają do teologii rozwijanej przez kardynała, który w dziedzinie liturgii Trydent traktuje
jako normę.
Poniżej – w pierwszej części artykułu – chcę precyzyjniej wskazać źródło sporu. Zachęcam do spojrzenia na problem odnowy liturgicznej od strony teologii Ratzingera. Takie ujęcie wydaje się ważne
przede wszystkim dlatego, że propozycja nurtu „reforma reformy”2
jest jedną z najpoważniejszych, jeżeli nie jedyną doniosłą odpowiedzią
na kryzys panujący w dziedzinie liturgii. Jest to odpowiedź stawiana w Kościele, odpowiedź na wskroś przepojona autentyczną troską
o niego, w końcu – powiedzmy to już teraz – odpowiedź tyle pociąga1 Kardynał

Joseph Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002.
teologów, którzy, odwołują się do dokumentów Vaticanum II i poddają analizie zastosowanie posoborowej reformy liturgicznej. Główne swoje tezy
przedstawili w Deklaracji Oksfordzkiej.
2 Grupa
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jąca, co jednostronna i niepełna. Dlatego w drugiej części niniejszego
tekstu postaram się dopowiedzieć to, czego moim zdaniem brakuje
w myśli niemieckiego teologa.

Liturgia niebiańska
Oﬁara ciała
Chrystusa

Ratzinger przedstawia Eucharystię jako akt obejmujący krzyż. Rzeczywiście, w Ewangelii najpierw widzimy Chrystusa w Wieczerniku, gdzie rozdaje uczniom
swoje Ciało i Krew. Następnie po zmartwychwstaniu
spotykamy Go, gdy z uczniami zasmuconymi Jego śmiercią, łamie
chleb. To, co najważniejsze znajduje się pomiędzy łamaniem chleba
i rozdaniem Ciała. Sednem sprawy jest oﬁara.
Ratzinger wychodzi od biblijnej teologii oﬁary. Jej syntezę przedstawia List do Hebrajczyków (10, 1-18):
Prawo przez te same oﬁary nie może udoskonalić tych, którzy się
zbliżają. [. . . ] Czyż nie przestanoby ich składać, gdyby składający
je raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Niemożliwe jest, by krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
Przeto przychodząc na świat [Chrystus] mówi: Oﬁary ani daru nie
chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało; całopalenia i oﬁary za grzech nie
podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełnił wolę Twoją, Boże.» [. . . ] Usuwa jedną
oﬁarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy raz
na zawsze przez oﬁarę ciała Jezusa Chrystusa.

Zwróćmy uwagę na to, co rekapituluje przytoczony fragment. W Biblii Bóg konsekwentnie prowadzi ludzi do prawdziwego kultu. Jego
istotą – jak podkreśla kardynał – nie ma być składanie na oﬁarę
przebłagalną rzeczy czy zwierząt. Nie będzie to już dłużej kult opierający się na substytucie. Przeciwnie, nowy kult będzie kresem drogi,
po której od dawna kroczy lud Izraela. U jej początku Pan wybrał
oﬁarę Abla, którego przelana krew zapowiedziała inną, mocniej przemawiającą. Później wskazał Abrahamowi barana w zamian za Izaaka.
Dalej wiódł Izraela drogą pieczołowicie określonych darów oﬁarnych,
aż wreszcie przez proroków wyraźnie domagał się nie tyle zwierząt, co
prawości, miłosierdzia i serc swego ludu. W ten sposób Izrael został
przygotowany na to, by zrozumieć i przyjąć oﬁarę Syna: pełne oddanie się Ojcu. Zauważmy: to właśnie droga kultu i świętości Izraela
doprowadziła nas pod krzyż Jezusa Nazarejczyka, Króla Żydowskiego.
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U kresu drogi, pod krzyżem, prowadzeni przez kardynała, dostrzegamy wyraźnie, że istota oﬁary nie leży na strawieniu żertwy ogniem,
na oddaniu plonów, czy zniszczeniu jakiejkolwiek rzeczy. Bóg, ponieważ sam jest Inny, nadał inne znaczenie oﬁerze. Pogańscy bogowie domagali się oﬁar, ponieważ one powstrzymywały ich zagniewanie, zatrzymywały ich w niedostępnej człowiekowi przestrzeni. Inaczej Pan,
który chce się zbliżyć do Izraela, swojej oblubienicy, pragnie relacji
miłości. Dlatego Jemu składana oﬁara ma odmienny charakter. Jej
celem jest przywrócenie zerwanej więzi, dokonane dzięki nowej żertwie oﬁarnej – Człowiekowi, który sam oﬁarowuje się Ojcu. Na krzyżu
Syn dał temu wiarygodne świadectwo. Dlatego Ratzinger napisze, że
wejść na nową drogę, na drogę kultu chrześcijańskiego można jedynie przez naśladowanie oﬁary Syna: „Przez oﬁarę [człowiek] staje się
podobny do Boga. Staje się podobny Bogu, gdy staje się miłością.
«Dlatego prawdziwa oﬁara jest dziełem, które pozwala nam zjednoczyć się z Bogiem w jedną świętą wspólnotę.» – mówi Augustyn3 .”
Zatem owocem oﬁary jest upodobnienie się człowieka do Boga, który
jest miłością. Oﬁara – akt miłości – przebóstwia, przemienia serce
tak, że staje się zdolne do pełnej miłości. Serce człowieka odnawia
się, oczyszcza, zostaje porwane dynamizmem, który swe źródło ma
w Duchu.
Według kardynała wychylenie ku innym i oddanie się im ze względu na Boga, jest – obok oﬁarowania się Ojcu – drugim obliczem oﬁary
Chrystusa. Na krzyżu Syn składa siebie w oﬁerze, by uświęcić grzeszników. Przez miłość do nich Jezus, prawdziwy Zastępca, jest zjednoczony z każdym z nich, a przez to: „Cała odkupiona wspólnota
ludzka, to znaczy zgromadzenie i wspólnota świętych, jest złożona
Bogu w oﬁerze przez Arcykapłana, który oﬁarował samego siebie.4 ”
Arcykapłan oﬁarował samego siebie, ale przecież Syn zawsze był oddany Ojcu, dlatego na Krzyżu oﬁarowuje się w swoim ciele, to znaczy:
w człowieczeństwie. Chrystus objął swą oﬁarą wszystkich, dlatego też
Ratzinger powie:
Miejsce [świątyni Izraela] zajęła uniwersalna świątynia zmartwychwstałego Chrystusa, którego ramiona rozciągnięte na krzyżu otwarte są na świat, by wszystkich objąć wieczną miłością. Nowa świątynia już istnieje, a wraz z nią także nowa, ostateczna oﬁara: ujawnione
w Krzyżu i Zmartwychwstaniu człowieczeństwo Chrystusa5 .
3 Teologia

liturgii, Kard. Joseph Ratzinger [w:] Christianitas 9/2001, ss. 28-29.
Cytat z Wyznań Augustyna z Hippony.
5 Duch. . . , dz. cyt., s. 45.
4 Tamże.
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Tajemnica oﬁary Jezusa stanowi dla Ratzingera punkt wyjścia do rozważań nad kultem chrześcijańskim. Nam przyjdzie jeszcze wrócić do
tego tematu, by dopowiedzieć te elementy, które są słabym punktem
teologii zaproponowanej w Duchu liturgii.
Logike latreia

Dla niemieckiego teologa oﬁara Chrystusa nie jest
jedynie wzorem, który chrześcijanie mieliby naśladować. Dzięki temu, że On sam najpierw powierzył się apostołom
w sakramencie, a oni pozostali wierni nakazowi „Czyńcie to na moją
pamiątkę”, oﬁara Krzyża uobecnia się w działaniu liturgicznym. Sprawując eucharystię nie tylko rozpamiętujemy paschę: śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, lecz rzeczywiście widzimy otwarte dla nas
niebo. Ukrzyżowany, jako apokaliptyczny Baranek, Celebrans niebiańskiej liturgii, pozwala czerpać ze swojego przebitego serca. Wobec tego istotnie: „Liturgia chrześcijańska nie jest kultem opartym
na substytucie, lecz jest zbliżeniem się do nas Zastępcy, wejściem
w zastępstwo – wejściem w samą rzeczywistość.” Faktycznie bierzemy
udział w liturgii niebieskiej. Uczestnictwo w niej zapośredniczone jest
przez znaki pozostawione przez samego Chrystusa. Dlatego: „W liturgicznej celebracji dokonuje się jakby zamiana exitus w reditus, wyjście
staje się powrotem, zstąpienie Boga staje się naszym wstępowaniem.
Liturgia wprowadza czas ziemski w czas Jezusa Chrystusa i w teraźniejszość Jego czasu. Jest punktem zwrotnym odkupienia: Pasterz
bierze zagubioną owcę na ramiona i niesie ją do domu6 .”
Powrót rozpoczął się na Krzyżu. Od tej chwili modlitwa człowieka jest stopiona z odwieczną rozmową Trójcy. Poprzez liturgię Jezus
wprowadza ludzi w swoją własną modlitwę, w dialog Logosu z Ojcem. Ludzkie słowo wypełnione jest Słowem Boga. W ten sposób
dotarliśmy do deﬁnicji, która stanowi centrum rozważań zawartych
w Duchu liturgii: „Eucharystia jest zawsze otwartą bramą uwielbienia i prawdziwą oﬁarą, oﬁarą Nowego Przymierza, «służbą Bożą odpowiadającą Logosowi».” Skoro liturgia nie tylko odwołuje się, lecz
również uobecnia najważniejsze wydarzenie – oﬁarę Chrystusa, powinna być transparentna. Inaczej nie będzie „odpowiedającą Logosowi służbą Bożą”. Liturgia powinna mocą Ducha poprzez znaki: słowo,
gest i sztukę, uobecnić wydarzenia paschalne7 . „W tej perspektywie
6 Tamże,

s. 46.
innymi w tym miejscu myśl Ratzingera stanowi pewnego rodzaju
dopowiedzenie do tez Romano Guardiniego, który w 1941 roku w „Epifaniczne
znaczenie liturgii” pisał, że liturgia ma odpowiadać fundamentalnym dla wiary
wydarzeniom z życia Jezusa, tak by była zdolna je ukazać. Por. Bóg daleki, Bóg
7 Między
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– przytoczmy raz jeszcze słowa kardynała – Pawłowe pojęcie logike
latreia, pojęcie służby Bożej odpowiadającej Logosowi, będziemy musieli uznać za najbardziej odpowiednią formę dla wyrażenia postaci
liturgii chrześcijańskiej. [Bowiem] Logos stworzenia, logos w człowieku i prawdziwy Logos, który stał się ciałem – Syn – spotykają się
właśnie tutaj8 .”
Zauważmy dwie sprawy. Po pierwsze sformułowania Ratzingera
niosą wprost urzekającą wizję teologiczną. Należy ją docenić nie tylko ze względu na jej rozmach, ale również dlatego, że dla wszystkich,
którzy boleją nad liturgią swoich proboszczów i wikarych, liturgią
sprawowaną pospiesznie, niedbale i często niechlujnie, powyższe słowa
niosą pociechę i rysują właściwą perspektywę. Duch liturgii to jeden
z dowodów na to, że niektórzy dostrzegają zarazem piękno i doniosłość celebracji liturgicznej. Wobec komentarzy liturgicznych, które
nieznośnie upraszczając w wątpliwy sposób próbują przybliżyć eucharystię „zwykłym ludziom”; wobec podkreślenia jej wspólnotowego charakteru przez wprowadzanie infantylnych form „socjotechniki”
od klaskania i trzymania się za rączki po przygaszone światło i ciepły szept kaznodziei; wobec pobrzękiwań na gitarach, liturgicznych
odmian Spice girls mizdrzących się podczas recytacji czytań mszalny, służby ołtarza kształtowanej na wzór armii pruskiej lub kiepskiego
teatrzyku; wobec pompatycznych przywitań Jego Ekscelencji, Najdostojniejszego Księdza Biskupa, który „raczył nawiedzić nasz skromny
paraﬁalny wieczernik”; wobec napuszonych słów i służalczych umizgów kierowanych w stronę hierarchów kościelnych; wobec kameralnych orkiestr, wykwaliﬁkowanych chórów skutecznie odbierających
wiernym zdolność śpiewu, a nawet recytacji; wobec wybryków trąbek i werbli towarzyszących przeistoczeniu, rozstrojonych organów,
huczących mikrofonów, wszelkiej maści kościelnego kiczu; wobec wielu innych spraw, które wynikają bądź to z rutyny, w którą popadli
celebransi, bądź z całkowitego braku zrozumienia liturgii; wobec tego wszystkiego słowa kardynała Ratzingera wydają się balsamem na
obolałe zmysły, serce i rozum.
Drugą, a dla nas zapewne istotniejszą sprawą, są konsekwencje
tak sformułowanej teologii. „Kult otwartego nieba” nie jest jedynie
wydarzeniem rozgrywającym się tu i teraz, lecz o wiele bardziej jest
wejściem w chwałę oddawaną Bogu w niebie, a wobec tego, jak pisze
kardynał: „nie jest nigdy działaniem określonej grupy, określonego
bliski, Poznań 1991, ss. 141–146.
8 Duch. . . , dz. cyt., s. 46.
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środowiska lub określonego środowiska Kościoła lokalnego”. Jeśli Logos jest miarą liturgii, jeśli On wyznacza sposób celebracji, to jaka
jest właściwa forma kultu? Jak praktycznie zastosować przedstawioną
teologię? Czy znajdzie się tam miejsce dla nas, którzy nie jesteśmy na
miarę Logosu? Czy możemy jedynie adorować według zewnętrznego
rytu?
Niepokój

Pytania te są o tyle niepokojące, o ile uzasadnione. Autor książki Duch Liturgii formułuje kilka uwag praktycznych. Na przykład tę, że liturgia sprawowana w stronę ludzi, a nie
skierowana na wschód, wymaga postawienia na ołtarzu krzyża, by
w ten sposób podkreślić zwrócenie się wiernych w stronę duchowego
Wschodu – Chrystusa. Lakonicznie, a w stosunku do całej książki
wręcz marginalnie, wspomina jeszcze o kilku innych rozwiązaniach
praktycznych. Mimo to wrażenie, jakie można odnieść z polemiki narosłej wokół książki, skłania do wniosku, że teologia Ratzingera nie
tyle zachęca do głębszego zrozumienia współczesnej liturgii, ile do
jej przeformułowania. Wrażenie takie wzmacnia dodatkowo lektura
dwóch ostatnich części książki skupionych wokół rozważań nad estetycznym wymiarem liturgii (muzyką, ikonograﬁą, architekturą, gestem etc.). Czytelnik znajduje tam popartą różnymi argumentami
aprobatę dla dawnych form kultu. Inaczej dzieje się w stosunku do
współczesnych prób odnowy liturgii. Tym razem Autor wydaje się
bardzo powściągliwy, co najwyżej zachęca do ich przemyślenia. Jego
analiza dawnych form liturgicznych może skłonić do stwierdzenia, że
liturgia posoborowa jest tylko negatywnym tłem dla głębokiej, przemyślanej, opartej na tradycji, wysublimowanej liturgii średniowiecznej, czy posttrydenckiej. Podkreślmy jednak wyraźnie: Ratzinger nie
nawołuje do zmian, co więcej, przestrzega przed ich wprowadzaniem.
Jednak mówi o nich w taki sposób, jakby były nieodzowne.
Zdaniem Ratzingera przeciw współczesnemu rytowi przemawia
fakt, że jego formę narzuciła komisja ekspertów, a nie twórcze, kościelne rozwinięcie tradycji. Podobnie jak w poprzednich, tak i w tych
tezach można dostrzec wiele racji. Niemniej jednak podobne stwierdzenia siłą rzeczy stanowią pośrednie poparcie dla myślenia integrystycznego. Przede wszystkim jednak niepokój budzi koncepcja logike
latreia, ponieważ z chwilą, gdy zgodzimy się na nią, będziemy musieli
odpowiedzieć na pytanie: Kto określi normę dla form kultu zgodnych
z Logosem? Co więcej, może się okazać, że liturgia na miarę Logosu
wymaga, by uczestniczący w niej weszli w zewnętrzny wzór adoracji, wzór ignorujący cielesność, wzór stworzony nie dla ludzi lecz dla
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aniołów, uczestników niebiańskiej liturgii.

Liturgia wcielona
By ominąć niebezpieczeństwo stworzenia takiej teologii, dotknijmy
najpierw problemu tradycji liturgii. Trzeba zauważyć, że mimo długowiecznej pamięci Kościoła, duża część jego dziedzictwa została zapomniana. Ponadto wydaje się, że tradycja nigdy wcześniej nie znała
jednolitej formy kultu. Nie tylko zakony i diecezje miały swoje własne ryty liturgiczne, ale nawet niektóre miasta i poszczególne kościoły
sprawowały kult w różnej formie9 . Co więcej, ewolucja form liturgicznych następowała wraz z wymianą pokoleń. To prawda, że zmiany nie
dotyczyły kwestii fundamentalnych, ale nie da się zaprzeczyć temu,
że melodie zmieniały się, teksty raz ulegały skróceniu, a innym razem
poszerzeniu, niekiedy wprowadzano rozbudowane dramatyzacje liturgiczne, a kiedy indziej z nich rezygnowano. Znane są również przykłady reform – zupełnych zmian tekstu, melodii czy wreszcie formy
liturgicznej i sposobu celebracji. Na pewno w przeważającej mierze
zmiany te odbywały się powoli i w społecznościach lokalnych. Tylko
nieliczne ingerencje dotyczyły całego Kościoła Rzymskiego. Nawet
pobieżna analiza rozwoju liturgii pozwala wyrobić sobie wyobrażenie
o różnorodności tradycji, o jej wielobarwności i wprost zdumiewającym bogactwie. Czy ktokolwiek jest w stanie rozstrzygnąć, co w tym
skarbcu mniej czy bardziej odpowiada Logosowi?
Odpowiedź zawartą w pracach Ratzingera, można ująć w ten sposób: Kościół w swej historii potraﬁł znaleźć formy prawdziwej logike
latreia. W krok za nią, idzie stwierdzenie: Rozwiązań należy szukać
w dawnych liturgiach Kościoła. Kardynał (wraz z Kongregacją ds.
Kultu Bożego) dopowiada ponadto: Kościoły wschodnie mogą być inspirującym i bogatym źródłem dla przywrócenia w liturgii owej „odpowiadającej Rozumowi” służby Bożej. Ponownie mamy do czynienia
ze stwierdzeniami, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Niemniej nie
wystarczy na nich poprzestać, ponieważ nieodpowiednie przywracanie tradycji liturgicznej, może okazać się nie tyle powrotem, co no9 Sytuacja zmieniła się po Soborze Trydenckim, niemniej również wtedy nie
wprowadzono pełnej uniformizacji, lecz pozostawiono wiele rytów uświęconych
trwałym zwyczajem. Inaczej mają się sprawy z modlitwą eucharystyczną. Faktycznie, od czasu wczesnego średniowiecza do Vaticanum II kościół rzymski stosował jedną modlitwę. Podkreślmy jednak: „kościół rzymski”.

Ciało

97

Ciało liturgii

winkarstwem. Cóż z tego, że innowacje zaczerpnięte są z XIII czy V
wieku? Pamięć liturgiczna poszczególnych osób obejmuje kilkanaście
do kilkudziesięciu lat, a mimo to uczestnicy celebracji działają tak,
jakby ich lokalny zwyczaj trwał od zawsze. No cóż, „zawsze” w liturgii
mierzy się pamięcią, a nie odkryciami historyków.
Zmiany wprowadzane w imię „lepszej” liturgii nie zawsze przynoszą pożądany skutek, czego jednym z wielu przykładów jest stosunek
do dawnego tłumaczenia psalmów brewiarzowych. W wielu miejscach
po Soborze Watykańskim II wprowadzono nową, poprawioną wersję
tekstu łacińskiego. Mimo, iż dawna zawierała błędy, tak że zdarzały
się w niej zdania nieodpowiadające oryginałowi, zakonnicy byli tak
mocno przywiązani do Starej Wulgaty, że po reformie wielu z nich
zrezygnowało ze wspólnego odmawiania brewiarza. Osoby szczerze
uczestniczące w liturgii, nawet tej bardzo mizernej z punktu widzenia estetyki czy teologii, są do niej szczególnie przywiązane, ponieważ
stanowi dla nich podstawowe doświadczenie modlitwy, przestrzeni sacrum, Kościoła.
Wobec tego zasadniczą trudność stanowi określenie tego, co według koncepcji logike latreia jest odpowiednie dla liturgii Kościoła.
Niech za przykład posłuży odkryta przez Dom André Mocquereau w 1891 roku tak zwana „stara liturgia rzymska”. Okazuje się,
że prawdopodobnie w wiekach od VI do XI (może do połowy XII)
w Rzymie niektóre teksty liturgiczne (szczególnie wersety Alleluja)
były skomponowane w języku greckim. W trzech odnalezionych graduałach znajdują się greckie teksty zapisane alfabetem łacińskim.
Problem polega na tym, że wówczas w Rzymie greka nie była już
znana, a teksty liturgiczne choć brzmiały po „grecku”, to jednak
w wielu miejscach nie miały sensu, ponieważ tylko poszczególne słowa
(rzadko zdania) były rzeczywiście greckie, pozostała część stanowiła
swoisty „podniosły bełkot” złożony z obcobrzmiących sylab. Mimo
to, trudno zaprzeczyć, że celebracje rzymskie tamtego okresu są jedną z najpiękniejszych form liturgicznych średniowiecznego Kościoła.
Co więcej, najprawdopodobniej właśnie taka liturgia urzekła Pepina
Krótkiego, który od 754 roku starał się przeszczepić na ziemie Frankoni rzymskie formy celebracji (teksty, obrzędy, śpiew). Czy jest to
więc wysublimowana liturgia zgodna z miarą Boskiego Logosu?
Obecnie, na skutek zaistniałej po Soborze Watykańskim II sytuacji stoimy wobec ponad trzydziestoletniego zwyczaju liturgicznego.
W wyniku zmian kulturowych i społecznych większość wiernych zaakceptowała współczesną formę liturgii, mimo wielu jej mankamentów
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i niedoskonałości10. Osoby zaangażowane w życie Kościoła w odnowionej celebracji odnajdują przestrzeń właściwą dla spotkania z Panem. Co więcej, wiele osób (szczególnie młodzi) uczestniczą wyłącznie
w liturgii sprawowanej w różnych grupach religijnych. Ruchy Światło–
Życie, Odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat i wiele innych
wypracowały własne formy celebracji liturgicznej. Innowacje dotyczą
nie tylko muzyki, tekstów pieśni, ale również form zaangażowania
wiernych w liturgię, czy nawet zmian w rycie. W pryzmacie koncepcji
logike latreia większość z tych zmian powinno się odrzucić, ponieważ
nie licują ze wzniosłą godnością Logosu. Jednym słowem: liturgia posoborowa została umocniona doświadczeniem wiary i modlitwy wielu
wiernych. Od czasu jej wprowadzenia wierni wpisali w nią własne
sposoby przeżywania Bożej obecności i próby odpowiedzenia na Jego łaskę. Z jednej strony mamy do czynienia z rytem utworzonym
przez komisję ekspertów, a z drugiej widzimy Lud Boży, który w ramach tego rytu przeżywa swoją wiarę. Przez to kształt współczesnej
celebracji może wydawać się niedostatecznie przemyślany, sztuczny
i „nieodpowiadający Boskiemu Logosowi”. Mimo to, pozostaje faktyczną modlitwą Kościoła.
Konfrontacja koncepcji logike latreia z sytuacją modlącego się Kościoła pokazuje niewystarczalność propozycji Ratzingera. Czy oznacza to, że należy zrezygnować z koncepcji liturgii odpowiedniej dla
wyrażenia niebiańskiej celebracji?11 Teologia liturgii staje tu wobec
zasadniczej trudności: jak stworzyć właściwą przestrzeń dla spotkania tego, co cielesne z tym, co jest w najwyższym stopniu subtelne,
duchowe; jak stworzyć właściwą przestrzeń spotkania tych, którzy
ducha ukrywają w ciele, z Tym, który jest Duchem, skrytym przed
ciałem? Potrzeba teologii, która z jednej strony nie odrzuci epifanicznego charakteru liturgii, ale z drugiej nie zaneguje ludzkiego aspektu
celebracji. Nie chodzi nam o liturgię Logosu jako takiego, ale o liturgię
Logosu wcielonego.
10 Ciekawą analizę przedstawili w swoich pracach m.in.: S. Caldecott oraz A.
Nichols.
11 Notabene, u podstaw postawionego pytania tkwi założenie, że taniec czy
śpiew przy gitarze właściwy celebracjom sprawowanym na przykład w młodzieżowych grupach modlitewnych źle wyraża liturgię niebiańską. Czy wystarczającym
argumentem w takim podejściu jest brak podobnych form w tradycji liturgicznej? Zarówno taniec, jak i żywiołowy, rytmiczny śpiew już wcześniej zdarzały
się w Kościele. Wydaje się, że argumentacja umacniająca tradycyjne formy liturgiczne powinna opierać się nie tyle na koncepcji logike latreia, co raczej na
przekonaniu o ciągłości doświadczenia wiary w Kościele.
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Dajcie ciała wasze

Szukając teologii spełniającej taki warunek,
zwróćmy uwagę na często przytaczany przez
kardynała cytat z Listu do Rzymian (12, 1): „Proszę was, bracia,
przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała wasze na oﬁarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (logike
latreia).” Jak widzieliśmy wyżej, Ratzinger zwrócił uwagę na drugą
część zdania świętego Pawła, to jednak za mało dla wskazania drogi do istoty kultu chrześcijańskiego. Wobec wspomnianych wcześniej
niepokojów i popełnianych tak licznie błędów, należy dopowiedzieć
koncepcję logike latreia słowami z pierwszej części Pawłowej prośby:
„dajcie ciała wasze”.
Liturgia w pierwszym rzędzie powinna odpowiadać Logosowi. Jest
przecież sprawowaniem Jego oﬁary, to On przychodzi i przemienia dary w Dar. On się objawia i zarazem odsłania Ojca, który Go posłał, by
„zamieszkał pośród synów ludzkich” (Mdr 7). Zarazem jednak kapłan
na początku liturgii eucharystycznej zwraca się do wiernych: „Módlcie się, bracia i siostry, aby Pan przyjął moją i waszą oﬁarę”. „Moją
i waszą”, a więc oﬁarę ludu12 . Oto podwójny charakter celebracji,
która jest zarazem oﬁarą Syna i ludu.
W liturgii Bóg staje naprzeciw człowieka i człowiek staje wobec Boga. Wierny wchodzi w liturgię jako grzesznik szukający Boga,
uczestniczy w niej wraz z bagażem swojego doświadczenia, historii,
również z poczuciem estetyki, smaku, słuchem muzycznym, wrażliwością na symbole lub też z brakiem tego wszystkiego. Uczestniczy
w celebracji na miarę swojego poznania teologicznego, poznania Jezusa Chrystusa. Dalej, na miarę swojego współodczuwania z Kościołem powszechnym, z Kościołem zbawionych, z Kościołem w historii.
Uczestniczy poprzez to wszystko, w czym żyje, przez co odczuwa
i w czym się wyraża, a zarazem jest przez to wszystko ograniczany.
Uczestniczy jako cielesny.
Tak też w celebrowaniu liturgii dokonuje się zdumiewające spotkanie tego, co banalne i prozaiczne, z tym, co wzniosłe i niewysłowione.
Banał już dłużej nie jest błahy, prozaiczność już dłużej nie zawstydza,
ponieważ przyjął je Ten, którego nie ogarną słowa — Logos. Dlatego uprawniona jest różnorodność rytów, sposobów wyrażania liturgii

12 Dla przejrzystości tekstu pomijam ten z nurtów interpretacji oﬁary eucharystycznej, który widzi w niej przede wszystkim pełne współczucia, bólu działanie
Kościoła, który oﬁarowuje Ojcu cierpiącego Chrystusa. Por. na ten temat, np.
H. von Balthasar „Od Ostatniej Wieczerzy do Oﬁary Kościoła” [w:] Eucharystia,
Poznań – Warszawa 1986, ss. 175–190.
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niebieskiej, nawet jeśli nie odpowiadają mierze Logosu. Czy cokolwiek
może jej odpowiadać? Uprawnione są liturgie grup oazowych, modlitwa językami i rytmiczne tańce chórów gospel. Uprawnione, ponieważ
są w głębokim sensie cielesne, a zarazem przyjęte przez Logos.
Oﬁara żywa, święta,
Bogu przyjemna

Widzimy, że Chrystus ustanawiając sakramenty wywyższył Kościół, który realnie uczestniczy w Jego świętych tajemnicach. Zarazem
jednak poddał się znakom, pozwolił, by ich materia obejmowała Jego Osobę. Ponadto w liturgii Jezus przyjmuje i objawia się przez
to, co przynoszą uczestnicy zgromadzenia – cielesność zaangażowaną
w obrzędy. W takiej materii nie sposób Go wyrazić, co najwyżej odbija się w niej Jego blask. Dlatego podczas uwielbienia, które składa
Chrystusowi Kościół, On wchodzi w rzeczywistość swoistej kenozy.
W obrzędach jest obecny dzięki uczestnikom, którzy próbują przez
swoją cielesność wypowiedzieć Jego Osobę. Doznaje chwały, a zarazem umniejszenia. Takie przedstawienie liturgii powtórnie odsyła nas
do tajemnicy Krzyża, który jest miejscem uniżenia i chwały. Eucharystia, a w pewnym sensie cała liturgia Kościoła, w pierwszym rzędzie jest bezkrwawym upamiętnieniem oﬁary i chwały Krzyża. Oﬁara
eucharystyczna to – podobnie jak Krzyż – oddanie się Ojcu w człowieczeństwie. Wówczas Syn przywrócił Ojcu to, czego On pragnął
– ludzką naturę, oddał Ojcu Jego własność – człowieka. Tym razem,
w eucharystii, Chrystus poprzez cielesne obrzędy, przyjmuje nas, którzy żyjemy i wypowiadamy się w ciele. Zamieszkuje w „naszej” liturgii, by oddać nas Ojcu. Dzięki temu możemy dać ciała nasze na oﬁarę,
która staje się oﬁarą Jego Ciała.
Nowy kult chrześcijan jest rzeczywistym uczestniczeniem w Tajemnicy Paschalnej. Nie jest wyłącznie kultem otwartego nieba, oknem, przez które można podziwiać liturgię niebiańską. Faktycznie
wprowadza w świętą rzeczywistość Logosu:
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,
do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już
doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do
pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. (Hbr
12,22–24)

Na świętą ucztę wprowadzono nas dzięki łasce, ale uprawniony jest
nasz sposób modlitwy, śpiewu, gesty, bo w tym wszystkim uczestniczymy poprzez ciało. Takie postawienie sprawy wymaga szczególnej
Ciało
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uwagi. Ponieważ, jak kardynał Ratzinger podkreślając prymat Logosu zapomina o cielesności, tak tu można deprecjonując porządek
wprowadzany przez Logos, nadmiernie wynosić kreatywność, potrzeby i oczekiwania wiernych. Dlatego warto dodać jedną uwagę o rytuale. Obiektywnie sformułowany ryt chroni nie tylko przed narzuceniem Kościołowi prywatnych form pobożności lub błędnych teologicznie pomysłów paraliturgicznych. Jego celem jest wprowadzenie
w świętą przestrzeń według prawideł, które ją kształtują. Lekkomyślne przebywanie w świetle Boskich tajemnic, uzurpacja Bożych darów
nie pozostają bezkarne. Dlatego Kościół od dawna poprzez ryty liturgiczne powtarza wezwanie: „Otrzymując niewzruszone królestwo,
trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Bóg
nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. (Hbr 12,29)” Rytuał czuwa, by oﬁara naszego ciała była oﬁarą nie tylko żywą (wyrażającą nas
samych), lecz także świętą i miłą Bogu (złożoną przez Chrystusa). Poprzez zbiór rubryk, wypracowanych w Kościele – jak wierzymy – sam
Gospodarz określa wymogi dla stroju weselnego, rozdziela miejsca
przy stole, poucza, usługuje, podaje chleb i kielich. Rubryki, przyjęte przez wspólnotę, równoważą chęć i potrzebę ekspresji wiernych.
Skupione na „cielesnej” stronie liturgii tworzą właściwą przestrzeń,
by Logos mógł się wcielić w nasze dążenia. Podobnie jak celebracja pozbawiona wzniosłego piękna Logosu staje się korowodem kiczu,
smutku i martwoty, tak bez przepisów może stać się jedynie teatrem
prób, pomysłów i próżności. Rytuał wydaje się najbardziej materialnym elementem kształtującym liturgię, ale to właśnie on formułuje
i strzeże tego, co duchowe.
Odwaga

Przeszliśmy drogę od liturgii sprawowanej na miarę Logosu do liturgii wcielonej, sprawowanej według miary ludzi.
Próbowaliśmy ominąć niebezpieczeństwo takiej celebracji, która właściwa jest aniołom, a nie ludziom. Formułowaliśmy teologię, która
miała uprawomocnić liturgię, nie tyle wzniosłą, co odpowiadającą
wrażliwości uczestników. Jednocześnie chcieliśmy zachować prymat
Logosu nad zgromadzeniem liturgicznym. Na koniec spójrzmy raz
jeszcze w stronę książki kardynała Ratzingera i polemiki na łamach
„Więzi”, inspiracji tego artykułu.
Trudno je jednoznacznie ocenić. Poprzez ich lekturę widzimy, że
zapomniane formy kultu niosą urzekające piękno. Można wręcz – jak
sądzę, niesłusznie – podejrzewać, że spoglądanie w ich kierunku graniczy z deprecjonowaniem posoborowej celebracji. Zawarte w książce i wypowiedziach dyskutantów rozważania o współczesnej liturgii
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przeniknięte są tęsknotą za dawnymi formami kultu. To zrozumiałe,
mało które posoborowe celebracje charakteryzuje rozmach i piękno
właściwe liturgii średniowiecznej. Nieliczne współczesne kompozycje
są nośnikiem Boskiej chwały i ludzkiego wzruszenia w takim stopniu,
jak wyraﬁnowany śpiew dawnego Rzymu, Mediolanu, Benewentu czy
Galii. Tylko nieliczne obrazy potraﬁą wyrazić wzniosłe piękno właściwe ikonom i freskom dawnych mistrzów. Niemniej, duch liturgii nie
jest duchem sentymentów. Nie wystarczy tylko stwierdzić, że dawna
liturgia w najlepszy ze znanych nam sposobów odwzorowała liturgię
niebiańską. Wciąż trzeba pamiętać, że ziemska celebracja jest wyrazem Logosu wcielonego w to, co na wskroś ludzkie, a więc czasowe,
przemijające, kruche. W ten sposób dawne ryty nie naruszą obecnego,
a posoborowy, choć zachowa określoną postać, nie wyniszczy starych
form adoracji i oﬁary. Tak też pozwoli się na wzajemne współbycie
dwóch tendencji: logike latreia i dążenia do wypowiedzenia tego, co
ludzkie.
Osobiście uważam, że najcenniejsza w dyskusji toczącej się wokół
pracy Ratzingera, jest odwaga z jaką nawołuje on do poszukiwania
takich rozwiązań, które tylko pozornie wydają się archaiczne. Kardynał próbuje przekonać swoich czytelników, że Sobór Watykański
II nie odrzucił tradycji Kościoła, chciał natomiast dopisać do niej
kolejny rozdział, w którym obok dawnych znajdą się również współczesne formy kultu. Stało się zgoła inaczej. Czy wobec tego należy
się dziwić, że teologia zawarta w pracy kardynała dość jednostronnie
przedstawia problem liturgii i nie rozwija teologii na miarę Logosu
wcielonego?
Tomasz Grabowski OP — Student Kolegium Filozoﬁczno–Teologicznego Dominikanów w Krakowie.
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Będziemy się starać ukazać ascezę nie jako ćwiczenie
umysłu, woli i ciała oderwanych od konkretnego czasu, ale jako wysiłek, który nadaje głęboki sens czasowi,
strukturyzując i przenikając go, co jest jednym z wyrazów
spontanicznej odpowiedzi człowieka, który szuka Boga.
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Asceza,
Michał Zioło czyli jak wybrać życie
trapista potężne, proste,
oczywiste

Aby głód nie był dziki.
Asceza

M

oże wydać się przesadne stwierdzenie, że nikt tak precyzyjnie, jak mnich cysterski z XII wieku, św. Bernard z Clairvaux, nie oddał jednego z największych współczesnych głodów człowieka: głodu Boga. . . W zakończeniu swojego ostatniego dzieła, w imponującym przecież rozmiarami i treścią dorobku, „De consideratione” (O rozważaniu) pisze, co następuje: „Pozostało nam
jeszcze szukanie Tego, którego nie znaleźliśmy w sposób zadowalający, i którego szukać nigdy za wiele (. . . ). Tak kończymy księgę, ale
nie kończymy szukania”. Współczesny poeta odda ten wewnętrzny
imperatyw w podobny sposób, lecz zabarwiając go pokaźną dozą pesymizmu – po ﬁlozoﬁcznych i teologicznych roztrząsaniach wciąż jednak pozostaje cała reszta. Nie zapominajmy jednak, że to nie tylko
głód zadawalających nasz intelekt odpowiedzi popycha ludzi w kierunku Boga, lecz może nade wszystko ukryte pragnienie spotkania
z Nim pobudza człowieka do bardziej zdecydowanych i konstruktywnych działań, które dość często i nie zawsze słusznie każą zapukać do
klasztornej furty. Lecz we wszystkich przypadkach – jak nas informuje chrześcijańska tradycja - nie szukalibyśmy Go, gdyby to On nas
najpierw nie znalazł. . . Banałem jest oczywiście stwierdzenie, że tam,
gdzie konstrukcja, szukanie, budowanie, tam też jest dyscyplina, ćwiczenie się i doskonalenie w czynnościach, rezygnacja z jednodniowych
i spektakularnych zwycięstw na rzecz trwałości rozpoczętego dzieła,
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zasilanego każdego dnia ponawianym przyrzeczeniem wierności i stałości w „szukaniu Boga” – co wiąże się z bardzo konkretnym wysiłkiem intelektualnym i moralnym. Ta „strukturyzacja głodu Boga”
może być również z powodzeniem nazwana ascezą, która w tradycji
mniszej (jak i w całym chrześcijaństwie) była związana z dwiema rzeczywistościami: z wizją celu (czy rzeczywiście szukam Boga dla Boga;
czy obraz Boga, który noszę w sobie nie jest przypadkiem obrazem
bożka, podległego moim chceniem lub niechceniem; czy, żeby spotkać
prawdziwego Boga, zgadzam się aktywnie współdziałać z natchnieniami Ducha we mnie, współdziałać ze wspólnotą, która zawsze jest
wcześniejsza niż mój akces do niej i moje pragnienie życia w Bogu
i z Bogiem) oraz z realistyczną oceną ludzkiej sytuacji, czyli głębokim
pęknięciem człowieka po grzechu pierworodnym (przywołajmy sytuację zmęczenia pokojem, pięknem, lenistwo, znudzenie i kunktatorstwo w rzeczach dobrych, niezwykła mobilizacja i przenikliwość, jeśli
chodzi o sprawy mniej etyczne).
W niniejszym artykule spróbujemy zaprezentować ascezę monastycznego nowicjatu, gdyż jest to czas uprzywilejowany pod każdym
względem - przywołajmy chociażby starą pokusę wszystkich nowicjuszy świata, czyniących z ascezy nie środek, lecz cel: znany niedowład
percepcji moralnej kandydatów (widzę wszystko osobno, nie zdaję sobie sprawy ze związków między rzeczami i ludźmi), rezerwujący dla
ascezy chwile specjalne, które najczęściej są spektaklem próżności,
niedowładem, powodującym zaniedbania najoczywistszych humanitarnych gestów wobec wspólnoty. Co prawda wymagających wysiłku
i całego „przekonywania” osłabionej woli, lecz nigdy nie postrzeganego przez nowicjusza w kategoriach ascezy. Będziemy się starać ukazać
ascezę nie jako ćwiczenie umysłu, woli i ciała oderwanych od konkretnego czasu, ale jako wysiłek, który nadaje głęboki sens czasowi, strukturyzując i przenikając go, co jest jednym z wyrazów spontanicznej
odpowiedzi człowieka, który szuka Boga.

106

Teoﬁl 1(19)2004

Michał Zioło OCSO

Doświadczanie decyzji,
czyli asceza przyjęcia
Pomińmy w naszych rozważaniach kandydatów do życia monastycznego, którzy się po prostu pomylili, uciekając przed samym sobą,
trudami i agresjami codziennego życia, uważając życie mnisze za wyższy stopień chrześcijańskiego wtajemniczenia, co często jest dowodem
- jak to nazywam na prywatny użytek – „nieprzetłumaczalnej pychy”. Klasztorny, precyzyjny kadr codzienności wzięli oni bowiem za
zachętę do zrezygnowania z własnej odpowiedzialności, wymogi zaś
Reguły za usprawiedliwioną wyższym autorytetem okazję do składania z siebie całopalnych oﬁar, które w rzeczywistości powinny być
przedmiotem zainteresowania psychiatry czy psychologa. Osoby takie w stosunkowo krótkim czasie potraﬁą wysłać do przyjmującej je
wspólnoty nieprzeliczoną ilość negatywnych sygnałów, które zaważą
na odmownej decyzji grupy formacyjnej i przełożonego, podejmowanej jednak w pierwszym rzędzie nie z troski o dobro wspólnoty, lecz
kandydata. To dobro deﬁniowane jest jako prawo do szczęścia wstępującego – jeśli doświadczenie wieków podpowiada, że ten rodzaj życia
nie jest odpowiedni dla pewnego rodzaju osobowości, często naznaczonych głębokimi kompleksami i ranami. Autentyczne wezwanie do
życia monastycznego, wbrew pozorom, daje się precyzyjnie rozpoznać, i to w wyznaczonym przez Regułę i Konstytucje okresie dwóch
lat.
Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że czas formacji rozpoczyna się już w pierwszym momencie spotkania z kandydatem. Miejscem takim jest klasztorna furta, która z jednej strony powinna być
miejscem niezwykle gościnnym, a z drugiej strony narzucać się kandydatowi jako przestrzeń autonomiczna wobec jego wyznań i pragnień.
Taką ascetyczną architekturę spotkania powinien tworzyć w pierwszym rzędzie brat furtian – zazwyczaj pierwszy pośrednik między
wspólnotą a kandydatem. Ponieważ sprawdzoną benedyktyńską regułą jest raczej zniechęcanie pukającego do furty kandydata niż zachęta
– dobrą rzeczą jest wyznaczenie kolejnego spotkania w rozmównicy
po okresie 2-3 miesięcy od pierwszej prośby. Wydaje się też wskazane na początku powstrzymanie się od zaproszenia kandydata do
odbycia rekolekcji w domu gości. Daty kolejnych dwóch czy trzech
spotkań ustala mistrz nowicjatu, który zawsze powinien okazać dużo
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ciepła i zrozumienia proszącemu o przyjęcie do opactwa, ale nigdy nie
ulegać zgubnemu dla monastycznego powołania pośpiechowi, czy pokusie reklamy opactwa. Czas tego pozornego odrzucenia czy też braku
zainteresowania może stanowić dla kandydata prawdziwie gorzki kęs
do przełknięcia. Sam bowiem jest głęboko zadziwiony Bożym wezwaniem, niekiedy przerażony swoim brakiem świętości czy życiem, które
do tej pory prowadził, ale jest też przepełniony intensywną radością
i potraﬁ nazwać źródło tej siły, która go do furty doprowadziła. Jest
nim Bóg. Wyjawiając swój zamiar wstąpienia do klasztoru, staje się
albo bohaterem środowiska (również w jakimś sensie i środowiska
nieagresywnego, mocno przestrzegającego prywatności i obojętnego
na wartości religijne) albo czeka go los wykluczonego, prześladowanego, który zniszczył swoją decyzją rodzinne i zawodowe projekty.
Jak życie pokazuje, częstą formą zachowań rodziny kandydata jest
agresja słowna (w skrajnych przypadkach może dojść nawet do ﬁzycznej przemocy ze strony rodziny) lub tzw. aksamitna przemoc,
czyli głuche milczenie ze strony świadków. Tak więc zwlekanie z decyzją o przyjęciu go ze strony klasztoru jest dla kandydata prawdziwym doświadczeniem i wypróbowaniem powołania. Powołanie angażuje całego człowieka, gdyż czas ten jest w dużej mierze konfrontacją
z własnym „ ja”, podatnym na egzaltacje i samoupokorzenie. W tym
okresie pełnym momentów krytycznych i zmian nastrojów, kandydat
odwołuje się jednak do tego, co możemy nazwać pierwotną siłą Bożego
wezwania, do „głosu”, który trwa i wzywa do pójścia za Chrystusem.
Czas ten sprzyja wytwarzaniu całego kompleksu praktyk religijnych,
które w skrócie można nazwać zaczepno-obronnymi, i które nie zawsze są słuszne, choć stanowią bardzo gorliwą próbę odpowiedzi na
pierwotne wezwanie.

Za murami: „Mój Chrystus”
i asceza serca otwartego
Moment przestąpienia klasztornej bramy naznaczony jest zawsze radosną nieśmiałością – kandydat znalazł się wreszcie w miejscu, które
przez wiele miesięcy czy nawet lat było jego marzeniem. Pierwsze tygodnie zamieszkania razem ze wspólnotą monastyczną naznaczone są
zawsze ogromną zgodą na wszystko, co kandydatowi proponuje program dnia, liturgia, mistrz nowicjatu czy opat. Oczywiście, nocne mo108
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dlitwy, niekiedy bardzo ciężka ﬁzyczna praca czy skromne wyżywienie, stanowią dla kandydata wyzwanie, ale potraﬁ je śmiało podjąć,
a nawet dorzucić coś niecoś do czuwań, wysiłku i postu. Prawie każdy
kandydat przynosi w sobie swój własny „model mnicha”, według którego w pierwszym okresie próbuje żyć. Model ten jest owocem lektur,
przeglądanych zdjęć czy ﬁlmów. Bez popadnięcia w szyderstwo można
wyróżnić komponenty tak skonstruowanego ideału. Ponieważ często
kandydat „myśli postaciami” – w radykalizmie ubóstwa i separacji od
świata pragnie dostosować się np. do Charlesa de Foucault, w bardzo
płodnej lectio divina do Tomasza Mertona. . . etc. Jednak największym problemem do rozwiązania dla kandydata i mistrza nowicjatu
będzie próba usunięcia zjawiska zwanego „duchowym ﬁltrem”. Otóż,
w dość krótkim czasie, kandydat nabiera przekonania, iż jego zdolności umysłowe, kultura jego serca, gotowość prawdziwego radykalizmu
zostały posłane do bardzo podstawowej szkoły, praktykującej irytujący kandydata umiar. Wystarczy powiedzieć, że w takim momencie mistrz nowicjatu zarzucony jest propozycjami „zrobienia czegoś
więcej dla modlitwy”, „podjęcia opcji na rzecz ubogich” lub „przyjścia z pomocą bratu, który cierpi”. Potrzeba mądrej i jednak twardej
rozmowy nie może stać się w tym momencie koniecznością, bo prowadzić dialog z kandydatem należy od początku. Potrzeba staje się
pierwsza, „instytucjonalne” upomnienie kandydata, który z bardzo
egoistycznych względów przejmuje na swoje barki zadanie ocalenia
„prawdziwego” monastycyzmu, z jakichś tam względów zapoznanego w jego wspólnocie. Filtr duchowy działa, nieubłaganie reinterpretując polecenia przełożonych, doprowadzając wreszcie kandydata do
duchowego kłusownictwa, które jest niczym innym, jak polowaniem
na co smaczniejsze idee, obrazy i chwile przy poważnym zaniedbaniu
codziennych obowiązków. Ta samowola podparta jest jednak klasycznymi dziełami monastycyzmu, a eskapada wyobraźni i uczuć czerpie
wciąż z tego, co nazwałem „pierwotnym wezwaniem”, które doprowadziło kandydata do klasztornej furty i którym kandydat troskliwie
się opiekował, zabarwiając je swoim egoizmem i „przewrażliwiając”
je. . .
Pierwszorzędnym ascetycznym działaniem będzie więc uświadomienie sobie, że istnieją dwie, absolutnie odmienne siły w powołaniu - ta, która do furty przyprowadziła i ta, która będzie prowadzić
już za klauzurą. Nowicjusz bardzo powoli dojrzewa do decyzji pozostawienia na boku „mojego Chrystusa” i przyjęcia wizji proponowanej przez wspólnotę, która jest Jego Ciałem. Myślenie „postaciami”,
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w których gronie znajdują się wybitne, książkowe autorytety wraz
z dawnymi wychowawcami i duszpasterzami, zostanie poddane bolesnemu doświadczeniu ich zneutralizowania. Ich opinie są ważne, lecz
ważniejsze zdaje się zadanie pytania: czego oczekuje właśnie w tym
czasie i miejscu od całej wspólnoty Chrystus? Do tak wielkiego pytania nowicjusz przygotowuje się jednak przez bardzo osobistą, lecz
nie samotną duchowa walkę z tym wszystkim, co niszczy lub nadweręża spotkanie w prawdzie z drugim i całą grupą. Przedmiot tej
walki jawi się klarownie – jest to nieposłuszeństwo lub inaczej: brak
totalnej dyspozycyjności wobec osób, które wypełniają ministerium
zarządzania i kierowania wspólnotą. Podkreślmy, że taka dyspozycyjność łatwo daje się odróżnić od lizusostwa czy zaprawionej pogardą
służalczości.

Asceza dorastania
do uprzednio powiedzianego „tak”
Wystarczy pobieżnie rzucić okiem na Regułę św. Benedykta, żeby
stwierdzić, iż zasady życia kandydata stoją niejako w sprzeczności
z rytmem życia wspólnoty. Kandydat prowadzony jest – jak mówi
Reguła – do celi nowicjuszy, gdzie ma jadać, rozmyślać i sypiać. Cela
novitiorum nie jest środowiskiem naturalnym dla wspólnoty, która
sypia w dormitorium, jada w refektarzu i medytuje w kościele lub
oratorium. Czy przypadkiem św. Benedykt nie pragnie przekazać nam
przez to bardzo istotnej informacji, dotyczącej tak ważącego i jedynego w życiu mnicha ślubu „conversatio morum” – ślubu „zmiany
obyczajów”? Prawda jest, że do raz podjętej decyzji trzeba ustawicznie dorastać i to dorastanie wyraża właśnie monastyczna profesja,
która nazywana jest również często „ślubem otwartości” czy też „ślubem wzrastania” – bo mnich – podobnie jak każdy chrześcijanin - nie
przyszedł pełnić swojej woli, ale spełnić wolę Tego, który go posłał.
”Kiedy zastanowimy się nad koncepcją „conversatio morum” u św.
Benedykta, nad tym najbardziej tajemniczym ślubem, który jak sadzę, jest równocześnie najbardziej zasadniczy, dostrzeżemy w nim
całkowite poddanie się jakiejś wewnętrznej przemianie. Zawierzenie,
które ma nas uczynić całkowicie nowymi ludźmi. Wydaje mi się, że
może być ono uważane za cel życia monastycznego i bez względu na
to, gdzie próbujemy to osiągnąć, ma ono podstawowe znaczenie” – pi110
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sał Tomasz Merton w Bangkoku. Można sądzić, że Benedykt pragnął,
aby nowicjusz nie był najpierw „żołnierzem Chrystusa”, jak sam nazywa mnichów, ale. . . żeby – rozbrojony przez ustawiczną możliwość
zmiany, brak funkcji, która często blednie – obumarł. Nowicjusz ma
przejść przez „un rien”, przez „nic totalne”, przez ogołocenie i utratę – tak, aby spełniły się na nim słowa św. Pawła: „Zapominając
o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, biegnę
ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej wzywa Bóg w górę
w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 13).
Cela ma nauczyć nowicjusza dyspozycyjności totalnej. W tym
okresie nie ma on nauczyć się „zarządzania sobą”, ale właśnie dotknąć utraty. Jak słusznie zauważyła Adrienne von Speyr w swoje
książce „Dyspozycyjność”: „W posłuszeństwie należy być gotowym
do zmiany miejsca i posługi. Dyspozycyjność jest ważniejsza od doznań. Nie ma dla niej limitu. To, co Duch Święty może wyprowadzić
z pokornego stworzenia jest niepojęte. „Pierwszym więc gestem w tej
nauce „Niech mi się stanie według Słowa Twego” – będzie właśnie
zmiana punktu patrzenia na samego siebie. To, co trzeba zrobić – to
zacząć siebie traktować z ogromną cierpliwością. Mistrz nowicjatu ma
w Regule św. Benedykta doświadczać właśnie cierpliwość nowicjusza,
bo rytm Bożego życia i działania jest nieco inny od tego, do którego zdążyła nas przyzwyczaić nasza skrupulatna i zarazem leniwa
codzienność. Rytm ten, ta pulsacja, posiada swoje tajemnicze arterie
i nie należy tego życia szukać nade wszystko w dobrze przygotowanych i wybetonowanych przez naszą wolę kanałach lub też w nieprzerwanej produkcji, ogromnie pożywnych reﬂeksji czy skrzętnej wiedzy.
Posłużmy się w tym wypadku zdaniem Etty Hillesum: „Kiedyś uważałam, że muszę każdego dnia wyprodukować wiele genialnych myśli,
a obecnie przypominam czasem ziemię leżącą odłogiem, na której nic
nie rośnie, nad którą nisko pochyla się ciche niebo. Tak jest lepiej. Nie
dowierzam mnogości, tryskających ze mnie reﬂeksji, wolę być ugorem,
czasem leżącym w oczekiwaniu na coś. . . ”. Nie znaczy to wcale, że
nowicjusz zostaje zwolniony w ten sposób z działania i optymistycznej (bo umiejącej zaangażować do dobrego celu sprawy prozaiczne
i mniej wzniosłe) ascezy. Ponieważ w szkole św. Benedykta wszystko
dzieje się w pierwszej osobie liczby mnogiej, i zawsze w drodze do
Boga, jest „my”- choć bez ulegania fałszywemu partnerstwu między
mistrzem nowicjatu a nowicjuszem – mistrz i nowicjusz zostaną zaangażowani przez wymogi Reguły do „badania duchów”. . . Termin ten,
zaczerpnięty z teologii św. Pawła (por. l Kor 12, 10; Ef 5, 10 – 11),
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w duchowości cystersów oznacza ocenę działań pod kątem, czy prowadzą one do szczęścia trwałego, czy też ciągną w stronę fałszywego
złota. Tradycja monastyczna wraz z całą tradycją ludzkości twierdzi,
że szczęście trwałe przynoszą realizacje ducha, stawiające poważny
opór. Lecz jest to tylko jeden z elementów „badania duchów”. Sam
„badacz” musi uzbroić się w końcu w poważne „narzędzia”. Dla św.
Bernarda narzędziem koniecznym jest światłe oko duszy. Temat ten
rozwija w latach 1140 – 1150 w traktacie zatytułowanym „Wskazanie
i dyspensa”, w którym mogą szokować współczesnego czytelnika jego
surrealistyczne zdawałoby się analizy „czterech oczu” człowieka. Lecz
logika Bernarda jest prosta i wyraźnie wpisana w cysterską szkołę duchowości: z niepodobieństwa przechodzimy do podobieństwa, z wielości do jedności. Czymże jest więc to światłe i „proste” oko duszy?
Bernard odpowiada: „to miłość dobra i uznanie prawdy”. Wydaje się,
że Benedyktowe cztery kryteria prawdziwości powołania monastycznego zawarte w 58. rozdziale Reguły, a więc: czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga, czy jest gorliwy w Służbie Bożej, w posłuszeństwie,
w znoszeniu upokorzeń – zyskały nową, wewnętrzną dynamikę. Dla
Bernarda jasnym jest przekonanie, że na te cztery pytania w przypadku nowicjusza można odpowiedzieć negatywnie. Lecz negacja niczego
nie załatwia. Dla Bernarda, poety i myśliciela, doskonale zakorzenionego w esse, w rzeczywistość, w byt, taki jaki jest – zawsze jest szansa.
I to jest prawda o nim. W dawaniu sobie i innym szansy tkwi doskonała realizacja „miłości dobra”, znamionująca „proste oko”. „Nadejdzie
czas – pisze Bernard w „De diligendo Deo”, że stworzenie dostosuje
się do zamierzeń Stwórcy”. Jednym słowem Bernard wzywa nas do
ascezy naszego oglądu świata – nawet moje ułomności, egocentryczne zapatrzenie się w siebie, pokusa walki o pozycje i lęk przed utratą
autonomii są dla mnie szansą i, mówiąc prawdę o moim obecnym stanie, wskazują, od czego należy rozpocząć, by zdążać prosto do Boga.
Ulubiona przez Bernarda liczba 4 i w tym wypadku ma zastosowanie.
Wylicza on aż cztery stopnie miłości, co można zinterpretować i tak,
że miłość nie tylko należy oczyścić i rozwinąć (rozwijać), ale zgodzić
się w niej na punkt wyjścia -zgodzić się na własną poranioną cielesność, która jest mową Boga: „Ponieważ jednak natura jest ułomna
i słaba, zmuszeni jesteśmy i wobec niej do służebności. Jest to więc
miłość cielesna, kiedy człowiek kocha siebie ze względu na samego
siebie, jak napisano: «Wprzód cielesne, a potem dopiero duchowe»”
(l Kor 15, 46).
Wyliczmy więc te stopnie miłości z „De diligendo Deo”, bo stano112
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wią one prawdziwe zaskoczenie dla tych, którzy w monastycznej ascezie upatrują nieludzkiej deprywacji. Pierwszy stopień miłości: człowiek kocha siebie ze względu na siebie. Drugi: człowiek kocha Boga ze
względu na dobrodziejstwa, jakie otrzymuje. Trzeci: człowiek kocha
Boga dla Boga. Czwarty: człowiek kocha siebie dla Boga. Uważam, że
ostatni stopień jest sformułowany genialnie i wytycza całą pedagogię
cysterskiego nowicjatu. Wcielenie Syna Bożego dla tego zakonu stanowi centrum medytacji i kręgosłup jego duchowości, co przekłada się
w praktyce na ogromny optymizm i wolność, ale nie możemy zapominać, że tak właśnie eksperymentował sam św. Benedykt, który swoje
doświadczenie zapisał w Regule. Wystarczy pochylić się nad kilkoma
znaczącymi i zadanymi nam do odparcia rzeczywistościami czy anty – rzeczywistościami, by przekonać się o tej wolności i optymizmie
wszelkich ascetycznych wysiłków mnicha. I tak, grzech dla Benedykta
nie jest klęską, lecz wypadkiem, gdyż diabeł jest stworzeniem bożym,
używającym co prawda „podszeptów”, które jednak są możliwe do
obalenia mocą Chrystusa (”natychmiast” – dodaje Benedykt). Człowiek zaś nie tyle wspina się do Nieznajomego, co powraca do swego
Pana. Powtórzmy jednak raz jeszcze: bez nabytej w nowicjacie umiejętności – ascezy stawania w prawdzie, mądrego i szybkiego oceniania
(rzut światłego oka) tego, co dobre dla mojego rozwoju, pokochania
rzeczy, które stawiają opór i wymagają naprawdę oﬁary – najpiękniejsza Reguła i Konstytucje stają się tylko pomnikiem literatury.
Bo wielka prawda o ascezie monastycznej jest sentencją Przełożonej
z „Dialogów Karmelitanek” Bernanosa, iż „To nie reguła nas chroni,
lecz my chronimy regułę”.

„Przyjacielu, po coś przyszedł”,
czyli asceza obietnicy. . .
Do klasztoru – pisał Merton – nie przychodzimy po to, żeby studiować Chrystusa, ale żeby się Nim stać. Dynamika nowicjatu związana
jest ze stanem duchowego zdrowia całej wspólnoty, która wszak nie
ma do zaproponowania kandydatowi niczego innego w przyszłości,
jak właśnie upodobnienie do Chrystusa. Monastycyzm charakteryzuje się i tym, że brak w nim zewnętrznych luster, w których można
się „sprawdzić”, „wydać” lub dyskretnie podziwiać bez zdradzania
faktycznych stanów ducha. To nie otoczenie, wymogi stawiane przez
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duszpasterską grupę, współczesne, wymagające areopagi i spotkania
z codzienną ludzką biedą stymulują do jeszcze większego wysiłku mnicha, ale właśnie usłyszana kiedyś obietnica. Obietnicę tę ponawia wobec kandydata właśnie zdrowa wspólnota. Mówiąc „zdrowa”, mam na
myśli wspólnotę, która ma odwagę żyć dla Chrystusa bez zaplatania
się w małe zwyczaje i małe prywatne ascezy, których zawsze pełno
w życiu monastycznym. „Zdrowa” to taka, która jest kształtowana
– że się tak wyrażę – przez chrystologię, i która ma odwagę widzieć
Jezusa w rożnych momentach dnia i nocy, wykonując w prostej radości małe i wielkie rzeczy, które służą braciom. Monastycyzmu nie
można wytłumaczyć i wyłożyć w kilku wykładach, ale monastycyzm
można i trzeba zobaczyć. Formacja kandydata jest jedną wielką lekcją poglądową pełną jasności, ale i momentów cienia – podobnie jak
w cysterskiej architekturze, która dąży ze wszystkich sił do jedności
i prostoty, odrzucając wszelkiego rodzaju ikonoklazm i mechaniczną
reformę zwaną „naprawiactwem”. Oczywiście, że po pewnym czasie
nowicjusz traci swoją tożsamość, ale należy pamiętać, że na nikogo
nie należy nakładać „nowej identyczności”, gdyż powoduje to w końcu
reakcję psa, wychodzącego z wody. . . Dlatego, powtarzam, tak ważne
jest wspólnotowe świadectwo życia, bo to właśnie ono pozwala spokojnie i nie tylko zewnętrznie zasymilować zakonne obserwancje, ale
i wpuścić do krwioobiegu sens tych obserwancji. A sensem tych obserwancji jest nikt inny, tylko Jezus. . . Środki, prowadzące do Niego,
mają więc pozostać tylko środkami i nie zajmować miejsca Celu.
Od początku należy zwracać uwagę kandydata na ten fakt, że
w modlitwie nie ona jest ważna, lecz On, i tak należy działać i tak
być uległym, aby „poprzez” modlitwę zmierzać ku Jego otwartym
ramionom. Podobnie lectio divina nie jest czynnością, pogłębiającą
studia biblijne i klasyczną erudycję, lecz wsłuchiwaniem się w wolę
Mistrza, który będzie nas tego dnia znów poprzedzał w drodze do Jerozolimy. Sprawdzianem zaś tego, czy słuchaliśmy uważnie, jest nasze
posłuszeństwo. Wszystkie te środki wzmacniają zasadniczą dla monastycyzmu Pamięć o Bogu, której jednak nie utrzymamy bez solidnej
dozy zdrowego humoru, który jest dowodem braku pretensji wobec
świata i zgody na skandaliczną dla współczesności, „bezproduktywną” cierpliwość.
Wspólnocie monastycznej grożą jednak liczne niebezpieczeństwa,
z których największym jest małoduszność. Nie tylko bezpieczeństwo
ﬁnansowe może być jej przyczyną, ale może nade wszystko rozluźnienie związków z życiem Kościoła lokalnego, jak również uniwersalne114
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go. A życiem tym jest Orędzie o Zmartwychwstałym! Zgodnie z tym
Orędziem wspólnota monastyczna, niezależnie od piramidy wieku jej
członków, powinna być źródłem życia dla diecezji, co nie przejawia
się tylko w modlitewnej obecności, ale również w decyzji fundacji na
terenach, które nie znają takiego sposobu życia, a na których istnieje
ogromny głód życia kontemplacyjnego. W tym miejscu znów warto
przypomnieć o stałej zasadzie „badania duchów”, która rzeczywiście
szwankuje, gdy mnich nie wpisuje się w wizję Kościoła Powszechnego. Tu też sprawdza się wyraźnie zdrowie jego ascezy, pokora i „ślub
otwartości” – w zaakceptowaniu innej kultury i miejsca – nie zawsze
przyjaznych, ale zawsze oczekujących partnerskiego traktowania i minimum szacunku. Twierdzę też, że gdy we wspólnocie monastycznej
słabnie Orędzie, pojawia się terapia, eliminująca skutecznie również
ascezę. Orędziem wspólnoty jest życie Zmartwychwstałym, realizowane przez wypełnianie charyzmatu zakonu, opisanego w regule, rozłożonego na głosy i zaadaptowanego do współczesności przez konstytucje zakonu. Terapia w takim wypadku jest bardzo szczegółowym
i „naukowym” usprawiedliwieniem wzmożonego lęku i zaporą przed
wszelkim ryzykiem. Psychologia, która wnosi tyle prawdziwego, trwałego i radosnego dobra, jeśli sytuuje się na szerszym od niej planie
Orędzia – subtelnie wypiera ewangeliczny radykalizm, a zakonnicy –
żeby użyć adekwatnego do zachowań obrazu - z ogromną wrażliwością, troską i zrozumieniem pochylają się nad Herodem – dzieciobójcą,
zmęczonymi żołnierzami, pilnującymi Grobu Pańskiego, bólem agresywnie zaatakowanego przez Piotra Malchusa i pewnie szczerą prośbą
Szymona Maga. Wszystko próbują interpretować i na wszystko znaleźć gotową i bardzo precyzyjną odpowiedź. Oczywiście nie jest to
wina psychologii, lecz raczej jej domorosłych interpretacji. W końcu,
każda decyzja przełożonego zda się im opresywna i nadwerężająca
osobistą godność, a realizacje najbardziej błahych obowiązków będę
musiały czekać na odpowiedni klimat. Nie ma już mowy o correctio fraterna, którą zastępuje dyskusja o zrównoważonych kalorycznie
posiłkach i badanie snów, w celu zintegrowania części żeńskiej i męskiej, egzystującej w każdej osobowości. Dlatego ważne jest rozpalanie
na nowo otrzymanego charyzmatu, warte oﬁary jest zagłębienie się
w pierwsze dokumenty zakonu i pogłębianie znajomości jego historii, ważne jest ciągłe zadawanie pytań charyzmatowi i podejmowanie
konsekwentnym czynem odpowiedzi na nie. Warte jest też przeprowadzenie prostej, a wymagającej solidnej ascezy umysłu, analizy: co
kiedyś przyciągało ludzi do naszych wspólnot?
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Zakończenie
Kończąc ten artykuł, przywołam kilka „pierwotnych momentów” z życia cystersów, a zrobię to nade wszystko na użytek trapistow. Sukces
pierwszych cystersów opierał się na twórczej wierności – przeszłość
była dla nich znaczącym środkiem strukturyzacji życia monastycznego, ale nigdy nie wahali się przed przesunięciem akcentów, zmodyﬁkowania tej struktury tak, aby lepiej służyła braciom. Prostota
i surowość, jako dominanty monastycznej ascezy, pozwalały oczywiście braciom uniknąć szeregu nawarstwionych i rzeczywiście zbędnych
zwyczajów w życiu wspólnoty, ale nie tylko – te środki pozwalały nade
wszystko sięgać śmiało do istoty problemu, wezwania, z dużą wnikliwością i odwagą odczytać znaki czasu. Prostota i surowość uczyły
podążać za ukochanym Mistrzem jako anawim – jednym z ubogich
Izraela, posłusznym Ojcu aż do ostatecznego ogołocenia na krzyżu.
Przekonanie, że wszystko jest cenne i ważne – czerpali pierwsi cystersi
z Reguły św. Benedykta. Asymilacja jej ducha była u nich tak dogłębna, że w swoich pismach nie używali właściwie nigdy cytatów z Reguły. Duch reguły zaś jest duchem poznawczego realizmu – stąd też mistyka cystersów stoi twardo na ziemi, za jeden ze znaków duchowego
zdrowia, uważając chociażby wierność codzienności i ewangelicznym
„małym sprawom”. Jest to mistyka na wskroś etyczna i biblijna. Zaproszenie do doświadczenia mistycznego jest skierowane do każdego
członka cysterskiej wspólnoty, choć miejsce i czas spotkania wyznaczony jest zawsze przez Jezusa Chrystusa, Słowo Wcielone. Cystersi
spotkanie z Jezusem nazywali Paschą lub Dotknięciem. W „szkole miłości” – bo tak nazywali klasztor – byli zapoznawani ze zwyczajami
Chrystusa, przychodzącego do duszy; uczyli się systematycznej pracy
w ramach obserwancji zakonnych, do takiego spotkania przygotowującej. Nie oznacza to wcale, że cystersi byli jakimiś szczególnymi kontemplatywnie czy ascetycznie nastawionymi naturami. Św. Bernard
wyróżniał 3 typy mnichów zawsze obecnych w każdym opactwie, posługując się obrazem przyjaciół Jezusa z Betanii – przestrzegał w ten
sposób przed ekskluzywizmem i niebezpiecznymi, bo niekończącymi
się sporami o to, co jest bardziej monastyczne, a co nie. Twierdził bowiem, że pod jednym dachem mieszka przełożony i szafarz (Marta),
który z racji swojej funkcji musi wykazywać dużą aktywność i zapobiegliwość; mnisi, którzy chronieni od spraw doczesnych, przez służbę
tych pierwszych, więcej oddają się modlitwie i rozmyślaniom (Maria);
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wreszcie Łazarz, który dla Bernarda stanowi symbol zmartwychwstającego do życia pokutnika. Między tymi postawami powinna być zachowana mądra równowaga. Dopiero wówczas we wspólnocie objawi
się życie potężne, proste i przejrzyste.
Michał Zioło OCSO — do 1995 roku dominikanin, pracował w wydawnictwie „W drodze”, w latach 1989–95
był duszpasterzem akademicki w Gdańsku, od 1995 r.
jest trapistą, mieszkał w opactwach na terenie Francji;
obecnie magister nowicjatu w Kamerunie. Publikował w:
„Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Azymucie”. Wydał Inne sprawy, Wiersze, Bobry Pana Boga oraz z Maciejem Ziębą OP Lekarstwo Życia.
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Praca z ciałem nie może polegać na narzucaniu przez
umysł jego zadań, warunków, ćwiczeń. Nie chodzi tu
o tresurę, bowiem gimnastyka nie wyzwala. Gimnastyka
zamyka ciało w pewnej ilości wydoskonalonych ruchów
i reakcji. [. . . ] Ciało jest wytresowane. To, co trzeba robić, to uwolnić ciało, a nie tresować poszczególne jego
sektory.
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Metody
świadomości ciała
w pracy aktora

Dusza potrzebuje ciała, ponieważ
bez niego nie może ona działać
ani czuć.
Leonardo da Vinci

S

iedzimy w sali konferencyjnej. Jest nas tutaj kilkanaście
osób. W przerwie konferencji pochylam się w kierunku jednego
ze współuczestników, chcąc mu przekazać pewną informację. Moje ciało sygnalizuje określoną intencję. Widzę, że mnie zauważył, ale
nie spotykam się z żadną odpowiedzią. Nie widzę też żadnego sygnału
w jego ciele. Może nie chce rozmawiać, może nie chce czegokolwiek
przyjąć ode mnie, a może po prostu nie rozumie języka mojego ciała?
Nie rozumieć języka ciała drugiego człowieka, to nie rozumieć języka
własnego ciała; to nie mieć świadomości własnego ciała.
A może moje pragnienie przekazania czegoś było za słabe? Może
moje ciało przekazało to niezbyt wyraziście?
Gesty (ciało) mówią o pragnieniach (woli). Jeśli pragnienie (wola) jest silne, to i gest wyrażający je będzie silny. Jeśli natomiast
pragnienie jest słabe i nieokreślone – gest również będzie słaby i nieokreślony1. Podobnie przedstawia się odwrotny stosunek gest – wola.
Jeśli wykonasz silny, wyrazisty i dobrze sformułowany pełny gest –
może obudzić się w tobie odpowiadające mu pragnienie2 . Nie możesz zechcieć na rozkaz. Twoja wola nie podporządkuje ci się. Możesz
jednak wykonać gest, a twoja wola zareaguje na niego3 .
1 Michaił

A. Czechow, O technice aktora, tłum. M. Sołek, Kraków 1995, passim.

3 Ibidem

s. 120–124.

2 Ibidem.
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Jest typ aktorów głęboko czujących swoje role, ale którzy nie są
w stanie wyrazić i przekazać widzowi swoich przeżyć w całej pełni.
Ich życie wewnętrzne jest skrępowane niewyćwiczonym, niezręcznym
ciałem. Proces prób i gry na scenie jest dla nich męczącą walką z własnym ciałem4 . Każdy aktor, w mniejszym lub większym stopniu, cierpi z powodu oporu, który stawia mu ciało.
Ćwiczenia ciała są potrzebne, ale powinny one rozwijać się pod
wpływem impulsów wewnętrznych. Wirowanie myśli (wyobraźni) i uczuć,
przenikających ciało, czyni je ruchliwym, wrażliwym i elastycznym5 .
Spotkanie się z prawdziwym ja musi się odbyć poprzez integrację
ducha z ciałem. „Jeżeli pojednamy się z tajemniczą prawdą, że duch
jest żyjącym ciałem widzialnym od wewnątrz, a ciało jest zewnętrzną
manifestacją żyjącego ducha, że są one naprawdę jednym, to możemy zrozumieć, dlaczego tak jest, że próba przekroczenia aktualnego
poziomu świadomości musi oddać sprawiedliwość ciału”6 .
Rozdział na ducha i ciało jest podstawową antynomią, charakteryzującą antropologię Zachodu7 . Jeden z reformatorów teatru końca
XX wieku, Jerzy Grotowski, w którego twórczości i pracy aktorskiej
ciało odgrywa pierwszoplanową rolę, sięga do momentu sprzed tego
antynomicznego podziału. Jednakże praca z ciałem nie może polegać na narzucaniu przez umysł jego zadań, warunków, ćwiczeń. Nie
chodzi tu o tresurę, bowiem gimnastyka nie wyzwala. Gimnastyka
zamyka ciało w pewnej ilości wydoskonalonych ruchów i reakcji (. . . )
ciało nie jest uwolnione. Ciało jest wytresowane. To, co trzeba robić,
to uwolnić ciało, a nie tresować poszczególne jego sektory. Dać ciału
szansę, dać mu możliwość życia8 . Chodzi raczej o wsłuchiwanie się
i obudzenie głosu oraz inteligencji ciała.
Metoda kształcenia aktora w tym teatrze zmierza nie do uczenia
go czegoś, ale do eliminowania przeszkód, jakie w procesie pracy twórczej może stawiać mu jego organizm. To koncepcja teatru, w którym
praca aktora polega nie na nakładaniu masek i odgrywaniu poszczególnych postaci, ale na zdejmowaniu masek i szukaniu wszystkich
możliwości w sobie. W tym sensie jest to via negativa: nie sumowanie
sprawności, ale eliminowanie przeszkód9 .
Poglądy na temat aktora i jego roli, w tym funkcji ciała w pracy
4 Ibidem

s. 79.
s. 80.
6 C. G. Jung, Archetypy i symbole, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1996, s. 146.
7 Ken Wilber, Niepodzielone, tłum. J. Danecki, Warszawa 1995, passim.
8 J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, Warszawa 1978, s. 9.
9 Ibidem, s. 24.
5 Ibidem
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twórczej, zmieniały się na przestrzeni wieków. Każda epoka, a nawet
każdy reżyser, wyznacza aktorowi zupełnie inną powinność. Inne zadania i inne sposoby ich realizacji ma aktor Stanisławskiego, Brechta
czy Kantora. Aktor może być tylko jednym z wielu elementów widowiska, ale może stanowić również ogniwo najważniejsze. Każdy twórca
teatralny ma najczęściej jakąś konkretną wizję swojego aktora, ma
określone wymagania, co do jego predyspozycji, pracy i umiejętności. Jeden zwraca szczególną uwagę na możliwości zewnętrzne, dla
innego ważna jest osobowość. Realizacja zadań, które wyznaczył reżyser, odbywa się najczęściej zgodnie z pewną metodą, według której
postępuje twórca. Taką metodę miał Stanisławski czy Grotowski.
Pochodną metody Stanisławskiego była szkoła twórczości aktorskiej Michaiła A. Czechowa. Przypisywał on jeszcze większą rolę plastyce ciała, dostrzegając to, że ciało może być źródłem stanów wewnętrznych aktora. Jeszcze inaczej z ciałem postępował W. Meierhold, również uczeń Stanisławskiego, jednak odszedł od niego i stworzył własną koncepcję gry aktorskiej oraz pracy nad spektaklem.
Opracował też specjalny system ćwiczeń dla aktora, który nazwał
biomechaniką. Źródła biomechaniki odnaleźć można w komedii dell
arte, w teatrze chińskim, japońskim, ludowym, jarmarcznym oraz
rosyjskim. Meierhold czerpał także z cyrku, music-hallu czy rytmiki
Dalcrose’a. Wykorzystał elementy boksu, gimnastyki i musztry wojskowej. Poprzez biomechanikę Meierhold chciał zaszczepić aktorom
świadomość własnego ciała. Pragnął wydobyć ich cielesność zgodnie
z przekonaniem, że „całe ciało bierze udział w każdym ruchu”10 .
Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie dają gest i ruch. Gesty, ruchy, spojrzenia, milczenie zdradzają prawdę o stosunkach wzajemnych ludzi. Na scenie potrzebna jest kompozycja ruchu. . . 11 . Dokładnie opracowana i utrwalona forma ruchu „podpowie” potrzebne
uczucia, pobudzając do określonych przeżyć. Ruch oparty na zasadach biomechaniki, poprzez określone w partyturze ﬁzyczne pozycje
i sytuacje, jest właśnie drogą do wnętrza, do psychologii. Ciało powinno stać się „idealnym instrumentem muzycznym” w rękach aktora.
(Michaił A. Czechow, op. cit., s. 79.)
W tekście tym chciałem zwrócić uwagę na tych twórców teatru
(osobiście zetknąłem się z metodą Michaiła Czechowa i z bezpośrednimi uczniami Jerzego Grotowskiego, Zbigniewem Cynkutisem i Zygmuntem Molikiem), którzy szczególnie podkreślali rolę ciała w pracy
10 O.

Aslan, Aktor XX wieku, Warszawa 1978, s. 53.
s. 49.

11 Ibidem
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aktora teatralnego. To, co byłoby wspólne dla tych wszystkich koncepcji pracy aktorskiej, to rozwinięcie świadomości i poczucia własnego ciała: że jest się tu i teraz, w konkretnej przestrzeni, którą
musi się odnaleźć i w niej się znaleźć. Muszę zatem wiedzieć, po co,
kiedy, dlaczego, i jak przejść głośno, a jak cicho, kiedy, po co, i jak zamknąć drzwi głośno, a kiedy i jak cicho, po co i w jaki sposób stuknąć
krzesłem, usiąść, wstać, w jakiej przestrzeni mogę szeroko wyciągnąć
ręce, a w jakiej nie mogę, a przede wszystkim, jak mam być w tych
wszystkich czynnościach całkowicie. Tego typu pracę nazwano właśnie metodami świadomości ciała.
Bogusław Parchimowicz OP — Ur. 1950, magister
sztuki, absolwent Wydziału Aktorsko-Wokalnego PWSM
i PWSTiF w Łodzi (1975). Aktor w teatrach dramatycznych: Jeleniej Góry, Wrocławia (Teatr Współczesny, dyr.
K. Braun), Warszawy (Teatr Dramatyczny, Teatr Rozmaitości, Teatr Adekwatny), uczestnik warsztatów aktorskich prowadzonych przez Petera Brooka (Ośrodek Poszukiwań Teatralnych w Paryżu), Zbigniewa Cynkutisa
i Zygmunta Molika w Ośrodku Grotowskiego we Wrocławiu. Od 1987 zajmował się też pracą pedagogiczną. Od
1999 r. w Zakonie Dominikanów.
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il Synajski najprawdopodobniej był słuchaczem i uczniem Jana Chryzostoma, gdy ten głosił Słowo Boże w Antiochii. Pochodził z rodziny bogatej i liczącej się w ówczesnym świecie.
Jego pochodzenie oraz liczne godności sprawowane przez niego doprowadziły go do objęcia urzędu prefekta stolicy. Jednak ten rodzaj
aktywności życiowej stanowił przeszkodę na drodze doskonalenia jego
życia chrześcijańskiego. Dlatego, doszedłszy do porozumienia z żoną,
z którą miał już dwójkę dzieci, postanowił zostawić problemy „tego
świata”, aby w odosobnieniu usilnie dążyć drogą dającą zbawienie.
Wziąwszy ze sobą syna osiedlił się na Synaju; żona natomiast wraz
z córką zamieszkała w jednym z żeńskich klasztorów w Egipcie.
Na pustyni synajskiej Nil prowadził bardzo surowe życie: razem
ze swoim synem wykopał dla siebie pieczarę i żyjąc w niej, żywił się
nie chlebem, ale gorzkimi, dzikimi roślinami. Cały czas spędzali oni
na modlitwie, studiowaniu Pisma Św., rozmyślaniu i ciężkiej pracy.
Nil opuścił świat i poszedł na pustynię w 390 roku, tam przeżył 60
lat, umarł ok. 450 roku. Jego relikwie zostały przeniesione do Konstantynopola za panowania Justyna Młodszego i złożone w kościele
Świętych Apostołów.
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O łakomstwie1
1. Początkiem plonów – kwiat; początkiem zaś aktywnego życia –
wstrzemięźliwość.
2. Człowiek okiełznujący żołądek pomniejsza namiętności; natomiast
zwyciężony przez nadmierne jedzenie pomnaża lubieżne żądze.
3. Początkiem pogan – Amalek2 , a początkiem namiętności łakomstwo.
4. Pokarmem ognia – drewno, a pokarmem żołądka – jedzenie.
5. Duża ilość drewna daje wielki płomień, duża ilość jedzenia karmi
żądze.
6. Płomień niknie wraz ze znikaniem materiału palonego, a ubożenie
pokarmu osłabia żądze.
7. Pożądanie pokarmu spowodowało nieposłuszeństwo, a słodkie zasmakowanie wygnało z raju3 .
8. Drogie pokarmy osładzają krtań, ale żywią również żądze niezaspokojonego żołądka.
9. Wychudzony żołądek przygotowuje do czuwania na modlitwie, natomiast przepełniony sprowadza głęboki sen.
10. Trzeźwe myślenie jest przy prostym pokarmie, a życie syte i w zadowoleniu pogrąża umysł w głębokim uśpieniu.
11. Modlitwa poszczącego jest jak orle pisklę szybujące w górę; a modlitwa napełnionego jedzeniem ciągnie ku dołowi z powodu przesytu.
12. Umysł poszczącego – jasna gwiazda na czystym niebie, a umysł
nasyconego mroczny jak niebo w bezksiężycową noc.
13. Chmury zakrywają promienie słońca, zaś gęste opary spożytych
pokarmów pogrążają umysł w mroku.
14. Poplamione lustro nie pokazuje wyraźnie cech odbitego w nim
obrazu; tak też i siła myślenia zamroczona przesytem nie przyjmuje
w sobie Bożego prowadzenia.
15. Nieuprawiana długo ziemia rodzi ciernie, a umysł łakomczucha
powoduje wzrost plugawych zamiarów.
16. Nie można znaleźć pięknego zapachu w gnoju, a w łakomstwie –
pięknej woni kontemplacji.
1 Tłumaczenie na podstawie
  ,  
  (
) [w:] , t. 2,   1884, [reprint:]   2000, ss.

246–250.
2 Por. Lb 24,20.
3 Por. Rdz 3,1–23.
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17. Oko łakomczucha wygląda biesiad, a oko wstrzemięźliwego – zebrania mądrych.
18. Dusza łakomczucha wynajduje dni, aby święcić pamięć męczenników, a dusza wstrzemięźliwego naśladuje ich życie.
19. Tchórzliwy wojownik drży od dźwięku trąbki obwieszczającej bitwę, a łakomczuch – od obwieszczenia początku postu.
20. Łakomy mnich – poddany swojego żołądka, i pod biczem jego
wypłaca codzienny podatek.
21. Śpieszący się podróżnik szybko dojdzie do miasta, a wstrzemięźliwy mnich – do spokojnego uporządkowania serca.
22. Powolny podróżnik (nie doszedłszy do zamieszkałych miejsc) nocuje w polu, pod odkrytym niebem; także mnich łakomy nie osiągnie
„domu” beznamiętności.
23. Palenie tymianku napełnia powietrze pięknym zapachem, modlitwa wstrzemięźliwego jest przyjemna Bożemu powonieniu.
24. Jeśli oddasz się żądzy napełniania żołądka, nic nie będzie w stanie
zadowolić twojego pożądania. Szaleństwo bowiem żołądka podobne
jest do ognia, ciągle potrzebującego nowego materiału palnego.
25. Dostateczna porcja (czegokolwiek wkładanego w naczynie) napełnia naczynie, a żołądek rozjątrzywszy się nigdy nie powie, że wystarczy.
26. Podniesienie rąk zmusiło Amaleka do ucieczki; czynności wzniosłe
zwyciężają cielesne namiętności4 .
27. Wyniszczaj w sobie wszystko, co ożywia namiętności, a mocno
umartwiaj swoje ciało.
28. Tak jak zabity wróg nie wzbudza w tobie strachu, tak umartwione
ciało nie zmąci duszy twojej.
29. Jak martwe ciało nie czuje bólu zadanego przez ogień, tak wstrzemięźliwy słodyczy z poskromionej żądzy.
30. Jeśli zabijesz Egipcjanina, ukryj go w piasku5 , tzn.: jeśli zwyciężyłeś namiętność pożądania, nie nasycaj ciała (lub trzymaj je na
prostym pokarmie); albowiem tak jak przez nawodnienie ziemi wyrasta to, co było w niej ukryte, tak przez nasycenie ciała wyzwala się
ukryty w nim namiętność pożądania.
31. Wygasły płomień jasno wybucha znowu, jeśli podłoży się nowego i suchego drewna; a ugaszona słodycz pożądliwości znowu ożywa
przez nasycenie żołądka pokarmem.
32. Nie bądź nadmiernie pobłażliwy dla ciała, gdy zacznie się ono
4 Por.
5 Por.
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uskarżać na zupełne wyczerpanie i nie karm go do sytości, dającymi
zadowolenie pokarmami; albowiem, jeśli ono znowu powróci do sił,
to powstanie przeciw tobie i podniesie broń nieprzejednaną, dopóki
nie weźmie w niewolę twojej duszy i nie sprzeda ciebie w niewolę namiętności rozpusty.
33. Skąpo karmione ciało jest jak dobrze ujeżdżony koń, który nigdy
nie zrzuci jeźdźca. Koń – uzdą utrzymywany ustępuje i podporządkowuje się rękom jeźdźca – i ciało poskromione prostym pokarmem
oraz czuwaniem nie wyrywa się z rąk dosiadającego je umysłu i nie
rży, tak jak robi to doświadczane przez poryw namiętności.
34. Przesycenie pokarmem odżywia zmysły, a upicie napaja sen marzeniami.
35. Przyjemność, wynikająca ze słodyczy, umiera, gdy tylko pokarm
przejdzie przez krtań, jednak właśnie w tym grobie budzi się do życia
żądza.
36. Ciężar uprawiania części swojej ziemi ma jako swój koniec ukojenie; różne rodzaje zadowolenia mają jako koniec – spalenie (cielesne
tutaj lub każące tam).
37. Kto pokutą sprawia, że więdnie kwiat ciała, ten codziennie w ciele myśli o swoim zgonie (tego wyczerpanie ciała zmusza do ciągłego
myślenia o śmierci).
38. Rozsądek serca niech będzie proporcjonalny do stanu ciała, dążącego do wstrzemięźliwości, aby, kiedy osłabnie ciało, nie stracić
również jego samego.
39. Ciało niech raduje się z poskromienia zaspokojenia naturalnych
potrzeb.
40. Twoje cielesne życie pokutnicze niech posiada perspektywę moralną, żeby nauczyć się cierpieć sercem (z powodu grzechów) i współczuć
duszą.
41. Matką pożądań (cielesnych) jest łakomstwo. Rodzi ono bowiem
lubieżną żądzę i wiele innych namiętności. Od niego, tak jak od korzenia źdźbła, biorą się pędy pozostałych namiętności i w szybkim czasie
stają się drzewami dorównującymi dającemu im początek, rozgałęziają się one w wady (ułomności), sięgające samych chmur. Chciwość,
gniew i smutek są płodami oraz owocami łakomstwa. Łakomczuchowi potrzebne są przede wszystkim pieniądze do zaspokojenia swojego
ciągle płonącego pożądania, które nigdy nie zostanie zaspokojone.
Dlatego oczywiste jest, że wybucha on gniewem na tych, którzy stają
mu na drodze do zdobycia pieniędzy. Kiedy zaś gniew bywa bezsilny i nie może znaleźć ujścia, wtedy po nim obowiązkowo pojawia się
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smutek.
42. Łakomstwu, bardziej niż wszystko inne, pokrewna jest lubieżność. Sama natura, chcąc pokazać pokrewieństwo tych namiętności,
narzędziem zejścia uczyniła miejsce pod żołądkiem, tym samym tą
bliskością cielesną zaznaczyła ich związek. Dlatego, jeśli słabnie ta
namiętność (żądza), to słabnie z powodu ubożenia tego, co wyższe,
tj. żołądka; i jeśli staje się silniejsza i zaczyna działać, to stamtąd
pochodzi jej siła. Jednak nie tylko tej namiętności karmicielką bywa
łakomstwo; ono niszczy w człowieku wszystko to, co dobre. Jak tylko
zacznie ono zwyciężać, zazwyczaj padają i drętwieją wstrzemięźliwość, niewinność, męstwo, cierpliwość i wszystkie inne cnoty.
43. Przepiękną rzeczą jest pozostawać w granicach tego, co konieczne
i starać się wszystkimi siłami ich nie przekroczyć. Jeśli kogoś pożądliwość w nieznacznym stopniu przeciągnie na stronę światowych
słodyczy, to żadne słowo nie ma mocy go powstrzymać (we wszystkich kierunkach). Albowiem to, co jest ponad potrzebę konieczną nie
ma kresu, a niezaspokojona troska i niekończące zabieganie bez miary pomnażają wysiłki (spowodowane ich zaspokajaniem) i nasycają
pożądliwość, podobnie jak ogień żywi się drewnami, które wkłada się
do ogniska.
Wstęp i tłum. Rafał Ciężkowski OP
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Następuje uwewnętrznienie rytuału. Rolę oﬁary przejmuje poznanie. Uwaga koncentruje się na życiu ascetycznym,
podniesiona zostaje wartość celibatu oraz praktyk medytacyjnych. Narzędziem wyzwalającym ma być usunięcie
niewiedzy, właściwej ludzkiej kondycji: tego, co jest „ ja”
(atman), od tego, co nim nie jest.
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Tomasz Mariański OP
dominikanin Droga zbawienia
czy odprężenia?

W

dzisiejszym świecie joga cieszy się dużą popularnością. Na
rynku księgarskim można znaleźć wiele pozycji na temat praktyk jogicznych. Powstają liczne szkoły, które proponują jogę
nowoczesną. Często mają one charakter komercyjny bądź sekciarski –
w każdym razie, obcy oryginalnej jodze indyjskiej. Bardzo łatwo można otrzymać dyplom jogina. Robi się przyspieszone kursy, które są
zaprzeczeniem samej jogi. Poszczególne ćwiczenia wyrywa się – w celach leczniczych, gimnastycznych, terapeutycznych, odmładzających
– z kontekstu kulturowego, ﬁlozoﬁcznego i religijnego. Wobec tego,
mogą niekiedy dawać skutek wręcz odwrotny do zamierzonego. Joga
jest systemem ﬁlozoﬁi i praktyki, o czym często zapominają współcześni „ jogini”. Metody jogi powinny być stosowane pod kierunkiem
kompetentnego mistrza, a takim mistrzem (guru) powinna być osoba
rzeczywiście oświecona (w hinduistycznym sensie tego słowa), a nie
ktoś, kto wyuczył się pewnych technik z książek1 . Eliade zalicza jogę,
obok karmana, maji i nirwany, do czterech podstawowych idei–sił,
nadających niepowtarzalny charakter duchowości indyjskiej2 . Trzeba
też pamiętać, że jogę zrodziło pytanie o zbawienie.

Korzenie jogi
Tradycja jogi ma w Hinduizmie długą historię. Jej początków można
doszukiwać się w archaicznych praktykach szamańskich, które znane
1 Zob.

http://www.himavanti.org
M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, tłum. B. Baranowski, Warszawa 1984, s. 19.
2 Zob.
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były w Indiach na długo przed przybyciem Ariów3 . Jednakże materiałów źródłowych z tego okresu jest niestety niewiele.
Wykopaliska archeologiczne z początku XX wieku przyniosły materialne ślady praktyk jogicznych. Znaleziska te pochodzą z dwóch
głównych ośrodków wysoko rozwiniętej kultury Indii, mianowicie z Harappy i Mohendżo Daro4 .
Pierwsze wzmianki o jodze, udokumentowane w literaturze, pochodzą z czasów powstawania hymnów wedyjskich. Religia Wed jest
politeistyczna, ale widoczne są w niej zalążki monoteizmu, jaki zagości w późniejszym hinduizmie.
Najstarsza jest Rygweda (hymny wiedzy), która datuje się na
okres ok. 1500–1000 lat przed Chr. Składa się ona z ponad tysiąca hymnów, które recytowano podczas obrzędów oﬁarnych w kulcie
aryjskim. Zatem głównym tematem hymnów są obrzędy oﬁarne, których celem było zadośćuczynienie bogom i uzyskanie od nich łask
w postaci wygranych walk, obﬁtości bydła, długiego życia, licznego
potomstwa. . . Jest to oﬁara składana najczęściej w postaci ognia, topionego masła lub wyciągu z halucynogennej rośliny – słomy. Oﬁarę
składali bramini (kapłani), którzy zajmowali centralną pozycję w hinduskim społeczeństwie.
Późniejsza literatura wedyjska, jak brahmany, aranjaki i upaniszady w sporej części koncentrują się również na temacie oﬁary. W ujęciu tych pierwszych oﬁara stwarza kosmos i podtrzymuje wszechświat
w istnieniu. Aranjaki natomiast są tekstami przeznaczonymi do medytacji na odosobnieniu. Przechodzą z oﬁary zewnętrznej na oﬁarę
wewnętrzną (surowość życia ascetycznego połączona np. z oddechem
lub mową). Istotna przemiana na temat oﬁary dokonuje się w Upaniszadach (VIII–VI w. przed Chr.). Następuje mianowicie uwewnętrznienie rytuału. Rolę oﬁary całkowicie przejmuje poznanie. Uwaga
koncentruje się na życiu ascetycznym, podniesiona także zostaje war3 Stanowiska

tego broni M. Eliade, j. w., s. 328–335. Arianie najechali Indie ok.
II tysiąclecia przed Chrystusem. Zostawili po sobie dokumenty własnej tradycji
w postaci Wed (święte księgi „Wiedzy”). Wedy są zbiorem hymnów do bóstw
Ariów, ułożonych w sanskrycie. Zob. M. S. Zięba, Hinduizm, s. 245nn, w: Religia
w świecie współczesnym, Studia Religioznawcze t. I, red. H. Zimoń SVD, KUL
2000; R. Hammer, Korzenie: rozwój hinduizmu, s. 173–174, w: Religie świata.
Przewodnik encyklopedyczny, tłum. M. Stopa, Warszawa 1996, 1998; A. L. Basham, Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, tłum. Z. Kubiak,
Warszawa 2000, s. 43–45.
4 Zob. M. Jakubczak, Doświadczenie mistyczne w jodze klasycznej, [w:] Między
wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycji Orientu, red. M. Jakubczak
i M. Socha–Piekło, Kraków 2003, s. 35–109.
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tość celibatu oraz praktyk medytacyjnych. Narzędziem wyzwalającym ma być usunięcie niewiedzy, właściwej ludzkiej kondycji: tego,
co jest „ ja” (atman), od tego, co nim nie jest; tego, co przyjemne,
od tego, co przykre5 . W późniejszych tekstach Upaniszad zaczyna
pojawiać się doktryna reinkarnacji, czyli wędrówki dusz (sansara),
w zależności od prawa karmana6 . Człowiek musi wcielać się w nieskończoność, chyba że znajdzie sposób na przełamanie kręgu narodzin i śmierci. Doktryna o karmanie stała się z czasem zasadniczym
elementem ﬁlozoﬁi indyjskiej. Służyło to przede wszystkim wyjaśnieniu tajemnicy cierpienia i usprawiedliwieniu nierówności społecznej7 .
Koncepcja sansary, czyli ponownego wcielenia, widocznie odpowiadała potrzebom duchowym Indii, gdyż dawała duszy niewyczerpalne
możliwości nowych doświadczeń, a także otwierała nadzieję nawet
przed najniższymi ze stworzeń.
Jednakże myśl o ciągłych narodzinach zainspirowała niektórych
do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak można uciec od cyklu
narodzin i śmierci. Jednym ze sposobów na usunięcie swego karmana i na osiągniecie wyzwolenia (moksza) jest – jak powiedzieliśmy
wcześniej – usunięcie niewiedzy, którą można osiągnąć przez praktykowanie medytacji i ascezę.
Zaczął rozwijać się nurt ascetyczny, który stał się ruchem potężnym8 . Duch tego okresu był pełen pesymizmu i ascetyzmu. Ascetyzm
był drogą ucieczki od smutnego świata, który pod każdym względem
rozczarowuje. Miał on też wydźwięk pozytywny, mianowicie był przepojony pragnieniem wiedzy, poszukiwaniem mądrości. Zastanawiano
się też nad genezą wszechświata, istoty ludzkiej duszy i innych problemów pokrewnych.
Tak wykrystalizowało się sześć systemów zbawienia, które uznano
za ortodoksyjne: njaja i wajsieszika; sankhja i joga; mimansa i wedanta 9 . Każda z tych dróg wyrasta z odmiennego źródła, ale wszystkie
uznano za jednakowo skuteczne, bo prowadzące do zbawienia.
5 Zob.

M. S. Zięba, dz.cyt., s. 252–253.
to czyn niosący ze sobą moralną wartość, dobra lub zła. Każdy
dobry czyn pociąga za sobą jakieś doznanie przyjemności, jak każdy czyn zły
domaga się doznania przykrości. Nie wszystkie czyny osiągają swe skutki w życiu
doczesnym, dlatego domagają się odpłaty po śmierci. Tą odpłatą jest kolejne
wcielenie, w którym doświadcza się przyjemności i przykrości, ale jednocześnie
jednostka dokonuje nowych czynów, które skutkują na przyszłość.
7 Na temat społeczeństwa zob. A. L. Basham, dz. cyt., s. 147–198.
8 Zob. Tamże, s. 251–255; M. Jakubczak, dz. cyt., s. 44–48.
9 Zob. A. L. Basham, dz. cyt., s. 327–328; M. Jakubczak, Sankhja i Joga.
Podstawy ﬁlozoﬁi Patańdżalego, Kraków 1999, s. 19–20.
6 Karman
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Nas interesuje czwarty system zbawienia – joga. Sam termin pochodzi od rdzenia „ judż” – wiązać, połączyć, zaprząc, ujarzmiać10 .
W sensie szerokim używa się tego pojęcia do wszystkich ćwiczeń duchowych i aktów umartwienia w religii indyjskiej. Krótko mówiąc,
słowo „ joga” służy do określenia wszelkiej techniki ascezy i medytacji. Najstarszym traktatem jogi, o którym będziemy teraz mówili,
jest Jogasutra przypisywana Patańdżalemu.

Rozwój jogi klasycznej
Czas powstania Jogasutr datuje się na III w. po Chr. Koncepcje metaﬁzyczne w niej zawarte, były pierwotnie blisko spokrewnione z koncepcjami sankhji, ale różniły się od nich tym, że do obrazu świata
wprowadzały bóstwo. Warto też wiedzieć, że obok jogi w wydaniu
klasycznym, opracowanej przez Patańdżalego, istnieje wiele odmian
jogi w ramach innych systemów, jak buddyzm, dżinizm, tantryzm,
wedanta 11 . Niekiedy joga rozwijała się w różnych kierunkach, dostosowując się do różnych temperamentów, praktykujących ją adeptów.
Tak powstawała: hathajoga, czyli joga siły 12 , dżńanajoga, czyli joga wiedzy13 , bhaktijoga, czyli joga miłości14 , karmajoga, czyli joga
sprwiedliwości15 , lajajoga (utożsamiana z kundalinijogą)16 , mantrajoga. . . 17
Klasyczna joga zdołała wypracować systematyczną metodę ćwiczenia ciała i umysłu, która prowadzi do osiągnięcia najwyższego
stopnia koncentracji, pozwalającej jednostce na bezpośrednie doświadczenie rzeczywistości, do osiągnięcia wglądu w istotę rzeczy.
10 Zob.

M. Eliade, dz. cyt., s. 20.
na temat jogi w innych systemach zob. Tamże, rozdz. V i VI.
12 Termin hatha oznacza siłę, moc. Celem hathajogi jest zwiększenie mocy ciała
ﬁzycznego, tak aby można było je przekształcić na drodze technik psychosomatycznych w boskie ciało, które zapewnia nieśmiertelność. Stąd praktyka ćwiczeń
akrobatycznych i przybieranie bardzo trudnych pozycji.
13 Termin dżńana oznacza poznanie, wiedzę, która pojawia się w skupieniu medytacyjnym.
14 Termin bhakti znaczy: przywiązanie, czczenie, podzielenia, miłowanie.
15 Karmajoga dąży do zjednoczenie przez bezinteresowny czyn, w oderwaniu od
„ ja”.
16 Lajajoga bazuje na anatomii i ﬁzjologii, a jej praktyki skupiają się na wewnętrznych manipulacjach praną.
17 Wykorzystuje praktyki wizualizacji, projekcji, kontemplacji, za pomocą
mantr.
11 Więcej
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Jogi nikt sam się nie uczy, ale potrzebne jest kierownictwo mistrza (guru). Jogin zdaje sobie sprawę, że bycie w świecie łączy się
z koniecznością cierpienia. Dlatego sam fakt obecności cierpienia powinien go motywować do podjęcia praktyk samodoskonalenia. Cierpieniu nierozłącznie towarzyszy prawo karmana. Stąd jogin podejmuje wysiłek umierania dla świata, poprzez odpowiednie praktyki
ascetyczno-medytacyjne, aby wyzwolić się z kręgu wcieleń. Rozwój
duchowy w jodze prowadzi do stopniowego wyzwalania się z niewiedzy (awidja)18 , która jest powodem cierpienia, które z kolei wiąże
się – jak już mówiliśmy – z karmanem. Jogini przechodzą różne katusze na drodze samodoskonalenia. „Bogowie kuszą joginów rozmaitymi
rozkoszami i nadludzkimi mocami. Jednakże wszelkie proﬁty zaspakajające ich pragnienia okazują się niczym więcej, jak tylko kolejną,
bardziej subtelną niż zwykłe ludzkie ograniczenia, formą zniewolenia.
(. . . ) Bogowie starają się ich odwieść od dalszych starań, zmierzających do wyzwolenia, oferując nadzwyczajne, boskie rozkosze, eliksir
nieśmiertelności i obiecując spełnienie wszelkich pragnień”19 . Żaden
z joginów nie powinien czuć się bezpiecznie w swej wędrówce ku wyzwoleniu, dopóki nie powściągnie wszystkich uciążliwych przejawów
niewiedzy, łącznie ze świadomością „ jestem”20 .
Patańdżali zaleca stosowanie ascezy obok studiowania pism, dotyczących wyzwolenia i oddania się Iśwarze. W ten sposób doszliśmy
do wstępnej praktyki krijajogi21, czyli jogi czynu, która ma pomóc
joginowi w osiągnięciu skupienia oraz w osłabnięciu wszelkich uciążliwości22 wywołanych działaniem niewiedzy. Asceza służy wyciszeniu świadomości i oczyszczeniu jej z wpływów karmana; studiowanie, które jest wstępem do medytacji, ma wytworzyć u jogina na18 Niewiedza ta odnosi się do wiedzy obarczonej błędem metaﬁzycznym, który
polega na braku rozróżnienia miedzy przedmiotową a podmiotową sferą rzeczywistości.
19 M. Jakubczak, dz. cyt., s. 63.
20 Tamże, s. 57.
21 Krijajoga jest wstępną praktyką jogiczną obejmującą ascezę (topas), medytację (swadhjaja) oraz skupienie się na Iśwarze (Iśwarapranidhana). Prowadzi ona
do wywołania odpowiedniego stanu skupienia świadomości, dzięki któremu zostają osłabione wszelkie uciążliwości i które pozwala na praktykowanie zasadniczej
części jogi.
22 Uciążliwości to błędy poznawcze. Gdy działają, rozwój duchowy jest niemożliwy, natomiast rozwija się karman. Jogasutry wymieniają ich pięć: niewiedza,
świadomość „ jestem”, pragnienie, awersja i przywiązanie [do życia]. Zob. Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja czyi
komentarz do Jogasutr przypisywany Wjasie, tłum. L. Cyboran, Warszawa 1986,
II.3 (dalej za oznaczeniem: Jogasutry – Js; Jogabhaszja – Jbh).
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wyk koncentracji na jednym przedmiocie23 (służy temu powtarzanie
oczyszczających mantr24 ); oddanie się Iśwarze25 polega na oﬁarowaniu Najwyższemu Mistrzowi wszelkich swoich czynów. Krijajoga jest
fazą przygotowawczą, która „pozwala adeptowi jogi przejść łagodnie
ze sfery życia społecznego przez fazę ascetyczno–rytaualistyczną ku
praktyce głębokiej medytacji, ukoronowanej jogiczną enstazą”26 .
Droga, wiodąca jogina do wyzwolenia (kaiwalja), według jogi klasycznej Patańdżalego, prowadzi przez osiem podstawowych etapów27 ,
u podstawy której stoi krijajoga wraz z ascezą, medytacją i Iśwarą:
„Asceza, medytacja i skupienie się na Iśwarze składają się na krijajogę”28 . Teraz przyjrzymy się każdemu z tych etapów:
Jama – zasady etyczne. Zasadą moralną jest np. niekrzywdzenie (brak
złośliwości wobec jakiejkolwiek istoty), uczciwość, czystość29 . Na tym
etapie jogin ćwiczy samoopanowanie.
Nijama – praktyki ascetyczno-mistyczne. Przestrzeganie zasad etycznych ma służyć temu, by zahamować te działania w człowieku, które
szkodzą nam samym, jak i innym ludziom. Mam tu na myśli powstrzymywanie się od takich działań, jak kłamstwo, kradzież, żądza posiadania. . . 30 . Na przezwyciężenie słabości zaleca się joginowi
praktykę przeciwieństwa, tzn. jeśli jogin ma myśli, żeby „skłamać”,
to należy wzbudzić w sobie myśl przeciwną i ją kontemplować. W ten
sposób osłabia się działanie negatywnej myśli, a z czasem nawet całkowicie ją usuwa.
23 Przedmiot koncentracji może być różny: obiekt ﬁzyczny (miejsce między
brwiami, czubek nosa), myśl (prawda metaﬁzyczna), Bóg (Iśwara). Więcej na
temat technik koncentracji M. Eliade, dz. cyt., s. 62nn
24 Mantra to krótka duchowa myśl. Powtarzanie mantry polega na subtelnym
wnikaniu w jej treść, zapamiętywania jej, przeżywania jej treści, co z kolei prowadzi do kontemplacji znaczenia mantry.
25 Jaką rolę odgrywa w drodze wyzwolenia jogina Bóg Iśwara, który nie jest ani
stwórcą człowieka, ani kosmosu? W rozumieniu joginów Iśwara przyspiesza proces
osiągania skupienia, jogicznej enstazy (samadhi). Może on przyjść z pomocą tylko
joginowi, tzn. człowiekowi, który wybrał jogę. Iśwara nigdy nie podlegał prawu
karmana. Jest on też traktowany jako wewnętrzny mistrz – guru, przewodnik;
utożsamiany jest z mistyczną zgłoską OM, która w jodze ma duże znaczenie, gdyż
umożliwia osiąganie wglądu rozróżniającego między „ ja” empirycznym a Jaźnią
i w ten sposób pomaga w medytacji. Więcej na temat Iśwary i zgłoski OM zob. Js.
I,27.29; M. Jakubczak, Poznanie wyzwalające. Filozoﬁa jogi klasycznej, Kraków
1999, s. 80-88.
26 M. Jakubczak, dz. cyt., s. 64.
27 Js. II.29.
28 Js. II.1.
29 Js. II.30.
30 Zob. tamże.
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Praktyki ascetyczno–mistyczne służą doskonaleniu się w ascezie
(znoszenie cierpliwie różnych niedogodności życiowych), studiowaniu
nauk i oddaniu się Iśwarze. Na drugim poziomie metody jogi, adept
umacnia się w woli, motywacjach i koncentracji na jednym punkcie.
Dopiero po dobrym opanowaniu zasad etyki i praktyk ascetyczno–
mistycznych jogin może podążać dalej w procesie samodoskonalenia.
Ważne jest, żeby każdy z tych ośmiu etapów, prowadzących do wyzwolenia, był gruntownie przeżyty, gdyż wszelkie zaburzenia i niedostatki u ich podstaw mogą niekorzystnie wpływać na sam moment
osiągnięcia kaiwalja, a nawet zahamować cały rozwój jogina.
Kolejnym krokiem na ścieżce wyzwolenia jest próba zapanowania
nad własnymi zmysłami i nad własnym ciałem. Ciało jest źródłem
psycho–witalnej energii, niezbędnej do podjęcia rozwoju duchowego. Jogin zdaje sobie sprawę, że ciało podlega starzeniu, chorobom,
zmienności, ułomności. . . Widzi także pozytywy ludzkiego ciała, które
służy jako „pojazd” do osiągnięcia wyzwolenia (kaiwalja). Potrzeba
jednak, by swoje ciało jogin przygotował poprzez oczyszczenie, które
może mieć wymiar zewnętrzny (oczyszczenie wodą, ziemią, ogniem,
„czyste” jedzenie zdobyte bez zadawania krzywdy innym istotom),
jak i wewnętrzny (ciało oczyszcza się wraz z umysłem poprzez praktykowanie uwagi, mądrości, powściągliwości. . . ). Ciało jest głównym
przedmiotem skupienia. Oczyszczeniu ciała służą trzy następne szczeble:
Asana – pozycje ciała. Jogin ćwiczy utrzymanie się w jednej pozycji
przez dłuższy czas, aby wzmocnić stabilność uwagi i wydłużyć czas
koncentracji, a także by doświadczyć jedności psychoﬁzycznej organizmu. Pozycja ciała powinna być nieruchoma i wygodna31 .
Pranajama – powściągnięcie tchnienia życiowego, czyli opanowanie oddechu. Na tym etapie jogin próbuje przejąć kontrolę nad subtelną
sferą cielesności, czyli nad energią, która ożywia całe ciało. Energia
(tchnienie) życia (prana), której zewnętrznym przejawem jest oddech,
jest przedmiotem doskonalenia. Proces ten zwany jest pranajama. Polega on na spowolnieniu i uregulowaniu procesu oddychania, a ostatecznie kończy się zatrzymaniem wdechu i wydechu, czyli wchłaniania
i uwalniania prany. Jogin uzyskuje tutaj kontrolę nad biegiem prany,
a także utrzymuje świadomość w stanie równowagi i ją wycisza, co
służy kontemplacji.
W jodze Patańdżalego są trzy rodzaje pranajamy 32 : a) zewnętrz31 Js.
32 Js.
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na: zatrzymuje pranę po wydechu; b) wewnętrzna: zatrzymuje pranę
po wdechu; c) stłumiona: pojawia się w następstwie jednorazowego
aktu stłumienia obu biegunów prany.
Wszystkie trzy pranajamy ćwiczy się przez długie skupienie się
(ćwiczenie uwagi), na biegu prany, a także na liczbie wdechów i wydechów. Dzięki tym praktykom umysł zdobywa zdolność koncentracji
na jednym punkcie (dharana).
Pratjahara – wycofanie zmysłów. Mamy tu do czynienia z wycofaniem
narządów psychicznych z przedmiotu poznania. Jest to powolne przechodzenie ze świata zewnętrznego w kierunku świata wewnętrznego.
Bodźce zewnętrzne już prawie nie dochodzą do jogina. Pojawia się
wyciszenie, które z kolei wprowadza uprawiającego jogę na drogę wewnętrzną, które już skierowane są na cel ostateczny – wyzwolenie.
Warto jeszcze powiedzieć, że cały ten etap (asana, pranajama,
pratjahara) służy poznawaniu własnego ciała i zapanowaniu na różnymi jego funkcjami. Odkrywa się główne ośrodki energetyczne (czakry), kanały (nadi), przez które przepływa energia życiowa33.
Trzy ostatnie etapy ścieżki wyzwolenia to:
Dharana – przykucie uwagi. Umysł jest często targany różnymi rozproszeniami. Jogasutry podają dziewięć rozproszeń świadomości: „choroba, otępienie, niezdecydowanie (wahanie się, powątpiewanie), nie
skupienie się (lenistwo duchowe), brak energii, niepowściągliwość,
błędne poznanie, nie osiągnięcie stopnia skupienia i nie umocnienie
się [w nim gdy został osiągnięty]”34. Symptomami rozproszenia są:
cierpienie, złe samopoczucie, drżenie ciała, wdech i wydech35 . Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia praktyki duchowej jest koncentracja
umysłu. Dlatego też na tym etapie rozwoju duchowego jogin zdobywa umiejętność długiego wpatrywania się w jeden punkt. Zdolność
ta prowadzi do głębokiej kontemplacji (dhjana). Przedmiot dharany może być różny: materialny, subtelny, zewnętrzny, wewnętrzny.36
33 Czakry

są kręgami energetycznymi, które skupiają energię życiową (prana),
ulokowaną wzdłuż kręgosłupa. Dokładnie nie są one związane z konkretnymi
organami ciała ﬁzycznego. W tantryzmie i w hathajodze, gdzie praktyki związane
z czakrami są bardzo ważne, przyjmuje się, że subtelne ciało ma 72 000 kanałów
(nadi), a głównym jest szuszumna, która w stosunku do grubego ciała biegnie od
nasady kręgosłupa do szczytu głowy; znajduje się w niej siła zwana kundalini.
Kundalini budzi się przy pomocy praktyk jogi, i wznosząc się ku górze, otwiera
wszystkie czakramy. Więcej na temat czakr i kanałów nadi zob. M. Eliade, dz.
cyt., s. 250–262.
34 Js. I.30.
35 Zob. Jbh. I.31.
36 Zob. Jbh. I.35.

136

Teoﬁl 1(19)2004

Tomasz Mariański OP

Jednakże sam wybór przedmiotu kontemplacji jest bardzo ważny, ponieważ świadczy on o poziomie życia duchowego jogina. Koncentracji
świadomości zwykle dokonuje się na jednym z głównych ośrodków
energetycznych, zwanych czakrami. Przedmiotami koncentracji mogą
też być: słońce, księżyc, gwiazda, współczucie, jak również siła. . .
Dhjana Kontemplacja, intensywne i długotrwałe skupienie się na jednym przedmiocie. Jogin osiąga na tym etapie stan bezpośredniego
intuicyjnego wglądu poznawczego. Jest to joga samopoznania i samoopanowania. Umysł zostaje uwolnionych od wszelkich pragnień.
Skupienie zaś na jednym przedmiocie, prowadzi do wycofania się
zmysłów, tak że nie biorą udziału w poznawaniu. Jogin nie czuje się
jeszcze stabilnie, ponieważ zmysły mogą skoncentrować się na przedmiocie, który przyciąga, a to mogłoby zaniechać wejściu w ostatni
etap rozwoju, którym jest samadhi.
Samadhi – skupienie. Następstwem dhjany jest skupienie (samadhi),
które polega na enstazie37 , czyli całkowitym zanurzeniu się w kontemplacji głębokiej. Stan umysłu jogina jest niewzruszony wobec pokus
przedmiotu. Następuje spojenie w jedną całość trzech aspektów aktu poznawczego: poznającego, poznawczego, poznawania. „Percepcja
przebiega wówczas bez najmniejszych zakłóceń i pozwala na dokonanie głębokiego wglądu mistycznego. (. . . ) Owo stopienie dotyczy
podmiotu względnego, empirycznego (citta), który ostatecznie sam
może ulec uprzedmiotowieniu jako przejaw prakrti, nie zaś podmiotu absolutnego (purusza), który nie uczestniczy aktywnie w żadnej
z operacji świadomości empirycznej, nawet w trakcie enstazy”38 .
Na tym ostatnim etapie trójczłonowym (dharana, dhjana, samadhi), jogin zyskuje nadzwyczajne moce (wibhuti), które świadczą o jego postępie duchowym, a także pomagają w przezwyciężania wszelkich przeszkód, jakie pojawiają się na ścieżce wyzwolenia. Pojawiają
się różne zdolności: lewitacja, dotykanie rzeczy odległych, panowanie
nad żywiołami i ich przejawami. Jogin zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą wibhuti. Mogą one wzmocnić ego,
37 Pojęciem tym posługuje się Mircea Eliade. Rozróżnia on ekstazę, która jest
związana z silnym pobudzeniem emocjonalnym od enstazy jogicznej, którą charakteryzuje jako głębokie wyciszenie, będące wynikiem zdyscyplinowania swiadomości. Zob. Tamże, s. 92–94.
38 M. Jakubczak, dz. cyt., s. 70. Prakrti – zasada twórcza rzeczywistości przedmiotowej, podlega nieustannym przemianom. Tłumaczona jest także jako przyroda, natura, materia. Purusza – człowiek, osoba, istota ludzka; w jodze klasycznej
oznacza byt podmiotowy, Jaźń; bierny pierwiastek rzeczywistości, transcendentny
wobec prakrti.
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wbić jogina w pychę, a to skutkuje karmanem. Dlatego motywacją
jogina nie powinna być nigdy chęć osiągnięcia owych mocy, ale pragnienie odkrycia prawdy i wyzwolenie się z cierpienia. Dopóki jogi nie
osiągnie ostatecznego wglądu rozróżniającego, w którym przedmiot
empiryczny odkrywa różnicę między prakrti a puruszą, czyli między
„ ja” empirycznym a Jaźnią, przyrodą a duchem, będzie musiał wciąż
pogłębiać ścieżki prowadzące do wyzwolenia (kaiwajla). Doświadczenie wyzwalające usuwa niewiedzę (awidja) i zmienia nieodwracalnie
status podmiotu empirycznego. Doświadcza się także czystą świadomość puruszy. Wgląd zaś jest bez jakichkolwiek treści. Następuje
uwolnienie od „ego” i od przedmiotu. Podmiot empiryczny ustępuje miejsca absolutnemu (purusza), który pozostaje odtąd jedynym,
osiągając tym samym całkowitą wolność (kaiwajla). Raz na zawsze
poznający został uwolniony od niewiedzy metaﬁzycznej (awidja), która jest źródłem cierpienia i przyczyny uwikłania się w ciąg narodzin
i śmierci (sansara). Ciąg karmiczny zostaje przerwany i wypala się
aż do całkowitego wygaśnięcia w chwili śmierci. Nie ma już powrotu.
Jogin, który dokonał rozróżnienia, nigdy się nie cofa39 .

Zakończenie
Nie jest możliwe opisanie na kilku stronach wszystkich gałęzi jogi,
jakie się rozwinęły w historii hinduizmu. Dlatego tez skupiłem się wyłącznie na jodze w ujęciu Patańdżalego, uznanego za jednego z największych przywódców religijnych. Ośmioraka ścieżka, którą przedstawiają Jogasutry, prowadzi adepta drogą ascezy i medytacji aż do
osiągnięcia stanu wyzwolenia (kaiwalja). Oparta na „doświadczeniu
mistycznym” wiedza o prawdziwej Jaźni uwalnia, według hinduizmu,
od prawa karmana i w konsekwencji od reinkarnacji (wędrówki dusz).
Trzeba uznać, iż pomimo dużego zainteresowania jogą, ludzie nie zdają sobie sprawy, czym właściwie ona jest – a jest drogą, prowadzącą
do zbawienia. Praktykowana na gruncie kultury Zachodu jest bardzo
często przedstawiana łącznie z pojęciami chrześcijańskimi, po to by
ukazać ją w świetle wiarygodności w drodze do Boga. Trzeba jasno
powiedzieć, że praktyki jogi dzisiaj proponowane ludziom, często nie
mają nic wspólnego z jogą klasyczną. Co więcej, nie da się jej umieścić nawet w kręgu jogi praktykowanej w hinduizmie, jak i nie można
39 Jbh.
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powiedzieć, że została zaadoptowana w chrześcijaństwie. Powstające
szkoły, centra, kursy rozmaitych kierunków jogi, czerpią jednak z metod hinduistycznych i łączą je z elementami teozoﬁi, magii oraz psychotechnik zachodnich. Guru nie tylko głosi zasady danego kierunku,
ale także stara się zdobywać zwolenników, a w niektórych wypadkach
dąży nawet do autorytarnego podporządkowania sobie zwolenników.
Mistrzowie prowadzą swych adeptów przez różne ćwiczenia, do absolutnego opanowania ducha i ciała. Niestety wielu ludzi nie zdaje
sobie sprawę, że podążając drogą jogi, nie poprzestaje się wyłącznie na psychotechnice, na poznawaniu siebie, nabywaniu sprawności
ﬁzycznej, ale joga jako cel stawia zbawienie, pojmowane w duchu
hinduistycznym. Oznacza to zatem, wyzwolenie się nieświadomości
z więzów materii.
Warto zadawać sobie pytania zanim zaczniemy praktykować jogę:
Co chcę drogą jogi osiągnąć; czy wiem, jakie jest jej pochodzenie i jaki
cel, itp? Czy proponowane dzisiaj przez różnych mistrzów metody
jogi to jakaś próba stworzenia synkretyzmu religijnego, np. New Age?
A może łatwy sposób na dorobienie się pieniędzy?
Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei tak mówi: „Wypada chyba przestrzec tych chrześcijan, którzy z entuzjazmem otwierają się na rozmaite propozycje pochodzące z tradycji religijnych Dalekiego Wschodu, a dotyczących na przykład technik i metod medytacji i ascezy. W pewnych środowiskach stało się to wręcz rodzajem
mody, którą przejmuje się dość bezkrytycznie. Trzeba, ażeby najpierw
dobrze poznali własne duchowe dziedzictwo, żeby także zastanowili
się, że mogą się tego dziedzictwa ze spokojnym sumieniem wyrzekać”40 .
Tomasz Mariański OP — dyrektor Dominikańskiego
Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce; duszpasterz. Mieszka w Krakowie.

40 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania
Vittoria Messoriego, Lublin 1994, s. 80 (Warto przejrzeć s. 73–81). Czy i jak modlitwa chrześcijańska może zostać ubogacona metodami zakorzenionymi w kontekście odmiennych kultur i religii, zob. Kongregacja Nauki Wiary, O niektórych
aspektach medytacji chrześcijańskiej, 15 X 1989.
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1922 roku Iwan Iljin wraz z grupą rosyjskich intelektualistów został wydalony z Sowieckiej Rosji. Przymusowa emigracja, która zastąpiła wyrok śmierci, skazała go na los tułacza,
cudem ocalonego z tonącego statku. Początkowo osiadłszy w Berlinie,
musiał jednak uciekać przed nazistami, którzy stopniowo przejmowali władzę. Z berlińskiego okresu pochodzi list do Edmunda Husserla,
którego uczniem był w 1911 roku w Getyndze. Odbywał wtedy dwuletni staż na niemieckich uniwersytetach przygotowując materiały do
pracy doktorskiej.
Iwan Iljin przed wydaleniem z Sowieckiej Rosji był profesorem
Uniwersytetu Moskiewskiego na katedrze ﬁlozoﬁi prawa. Swoją rozprawę doktorską obronił w 1918 roku, kilka miesięcy po wybuchu
rewolucji. Przez cały okres swej kariery naukowej pozostawał równocześnie zaangażowany w działalność społeczno-poliotyczną. Obok
Gustawa Szpeta, był jednym z niewielu ﬁlozofów rosyjskich, którzy
wprowadzali metodę fenomenologiczną do swoich badań. Zastosował
ją głównie do opisu aktu ﬁlozoﬁcznego.
Już we wczesnych pracach widać jak powraca ciągle do zagadnienia pewności wiedzy. Jego ﬁlozoﬁa posługuje się metodą fenomenologiczną, jednak sam akt ﬁlozoﬁczny, jest raczej aktem mistycznego
olśnienia. To nieweryﬁkowalne olśnieine ma swe źródła raczej w doświadczeniu religijnym. Prawdopodobnie inspirowane jest niemieckim
idealizmem. Po raz pierwszy termin oczywistość pojawia się w recenzji Mów o religii F. D. Schleiermachera, które zostały opublikowane
w Rosji w 1914 roku. Dla Iljina pojęcie oczywistości, które może początkowo kojarzyć się z fenomenologią Husserla, jest w rzeczywistości kalką niemieckiego pojęcia Anschauung, które tłumaczone może
być jako ogląd, kontemplacja, czasami również jako kontemplacjaCiało
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intuicja. Sam Schleiermacher wycofał się z niego bardzo szybko, ponieważ do swego ﬁlozoﬁcznego systemu włączył je Schelling, tak że
już w drugim wydaniu Mów o religii jest ono pominięte. Schelling
w swoim systemie próbował zszyć pokantowski podział na sferę fenomenów i noumenów. Poszukiwał wiedzy pewnej, więc budowanie systemu musiał rozpocząć od teorii poznania. Nie mógł jednak po Kancie
zaufać zmysłom, które nie mają dostępu do „rzeczy samych”, wprowadził więc pojęcie intelektualnej intuicji (intellektualle anschaung)
jako źródła pewności wiedzy. Inspirował się tutaj Schleiermacherem,
który chciał ograniczyć to pojęcie jedynie do dziedziny religii, zdecydowanie odgraniczając ją od ﬁlozoﬁi. Iljin nie poszedł jednak w kierunku proponowanym przez Schleiermachera. Przejął pojęcie intelektualnej intuicji, która u niego skrywa się pod pojęciem oczywistości,
i zastosował je nie tylko w ﬁlozoﬁi, ale twierdził, że jest ono właściwe wszelkiej duchowej działalności człowieka. Filozoﬁa oparta na
doświadczeniu oczywistości staje się dla niego religią. Wydaje się, że
w ten sposób zrobił krok poza granicę, której fenomenologia nigdy nie
chciała przekroczyć. Husserl tak pisał do jednej ze swych uczennic:
Nie jestem ﬁlozofem chrześcijańskim. Proszę niech siostra zajmie
się tym, abym po śmierci nie był podawany za takiego. Nieraz już
mówiłem siostrze, że moja ﬁlozoﬁa, fenomenologia, nie pragnie być
niczym innym jak tylko drogą, metodą, przy pomocy której wskazuje się drogę powrotu do Boga ludziom, którzy odeszli właśnie od
chrześcijaństwa i od chrześcijańskich kościołów.1

Iljin poszedł dalej niż jego nauczyciel, zapewne drogą której on
sam by dla niego pragnął, jak wynika ze słów listu. Metody fenomenologicznej użył jedynie by dotrzeć do badanego przedmiotu, który
rozbłyskuje dla niego blaskiem oczywistości. Na tej podstawie pragnął budować swoją ﬁlozoﬁę. W liście do metropolity Anastazego,
głowy cerkwi prawosławnej przebywającej za granicą, już pod koniec
swojego życia tak pisał:
usiłuję utkać materię nowej ﬁlozoﬁi na wskroś chrześcijańskiej w duchu i stylu, ale doskonale wolnej od pseudoﬁlozoﬁcznego abstrakcyjnego prawosławia. Nie będzie ona też intelektualnym „teologizowaniem” w stylu Bierdjajewa – Bułgakowa – Karsawina i pozostałych
dyletanckich herezjarchów. Będzie to ﬁlozoﬁa prosta, cicha, dostępna każdemu, zrodzona przez główny organ prawosławnego chrześcijaństwa – kontemplujące serce, a nie podkreślająca na każdym
1 Cyt. za: T. Gadacz, Świętość bycia ﬁlozofem, „Tygodnik Powszechny”, nr 3,
17 stycznia 1999, s. 8.
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kroku swojej „szkoły”.2

Fenomenologia Husserla stała się dla Iljina drogą, która prowadzi
ku chrześcijaństwu. Twórczość ostatnich lat poświęcił obronie prawosławia, po czasie intensywnej działalności politycznej zwraca się ku
religii, by w niej znaleźć uspokojenie dla utrudzonego ciągłą walką
serca.
Niestety nie doszło do planowanej przez Iljina współpracy z Husserlem przy wydaniu pracy o Heglu. W języku niemieckim ukazała
się dopiero w 1946 roku w Brnie.

List do Husserla∗
Berlin, 12 kwietnia 1924 rok.
Wielce szanowny Panie Profesorze!
Wczoraj odwiedził mnie F. Stiepun i z wielką radością chwytam za
pióro, aby odnowić naszą starą znajomość. Szczególnie przyjemnie
mi z tego powodu, że, jak mówi F. Stiepun, Pan Profesor wciąż jeszcze mnie pamięta. Minęło całe trzynaście lat od tej pory, gdy jeszcze
jako zupełnie młody docent odważyłem się stanąć przed Panem. Jeden Bóg wie, jak wiele przyszło mi doświadczyć od tamtej chwili. Ale
wszystko to, co wydarzyło się w Getyndze, stoi przed moimi oczami,
jakby to było wczoraj lub przedwczoraj. Nasza pierwsza, a potem
ostatnia rozmowa, Pana seminarium, uniwersytecki kurs z etyki i historii ﬁlozoﬁi, nasze przejażdżki za miasto z fenomenologią i „wiśniowym pierogiem”, ale szczególnie – powszechna atmosfera miłości do
nauczyciela oraz wiara w nowe, takie proste i tak głęboko przemyślane fenomenologiczne słowo. . . To była szkoła ﬁlozoﬁcznej uczciwości
i rzeczowości. Jak powiedział kiedyś Hegel – „powaga i cierpienie jest
trudem poznawania”. I nikt wtedy nie domyślał się strasznej przyszłości.
Między 1922 i 1924 rokiem żyłem w zupełnym oderwaniu od nowej niemieckiej akademickiej ﬁlozoﬁi. W tym czasie ledwie słyszano
tam o cierpieniach i śmierci. Po ciężkiej duchowej i politycznej wojnie

           2001,

2 Cyt. za:
,
s. 502.
∗ Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Wojciech Surówka OP.
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byłem w 1922 roku wydalony do Niemiec, gdzie krańcowo pogrążony w samotności i spokoju usiłowałem wzmocnić swoje siły. Tylko
A. Kojré odszukał mnie ze względu na starą przyjaźń, i wspólnie
ciepło wspominaliśmy chwile przeżyte w Getyndze.
Czyż potrzeba wspominać, z jaką niecierpliwością pragnę zaznajomić się z Pana nowymi badaniami? Stiepun skrajnie krótko opowiedział mi o Pana wykładach na uniwersytecie i planach publikacji,
jednak uczynił to ze szczerym zachwytem. Ale dla mnie było to jedynie przeczuciem i przypuszczeniem czegoś, co jeszcze nie „zostało
dane” i „przemedytowane”.
Próbował także namówić mnie do przełożenia mojej dużej pracy
o Heglu. Natychmiast ze swej strony odpowiedziałem „tak” i równocześnie „nie” – ze strony księgarzy i wydawców. On jednak zapewnił mnie, że Pan wykazał zainteresowanie tym przekładem, przypomniawszy mi o swojej kartce pocztowej, którą przysłał latem, a którą
uznałem wtedy po prostu za przejaw życzliwości, teraz jednak wziąłem to na serio i piszę do Pana.
Potrzebowałem ośmiu lat, żeby napisać pracę o Heglu. Moim celem było – przyswojenie ﬁlozoﬁcznego aktu Hegla. Wyposażony w jego okulary, starałem się systematycznie przeanalizować i zrekonstruować ów akt, następnie przedmiotowo i adekwatnie zbudować świat,
który widział Hegel i rozjaśnić jego wewnętrzne trudności. Punktem
wyjścia było pytanie: czy heglowskie pojęcie jest myślane obrazowo
czy też nie? A jeśli obrazowo – to poprzez jakie podstawowe kategorie
i prawa?
Takie badanie dawało możliwość nowego podejścia do systemu
i formy, dwutomowej heglowskiej teologii, za którą starałem się w pełni ukryć metodologicznie. Chciałem pozwolić, aby heglowski przedmiot mógł się swobodnie wypowiedzieć w swoim imieniu. Jeżeli Pan
pamięta, nosiłem się z tymi zamiarem jeszcze będąc u Pana w Getyndze. Wszystko leży jeszcze od 1918 roku w szuﬂadzie mojego biurka,.
Teraz może sobie Pan wyobrazić, jaką radością byłoby dla mnie
zaprezentowanie Panu tej pracy w języku niemieckim. Stiepun powiedział, że byłby Pan skłonny porozmawiać o niej ze swoim wydawcą
(Nimeyerem). Powinienem Panu wyznać zupełnie szczerze jedno – jestem biedny jak mysz kościelna. Rewolucja zabrała mi wszystko, co
mogła – katedrę, własność, obywatelstwo i zdrowie. Ocalało mi tylko
to, co jest – mój Bóg, moja Ojczyzna, moje sumienie i moja żona.
W praktyce oznacza to, że powinno obchodzić mnie, w jaki sposób
i gdzie można „zarobić”. Ledwie mogę opłacić tłumacza, ale tylko
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przelotnie zahaczam o te okoliczności, aby Pan wedle możliwości miał
je na względzie.
Nadzwyczaj pożądanym i pouczającym byłoby również, moim
zdaniem, jeślibym mógł jeszcze raz przyjechać do Pana, do Fryburga,
żeby osobiście porozmawiać z Panem – wiele dowiedzieć się i zrozumieć i opowiedzieć Panu o swoich dalszych planach. Nie wiem tylko,
kiedy mi się to uda; w pierwszym rzędzie koniecznie muszę się uporać
z moim nieżytem płuc, bo inaczej nasili się i przejdzie w autentyczną
gruźlicę, a wtedy niczego nie uda mi się uporządkować.
Proszę mi wybaczyć za tak długi list i przyjąć moją serdeczną
wdzięczność za to, co doświadczyłem od Pana w przeszłości i za
wszystko, co jeszcze przed nami.
Moja żona przesyła Panu serdeczne pozdrowienie. Serdeczne pozdrowienie także od nas obojga, w imię starej znajomości, Panie Profesorze.
Z najgłębszym szacunkiem
Pana dawny I. Iljin
Wojciech Surówka OP — student Kolegium Filozoﬁczno–Teologicznego Dominikanów w Krakowie.
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Pierwotnym przedmiotem pobożnej praktyki nie była
Matka Boża Różańcowa, lecz zbawcze tajemnice z życia
Chrystusa, które były rozważane w czasie recytacji serii
150 Ave Maria, zwanym psałterzem maryjnym. Różaniec
u swojego początku miał charakter biblijny i chrystocentryczny. Modlitwa różańcowa nie pojawia się nagle, lecz
jest wynikiem stopniowej ewolucji psałterza.
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Nowe spojrzenie

Wstęp

W

yjaśnienie początków modlitwy różańcowej nie należy do łatwych zadań. Pomimo wielu publikacji, pojawiających
się co roku na temat Różańca, liczba opracowań, które wnoszą
coś nowego do historii tej modlitwy, jest niewielka.
Do końca XIX wieku panowało przekonanie, iż twórcą Różańca
był św. Dominik Guzman. Opinia ta została po raz pierwszy podważona przez Thomasa Essera, który wykazał, iż początki Różańca należy przypisać, żyjącemu w XV wieku, niemieckiemu kartuzowi
Adolfowi z Essen1 .
Książka Franza Willama, zatytułowana „Historia Różańca”, lansowała w roku 1948 nową hipotezę, jakoby znana nam modlitwa
maryjna była owocem stopniowej ewolucji czterech psałterzy: Psałterza Ojcze nasz, Psałterza Zdrowaś Maryjo, Psałterza wiary w Jezusa
oraz Psałterza miłości Maryi.
Jedną z fundamentalnych prac na temat historii Różańca jest studium niemieckiego jezuity, K.J. Klinkhammera, który, opierając się
na analizie średniowiecznych źródeł, przedstawił wkład niemieckich
kartuzów w rozwój różańcowej modlitwy. Zdaniem Klinkhammera
wpływ kartuzów na kształt różańcowej modlitwy był tak wielki, że
nawet forma Różańca zaproponowana przez dominikanina Alana de
1 Th. Esser, „Beitrag zur Geschichte des Rosenkranzes: die ersten Spuren von
Betrachtungen beim Rosenkranz ”, [w:] Der Katholik 77(1897), str. 346-360; str.
409-422; str. 515-528.
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la Roche, byłaby niczym innym, jak tylko opracowaniem Różańca
kartuzów.
W roku 1974 ukazał się artykuł Andreasa Heinza, który dokonał przełomu w badaniach nad historią Różańca. Autor, publikując
psałterz maryjny, pochodzący z XIV-wiecznego rękopisu, zdewaluował hipotezę Klinkhammera o wyłącznym monopolu kartuzów na
początki Różańca. W świetle najnowszego odkrycia, to nie niemieccy
kartuzi, lecz cysterskie mniszki posługiwały się Psałterzem Maryi już
w roku 13002.
Kilka lat później została wydana drukiem praca doktorska R.
Scherschela3 , który usiłował dowieść związków pomiędzy modlitwą
Jezusową Ojców pustyni a Różańcem. Niestety, jak zgodnie podkreślają historycy, wspomniana publikacja, zawiera wiele nieścisłości,
a niektóre aspekty przedstawia w sposób wręcz tendencyjny.
Wśród studiów poświęconych Różańcowi nie brakuje opracowań
dominikańskich. G. Meersseman opublikował obszerne studium, dotyczące początków bractw różańcowych we Włoszech4 . Riccardo Barile
wydał niedawno książkę, w której zebrane przez niego interesujące
informacje zostały przedstawione w nieaktualnej już perspektywie,
wytyczonej przez Willama5 .
Celem naszego opracowania jest ukazanie genezy modlitwy różańcowej, z podkreśleniem wkładu dominikanów. Przeciwstawiając
się hipotezie wysuniętej przez Willama, pragniemy przedstawić nową
hipotezę, która twierdzi, iż Różaniec jest owocem syntezy modlitwy
ustnej, opartej na powtarzaniu serii Ave Maria oraz medytacji, która
osiągnęła swoją pełnię w Różańcu bł. Alana de la Roche.
Dla udowodnienia postawionej hipotezy niniejsze studium zostało podzielone na dwie zasadnicze części. W części pierwszej zostanie
ukazany stopniowy proces rozwoju modlitwy ustnej, wyrażający się
w przejściu od Psałterza Dawidowego do Psałterza Błogosławionej
Dziewicy Maryi. Część druga zostanie poświęcona wymiarowi medytacyjnemu Różańca. Ukaże stopniowy rozwój medytacji wydarzeń
z życia Chrystusa i Jego Matki; począwszy od medytacji radości i boleści Maryi, poprzez rozważanie zbawczych tajemnic życia Chrystusa,
zawarte w tak zwanych klauzulach, aż do tajemnic zaproponowanych
2 A. Heinz, „Die Zisterzienser und die Anfänge des Rosenkranzes”, [w:] Analecta Cisterciensia 33(1977), str. 262-309.
3 R. Scherschel, Der Rosenkranz – das Jesusgebet des Westens. Freiburg im
Breisgau 1979. Por. Idem, Różaniec modlitwa Jezusowa Zachodu. Poznań 1988.
4 G. G. Meersseman, Ordo fraternitatis, voll. I-III, Roma 1977.
5 R. Barile, Il Rosario Salterio della Vergine. Bologna 1990.
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w psałterzu Alana de la Roche OP.

Od Psałterza Dawidowego
do Psałterza Błogosławionej Dziewicy
Recytacja psalmów stanowiła istotną część modlitwy średniowiecznych mnichów. Reguły monastyczne zobowiązywały ich do odmówienia całego Psałterza (150 psalmów) w ciągu tygodnia. Tym, którzy
nie potraﬁli czytać, nakazywano odmówienie określonej liczby modlitwy Ojcze nasz.
Św. Franciszek z Asyżu, w napisanej przez siebie „Regola bollata”, nakazywał braciom konwersom, aby odmówili 24 Pater noster
na matutinum, pięć na laudesy, na prymę, tercję, sekstę po siedem,
natomiast na Nieszpory dwanaście a na kompletę siedem 6 .
Należy zauważyć, iż zastąpienie psalmów Dawida przez Modlitwę
Pańską, nie tworzyło nowego rodzaju Psałterza, zwanego przez Willama i Barile Psałterzem Ojcze nasz. Autorom średniowiecznych reguł
czy konstytucji chodziło o zaproponowanie modlitwy, która mogłaby
być odmawiana przez tych, którzy nie potraﬁli czytać ani pisać. Tak
więc sama recytacja różnej liczby Pater noster nie dowodzi istnienia
nowej formy psałterza7 .
W XII wieku, obok istniejącego Psałterza Dawidowego pojawia się
nowy jego typ, zwany Psalterium Beatae Virginis. Ów nowy psałterz
różnił się od odmawianego podczas oﬁcjum Psałterza Dawida tym, iż
w miejsce antyfon, które były przypisane do odpowiednich psalmów,
wprowadzono antyfony maryjne. Nowe kompozycje, rozpoczynające
się od słów Ave, Gaude, bądź Salve, podkreślały zasługi Maryi Dziewicy, wysławiały Jej uczestnictwo w dziele zbawczym Chrystusa. Zastąpienie „zwykłych” antyfon kompozycjami maryjnymi pozwalało
odczytać 150 psalmów Dawidowych w nowej, maryjnej perspektywie.
Dlatego też 150 psalmów Dawida, zawierających przypisane doń antyfony o tematyce maryjnej, zostało nazwanych Psalterium Beatae
Mariae Virginis.
6 Franciszek z Asyżu, Regola bollata, cap. 3, [w:] E. Caroli, [red.] Fonti francescane, Padova 1996 , str. 125.
7 Argumenty, podane przez Willama, pozbawione odnośników w przypisach,
są nie satysfakcjonujące i truden do zaakceptowania. F. M. Willam, Storia del
Rosario. Roma 1951, str. 12-18.
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Najstarszy przykład tego typu psałterza, znajduje się w pochodzącym z roku 1114 rękopisie z Pontigny8:
Ant. 1:
„Ave porta paradisi,
lignum vitae, quod amisi,
Per te mihi iam dulcescit,
et salutis fructus crescit”.
Ps 1, 3:
„Et erit tamquam lignum. . . quod fructum suum dabit”.
Jak można zauważyć, dodane antyfony maryjne charakteryzowały się kilkoma istotnymi cechami. Wszystkie antyfony rozpoczynały
się pozdrowieniem Ave. Ponadto, w tekście maryjnych kompozycji,
można wyodrębnić niektóre słowa zaczerpnięte z psalmów, które zostały tam wprowadzone, aby podkreślić ścisły związek danej antyfony z konkretnym psalmem. Na przykład w pierwszej antyfonie takimi
wspólnymi terminami są lignum vitae oraz fructus.
Podobny typ kompozycji charakteryzuje, pochodzące z tego samego stulecia, Psalterium Pseudo-Anselma:9
Ant. 1:
„Ave mater advocati
qui beatus consilio
Aula ventris incorrupti
processit de thalamo.
Ps 1,1.
Beatus vir, qui non abiit in consilio. . .
Również w przypadku tego psałterza wszystkie antyfony rozpoczynają się od Ave. Słowa zaczerpnięte z psalmu pierwszego, beatus
i consilio, można odnaleźć w poprzedzającej go antyfonie.
Psałterz Edmunda z Cantenbury (†1242) jest jeszcze jednym przykładem, ukazującym, w jaki sposób usiłowano kontemplować Błogosławioną Dziewicę Maryję, posługując się psalmami Dawida10 :
Ant. 1.
8 Anonim, Psalterium Beatae Mariae, saec. XII. Analecta Hymnica (=AH),
vol. 35, str. 189.
9 Pseudo-Anselm, Psalterium Beatae Virginis, XII saec., AH 35, str. 254.
10 Edmund z Cantenburry, Psalterium Beatae Mariae Virginis, XIII saec., AH
35, str. 137. O popularności wymienionego Psałterza świadczą jego tłumaczenia.
Polskie tłumaczenie Psałterza notuje rękopis nr 19R Biblioteki Prowincji Ojców
Bernardynów w Krakowie, powstały we Lwowie w latach czterdziestych XVI wieku. Utwór w całości został wydany przez R. Mazurkiewicza w: Teksty o Matce
Bożej. Polskie średniowiecze. Niepokalanów 2000, str. 226-255.
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„Ave, virgo, lignum mite
que dedisti lignum vite,
Salutis ﬁdelium.
Genuisti Christum Iesum,
sed pudoris non est lesum
Nec deﬂexit folium”.
Ps 1,3-4,:
Et erit tamquam lignum. . . et folium eius non deﬂuet.
W XIII wieku pojawia się nowy typ psałterza maryjnego. Chodzi
o Psalterium, w którym 150 psalmów Dawida zostało zastąpionych
przez 150 Zdrowaś Maryja 11 . Każde Ave Maria było poprzedzone
antyfoną ku czci Matki Chrystusa.
Zastąpienie psalmów przez słowa Pozdrowienia Anielskiego umożliwiało recytowanie całego psałterza w ciągu jednego dnia12 . Nic więc
dziwnego, że nowy psałterz szybko zdobył popularność wśród osób
świeckich.
Wspomniany typ maryjnego psałterza reprezentuje również Psalterium Engelberta z Admonton (†1331):
Ave, rosa, ﬂos estive,
O Maria, lucis vive
Suave habitaculum,
Lumen vivum ex te luxit,
Lumen vitae, quod reduxit
In hoc mortis seculum.
Ave Maria, gratia plena. . .
Ave, rosa estivalis,
Nulla unquam rosa tali
In hoc mundo splenduit.
Ut est notum Gabrieli,
De te sola lumen celi
Homo nasci voluit”13 .
Ave Maria, gratia plena. . .
O popularności „zredukowanego” psałterza świadczy XIII-wieczny
dominikanin, Jean de Mailly, który zauważa, że wiele niewiast i dziewic pozdrawiają Błogosławioną Dziewicę sto pięćdziesiąt razy, dołą11 Ten typ psałterza reprezentuje Psalterium beatae Mariae Engelberta z Admonton (†1331).
12 F. Mone, Hymni latini medii aevi e codicibus manuscriptis, vol. II, Hymni
ad Beatam Virginem Mariam, Freiburg i Br. 1854, str. 252.
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czając Chwała Ojcu 14 . Taka modlitwa została określona przez dominikanina jako Psalterium Beatae Mariae Virginis.
Recytowanie serii 150. Zdrowaś Maryjo było znane w niektórych
bractwach i wspólnotach świeckich XIII wieku. Statuty Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Saint-Trond, zredagowane w 1265 roku, następujące coroczne modlitwy za zmarłych współbraci: za zmałych
kapłanów należało odprawić trzy Msze św., za kleryków – odmówić
Psałterz Dawida, za świeckich odmówić Psałterz Najświętszej Maryi
Panny15 .
Psałterz Maryjnynie był także obcy beginkom z Gand. Reguła
tej wspólnoty zawierała następujący zapis: Ta, która została przyjęta
do wspólnoty (. . . ) będzie zobowiązana do odmówienia każdego dnia
trzech pięćdziesiątek Zdrowaś, które nazywają się Psałterz Błogosławionej Dziewicy 16 .
Należy zaznaczyć, że powyższa praktyka modlitewna miała przede
wszystkim charakter prywatny, stosowany poza nurtem oﬁcjalnej modlitwy liturgicznej. Tomasz de Cantimpré OP zauważa, że Margerita
z Ypres, oprócz godzin kanonicznych przepisanych przez regułę zakonną, odmawiała również inne modlitwy17 . Wśród osobistych modlitw Małgorzaty jest wymieniona trzecia część Psałterza Błogosławionej Dziewicy, to znaczy pięćdziesiąt Ave Maria 18 .
14 «Iste modus et numerus salutandi beatam Virginem teneri a plurimis consuevit, Multe etiam matrone et cirgines centies et quiquagies hoc faciunt, et per
singulas salutationes Gloria Patri subiungunt, et sic Psalterium beatae Mariae
cantare se dicunt propter eundem numerum psalmorum.» Jean de Mailly, Cod.
Bern 379, f. 30. Zob. G.G. Meersseman, „Les Congregationes de la Vierge”, [w:]
Archivum Fratrum Praedicatorum 22(1952), str. 44, przypis 44.
15 «Clericus vero qui sacerdos fuerit, dicet singulis annis unum psalterium Davidicum pro fratirbus, sororibus et benefactoribus huius fraternitatis, vivis pariter
ac defunctis. Laici vero fratres et sorores dicent quolibet anno unum psalterium
de beata Virgine pro vivis et unum similiter pro defunctis fratribus, sororibus
et benefactoribus». Cfr. C. Piot, Cartulaire de l’Abbaye de Saint Trond, vol. I,
Bruxelles 1870, str. 317-318.
16 «Die ghene die aldus ontfanghen es, wert ghehauden alle daghe te lesene drie
hoedekins, diemen noumt Onser Lieven Vrauwen sautere.» J. Bethune, Cartulaire
du béguinage de Sainte–Elisabeth à Gand. Bruges 1883, str. 20. Por. G.G. Meersseman, FF. Precheurs et Mouvement Dévot en Flandre au XIII s., [w:] Archivum
Fratrum Praedicatorum 18(1948), str. 85-86, przypis 43.
17 Tomasz z Cantimpre, Vita Margerite de Ypris, [w:] G.G. Meersseman, FF.
Prêcheurs et Mouvement Dévot en Flandre au XIII s. Appendice, Archivum Fratrum Praedicatorum 18(1948) str. 106-130.
18 «Cotidie quadrigentas oraciones dominicas et tociens Ave Maria dicebat et
hoc cum ﬂexionibus totidem, sed et de psalterio quinquagenam, et super hoc
tamen diutissime in oracione iacebat, et quidem, cum aviditate contemplacionis
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Wydaje się, że pojawienie się psałterza maryjnego, złożonego ze
150. Ave Maria, który rozpowszechnia się jako prywatna praktyka modlitewna zarówno w niektórych wspólnotach zakonnych, jak
i wśród osób świeckich, wieńczy pierwszy etap kształtowania się modlitwy różańcowej.
Należy jednak pamiętać, iż oprócz wspomnianego psałterza, istotny wpływ na przyszłą formę Różańca odegrała praktyka wielokrotnego powtarzania słów Pozdrowienia Anielskiego.

Praktyka wielokrotnego powtarzania
Zdrowaś Maryjo
Słowa Pozdrowienia Anielskiego, które począwszy od XI stulecia weszły do pobożności prywatnej zarówno zakonników jak i ludzi świeckich19 , były powtarzane wiele razy. Chodziło o to, aby poprzez wielokrotne wypowiadanie słów Ave Maria wyrazić jak najgłębiej cześć
do Matki Najświętszej. Niejednokrotnie odmawianiu tej modlitwy towarzyszyły przyklęknięcia i prostracje. Herman, opat z klasztoru św.
Marcina z Tournai (†1137), zauważa, iż błogosławiona Ada d’Avesnes
recytowała każdego dnia 60 Ave Maria, z których 20 odmawiała stojąc, 20 na kolanach, a kolejną dwudziestkę, leżąc na ziemi20 .
Częste powtarzanie słów Pozdrowienia anielskiego staje się w XIII
wieku popularną praktyką modlitewną. Ówczesne źródła wymieniają
cotidie raperetur, diﬃculterque surgere posset aliquando, pre debilitate corporiss et labore, ut stando psalleret et persolveret solitas oraciones, contrectabiliter
eciam in corpore forinsecus senciebat, quod duo angeli dextra levaque eam per
cubitos elevabant, et cum sic beatam Mariam decies salutasset, ita recens eﬃciebatur et agilis, ut in persolutione ceterarum oracionum nichil penitus laboraret».
Tomasz z Cantimpré, Vita Margerite de Ypris, cap. XXI, [w:] G. G. Meersseman, „Les Fréres Précheurs et Mouvement Dévot en Flandre au XIII-e siécle.
Appendice, [w:] Archivum Fratrum Praedicatorum 18(1948), str. 117.
19 M. Pedico, La Vergine Maria nella pietá popolare. Roma 1993, str. 70.
20 „. . . uxor enim ejus domina Ada quoddam servitium mihi facit, quo me sibi sic
familiarem astringit, ut nec ipsi, nec marito ejus pati possim aliquid inferri gravaminis. Cumque illae sanctae requirerent, quod esset illud servitium, respondebat
angelicam illam salutationem, quae in terris principium mihi laetitiae exstitit,
singulis diebus mihi sexagies replicat; et vigies quidem prostrata, vigies genibus
ﬂexis, vigies autem stando aut in ecclesia aut in cubiculo suo, aut in aliquo secreto loco «Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui»”. Herman z Tournay, Narratio restaurationis
abbatiae Sancti Martini Tornacensis. PL 180, 79-80.
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stosunkowo wiele przykładów tego typu modlitwy. Dominikańska tercjarka bł. Benwenuta Briani (†1291), odmawiała codziennie Zdrowaś
Maryjo tysiąc razy, w dni świąteczne powtarzała te słowa dwa tysiące razy, natomiast w Uroczystość Zwiastowania NMP aż trzy tysiące razy21 . Posiadamy również informację, iż dominikanin fra Romeo
z Livia, (†1267), umarł, trzymając w swoich rękach sznur z węzłami,
posługując się którym zwykł był odmawiać każdego dnia tysiąc «Ave
Maria»22 .
Obok wymienionych świadectw odnajdujemy inne, potwierdzające odmawianie Ave Maria pięćdziesiąt, sto i sto pięćdziesiąt razy. Cesar z Heisterbach (1180-1240), opowiada o pewnej niewieście
z Kolonii, która każdego dnia powtarzała 50 Ave, a przy odmawianiu kolejnych Zdrowaś klękała23 . Dominikanin Tomasz z Cantimpré,
w dziele Bonum universale de apibus, opowiada historię młodzieńca, pochodzącego z regionu Flandrii, który każdego dnia odmawiał
trzy pięćdziesiątki Ave Maria 24 . Ten sam autor w Żywocie Margerity z Ypres wspomina, że błogosławiona recytowała pięćdziesiąt
Ave Maria podzielonych na pięć dziesiątek. Podczas odmawiania tej
modlitwy wielokrotnie klękała i padała na ziemię25 . Wzmianki o wielokrotnej recytacji słów Pozdrowienia anielskiego odnajdujemy także
21 A. Dunninger–A. Wiertz, Ave Maria, [in:] Lexikon der Marienkunde, Regensburg 1967, Bd.1, str. 489.
22 „Hujus viri fuit simplex habitus, supplex vultus, graciosus aspectus, sermo
melliﬂuous, pius ad Deum et hominess aﬀectus, specialis ad Beatam Virginem
Mariam devocio, cujus salutacione dulcissima non poterat saciari, quam singulis
diebus millesies salutabat. (. . . ) Hic, cum Lugduni et Burgegalis, prior conventualis, et, in provincia Provincie, prior Provincialis fuisset, et multo tempore Domino in ordine deservisset, in mira cordis mundicia odoris sanctitatis et fame
sue, ubicumque fuerit, Deo volente, longe lateque diﬀundens, tandem apud Carcassonam decumbens, in mirabili paciencia inﬁrmitatem sustinens, et cum gracia
servivia fratrum suscipiens, puerum Jhesum et dominam Mariam, ejus matrem
et Virginem, ruminans et fratribus nculcans, obdormivit in Domino, cordulam
cum nodules quibus mille „Ave Maria in die numerare solitus erat, ﬁrmiter manu
tenens, anno Domini M CC LXI”. C. Douais, Frères Prêcheurs en Gascogne au
XIII et au XIV siècle, Paris 1885, str. 479-480.
23 Cesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum II, 49 (ed. J. Strange)
Kolonia-Bonn-Bruksela 1851, str. 69.
24 «Vidi et cognovi iuvenem in Brabantiae partibus generosum, qui quamvis
esset totaliter seculo deditus, beatae tamen virgini Mariae devotus, quotidie tres
dictas quinquagenas in salutationibus exolvebat». Tomasz z Cantimpré, „Bonum
universale de apibus”, Liber II, cap. XXIX, § 8, Douai 1627, fol. 279.
25 Cfr. G. Meersseman, Les Fréres Precheurs et le Mouvement Dévot en Flandrie au XIII siécle, in Archivum Fratrum Praedicatorum 18(1948), str. 75-76.
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w dziełach Jana de Mailly OP26 i Bartłomieja z Trydentu OP27 .
Jak się zatem wydaje, oprócz psałterza maryjnego również praktyka wielokrotnego powtarzania Ave Maria (50, 100 bądź 150 razy)
mogła wywrzeć pewien wpływ na ukształtowanie się formy przyszłego
Różańca.

Rozważanie tajemnic
życia Chrystusa i Maryi
Rozważanie
radości Maryi

Rozważanie tajemnic życia Jezusa Chrystusa w średniowiecznych wspólnotach monastycznych stanowiło powszechną praktyką. Przedmiotem medytacji XII
- wiecznych benedyktynów i cystersów było człowieczeństwo Chrystusa, szczególnie tajemnice Wcielenia i Jego Męki.
Sto lat później podobną praktykę odnajdziemy w duchowości nowo
powstałych zakonów żebraczych. Piękne świadectwo pozostawił nam
błogosławiony Humbert de Romanis, który w dziele De vita regulari
zachęcał nowicjuszy dominikańskich do rozważania tajemnic Wcielenia, Narodzenia i Męki Chrystusa. Wspomniana medytacja powinna
była zakończyć się odmówieniem Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo 28 .
Kontemplacja tajemnic Chrystusa prowadziła do stopniowego odkrywania tajemnic Jego Matki. Przedmiotem medytacji Szczepana
z Sallay (†1252) było pięć radości Maryi, związanych ze Zwiasto26 Jean de Mailly, OP, napisał, „Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum”,
przed 1243, które zostało opublikowane przez A. Dondaine w tłumaczeniu francuskim, „Abregé des Gestes et miracles des saints”, Paris 1947.
27 „Deo dicate femine, que Mariam ter quinquagies cottidie salutabat, ipsa apparuit et iniunxit, ut quia iam senuerat labori parceret et quinquagies eam cum
devotione salutaret”. Bartłomiej z Trydentu, „In nativitate gloriose virginis Mariae”, [w:] „Liber epilogorum de gesta sanctorum”. Por. D. Gobbi (ed.) Bartolomeo da Trento. Domenicano e agiografo medievale. Trento 1990, str. 159.
28 «Primo novitius post matutinas beatae Virginis cogitet et revolvat cum ardore
beneﬁcia Dei: scilicet Incarnationis, Nativitatis, Passionis et hujusmodi generalia: et aliqua specialiter ei collata, scilicet de ingresso tali et tam sancto Ordine;
cogitet etiam quot vias alii in saeculo tenent et tenuerunt, quot etiam moriuntur morte subita, quot consolationes sibi immittit, et hujusmodi, et alia quae
confert specialiter plus uni quam aliis. Istis cum magno ardore revolutis et, si
placet, expressis, dicat in ﬁne: Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis
beneﬁciis tuis ect., et postea dicat: Pater noster, et Ave Maria». Humbert z Romanis, „Tractatus de instructione novitiorum”, [w:] Idem, De vita regulari, vol.
II, Romae 1956, str. 543.
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waniem, Narodzeniem Jezusa, Zmartwychwstaniem, Wniebowstąpieniem Chrystusa i Wniebowzięciem Maryi29 . Radości Najświętszej
Maryi Panny stają się przedmiotem specjalnego nabożeństwa, które
od XIII wieku rozpowszechniają franciszkanie. Zakon Braci Mniejszych spopularyzował też koronkę do radości Maryi. Uważa się, iż
św. Bonawentura po raz pierwszy przedstawił wymienioną praktykę
modlitewną w dziele Corona Beatae Mariae Virginis 30 .
Pomimo ogromnego wkładu franciszkanów w rozszerzanie wspomnianego nabożeństwa, należy zaznaczyć, iż nie byli oni jedynymi,
którzy rozważali radości Błogosławionej Dziewicy. Rękopis, pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku, przechowywany w Bibliotheque
Nationale w Paryżu, zaświadcza, iż wymieniona praktyka nie była obca również dominikanom31 .
Rozważanie
boleści Maryi

Medytowano również boleści Matki Zbawiciela. Bolesne uczestnictwo Błogosławionej Dziewicy w zbawczym dziele swojego Syna stało się przedmiotem wielu kompozycji poetyckich, ułożonych przez franciszkanów, wśród których nie sposób nie wymienić Planctus Mariae 32 , sekwencji Stabat
Mater 33 , Plange Sion ﬁlia 34 , czy też Ricordare mater Christi 35 .
Nabożeństwo do pięciu, a później do siedmiu boleści Matki Bożej, pojawia się w XIII stuleciu36 . Św. Bonawenturze przypisuje się
autorstwo Oﬃcium de Compassione B.M.V, pierwszego świadectwa
nabożeństwa do Matki Boskiej Bolesnej37 . Wśród pięciu bolesnych
29 A. Wilmart, Les Méditations d’Etienne de Sallay sur les joies de la Sainte
Vierge, [w:] Revue d’Ascetique et de Mystique, 10 (1929), str. 368-415. Zobacz
również: Idem, Auteurs Spirituels et textes dévots du Moyen Age latin. Paris
1932, str. 317-358.
30 Bonawentura, Corona Beatae Mariae Virginis, [w:] Opera omnia, tomus VIII
Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1898, str.. 677-678.
31 M. Gorce, Le Rosaire et ses antécédents historiques d’après le manuscript
12483, fond français de la Bibliothèque Nationale. Paris 1931. str. 61.
32 Planctus B.M.V, (XV saec.), AH 31, str. 169-170. A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes dèvotes du Moyen Age latin, Paris 1932, str. 515.
33 AH 54, str. 312ss.
34 F.J. Mone, Lateinische Hymnen des Mittelalters, vol. I, str. 104ss.
35 F.J. Mone, Op. cit., vol. II, str. 136ss.
36 De V Doloribus B.M.V., (XV saec.). AH 31, str. 171-172; De V Doloribus
B.M.V., XV saec. AH 31, str. 172;De VII Doloribus B.M.V., XIV/XV saec., AH
31, str. 173; De VII Doloribus B.M.V., XV saec., AH 31, str. 173-174. Cfr. A.
Wilmart, Auteurs spirituels et textes dèvotes du Moyen Age latin. Paris 1932,
str. 517-519.
37 Pseudo-Bonawentura, Oﬃcium de Compassione B.M.V. Opera omnia, tomus
VIII. Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1898, str. CVII.
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wydarzeń z życia Matki Bożej były rozważane następujące: proroctwo Symeona, poszukiwanie dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie,
aresztowanie Chrystusa, Jego ukrzyżowanie i złożenie do grobu38 .

Dołączenie klauzul
do Psałterza Maryjnego
Narodzenie
klauzul

Rosnąca popularność Psałterza Maryjnego niosła z sobą pewne niebezpieczeństwo: powtarzanie 150. Zdrowaś Maryjo mogło bardzo łatwo przerodzić się w modlitwę mechaniczną. Dla uniknięcia tego ryzyka zdecydowano się na wprowadzenie krótkich tekstów, które wyrażałyby
tajemnice z życia Chrystusa. Wspomniane teksty, nazwane klauzulami, były dodawane do każdego Zdrowaś Maryjo. Po wypowiedzeniu
imienia „Jezus” dodawano na przykład taką formułę: którego starzec
Symeon wziawszy w objecia poblogoslawil, a Anna wdowa poznala.
Wprowadzenie do psałterza klauzul pomagało nie tylko w pobożnym recytowaniu psałterza, lecz również umożliwiało rozważanie tajemnic naszego zbawienia.
a) Psalterium Beatae Mariae Virginis cysterek z klasztoru św. Tomasza w Kyll
Pierwszy, znany nam psałterz maryjny, zawierający wspomniane
klauzule, jest zachowany w rękopisie cysterek z klasztoru św. Tomasza w Kyll (dzisiejsza Holandia). Dokument przepisany w 1300 roku,
zawiera serię 98 klauzul, które były dołączane do każdego Ave Maria.
Ponieważ rękopis ów został skopiowany w 1300, dlatego A. Heinz
wysunął hipotezę, iż wspomniany sposób modlitwy był znany cysterkom już w II połowie XIII stulecia39 .
Analiza treści klauzul pozwala wyróżnić tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Klauzule zostały ułożone w porządku historiozbawczym i przypominają wydarzenia związane z Wcieleniem, dzieciństwem Jezusa, Jego życiem publicznym, Jego Męką i Zmartwychwstaniem.
38 Idem,

Op. cit., str. 513.
Heinz, „Die Zisterzienser und die Anfänge des Rosankranzes”, [w:] Analecta Cisterciensia 1(1977), str. 308.
39 A.
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Wśród wydarzeń, odnoszących się do tajemnicy Wcielenia, zostały wymienione następujące: odwieczne wybranie Maryi, uświęcenie
Maryi w łonie matki, Jej narodzenie, złożenie przez Maryję ślubu
dziewictwa, Zwiastowanie Błogosławionej Dziewicy, narodzenie Chrystusa, przedstawienie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, ucieczka do
Egiptu, Chrzest Chrystusa w Jordanie, kuszenie Chrystusa na pustyni, cuda Chrystusa. Pośród wydarzeń, należących do tajemnic bolesnych, należy wymienić: Ostatnią Wieczerzę, zdradę Judasza, Mękę i Ukrzyżowanie Jezusa. Klauzule wspominają również wydarzenia chwalebne: zstąpienie Chrystusa do piekieł, Zmartwychwstanie,
Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Maryi,
powtórne przyjście Chrystusa.
A oto najstarsze klauzule, zawarte w maryjnym psałterzu cysterek:
Ave Maria. Quia nos ad ymaginem et similitudinem suam creavit.
Sic post omnia.
Ave Maria. Quia te ab eterna in dilectam matrem preelegit.
Ave Maria. Quia te a patriarchis et prophetis preﬁgurari voluit.
Ave Maria. Quia te in utero sanctiﬁcavit.
Ave Maria. Quia per nativitatem tuam gaudium in mundum misist.
Ave Maria. Quia te ob omni malo conservavit et mni bono replevit.
Ave Maria. Quia tibi virginitatem ut voveas propositum inspiravit.
Ave Maria. Quia angelo nuntiante in te descendens novem menses
mansit.
Ave Maria. Quia Johannem in utero et suam materm per te letiﬁcavit.
Ave Maria. Puer natus est nobis 40 .
Analiza treści klauzul maryjnego psałterza pozwala stwierdzić, iż
obejmują one wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa. Zatem już na początku XIV wieku psałterz maryjny, ubogacony
klauzulami, zawiera praktycznie wszystkie tajemnice przyszłego Różańca.
b) Psalterium Beatae Mariae Virginis kartuzów: Henryka z Kalkar,
Adolfa z Essen i Dominika z Prus
Oprócz cysterek, doniosły wkład w rozwój Różańca wnieśli kartuzi. Badania J. Klinkhammera ukazują niezwykle ważną rolę, jaką
odegrali trzej niemieccy kartuzi: Henryk z Kalkar, Adolf z Essen i Do40 Idem,
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minik z Prus.
Psałterz Henryka z Kalkar, składający się z trzech części, zawiera
sto pięćdziesiąt klauzul o życiu Chrystusa41 . Pierwsze pięćdziesiąt
klauzul pozwala rozważać odwieczne istnienie Syna Bożego, zbawczy
plan Boga Ojca, tajemnicę Wcielenia. Druga grupa odnosi nas do
narodzin Zbawiciela i Jego dzieciństwa. Natomiast trzecia ogarnia
tajemnice Męki, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i powtórnego
przyjścia Chrystusa na ziemię.
Adolfa z Essen (†1439) jest autorem dzieła zatytułowanego Różany ogród Naszej Pani, które zostało oﬁarowane księżniczce Małgorzacie Bawarskiej. Krótsza, łacińska wersja wspomnianego dzieła,
znana pod jako De Commendatione Rosarii 42 , zawiera opis sposobu
odmawiania pięćdziesięciu Ave Maria, połączonych z medytacją wydarzeń z życia Chrystusa43 . Modlitwa została nazwana przez Adolfa
Różańcem (Rosarium). Wyjaśniając etymologię wspomnianego terminu, autor porównał serię pięćdziesięciu Ave Maria do korony róż,
składanej w oﬁerze Matce Bożej44 . Celem Różańca, według kartuskiego mnicha, było chwalenie Boga poprzez okazanie wdzięczności
Maryi i Jezusowi45 .
Dominik z Prus (†1460) przebywał w tym samym klasztorze kartuzów w Trewirze, w którym mieszkał Adolf z Essen. Według Klinhammera, Dominik nauczył się od Adolfa z Essen, odmawiania maryjnego
psałterza, wraz z dołączonymi doń klauzulami. Dominik opisał sposób modlitwy w Liber experientiarium primus.
W dziele tym stwierdza, iż przedmiotem jego codziennej medytacji
było to, co nasz Pan uczynił podczas swego ziemskiego życia dla
41 J.

Klinkhammer, Adolf von Essen, str. 252-259.
Klinkhammer, Adolf von Essen, str. 163-171.
43 K.J. Klinkhammer, „Die Entstehung des Rosankranzes und seine ursprünglishe Geistigkeit”, [w:] AA.VV., 500 Jahre der Rosenkranz, Köln 1976,
str. 37.
44 Adolf z Essen, „De Commendatione Rosarii”, [in:] K.J. Klinkhammer, Adolf
von Essen, str. 168-169.
45 „Nam «Hortulum beatae Mariae Virginis», libellum videlicet theutonicum
de presenti rosario tractantem, Coloniae fratres layci simul reﬁcientes legunt ad
mensam, quem et Maguntiae vidi pulchre descriptum in pergameno. In Argentina,
prout audivi, fratres paene omnes rosarium idem Reginae coeli cotiﬁe faciunt.
Conﬂuentiae et Nurembergae atque in multis locis personae tam religiosae quam
et saeculares maiore id devotione emplectuntur, quam quidam faciunt in hac
domo, unde originem trahit quantum ad adiectas vitae Christi clausulas hic supra
signatas.”, „Adolf z Essen, De Commendatione Rosarii”, [w:] K.J. Klinkhammer,
Adolf von Essen, str. 163.
42 K.J.
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naszego zbawienia46 .
Należy pamiętać, iż Dominik, wprowadzając klauzule, wyraża ducha swoich czasów, zwanych devotio moderna. Ow nowy prąd duchowości chrześcijańskiej lubował się w najprzeróżniejszych ćwiczeniach,
dążących do interioryzacji modlitwy ustnej: Pater noster, Ave Maria,
czy Gloria Patri. Ponadto proponował on między innymi psalmodię,
dla uczczenia Męki Chrystusa, Ran Chrystusowych a nawet poszczególnych członków Jego ciała (Głowa Chrystusa)47 . W tym właśnie
okresie pojawiają się Psałterze odnoszące się do całego życia Zbawiciela, jak również te, które opiewają tylko Jego Mękę48 . Nie brakuje także psałterzy maryjnych. Wielkim, niezwykle ważnym wkładem
Dominika z Prus była interioryzacja psałterza maryjnego, poprzez
wprowadzenie klauzul. Chodziło zatem już nie tylko o recytację modlitewnych formuł, lecz o medytację scen z życia naszego Zbawiciela.
Autor Liber experientiarium zaznaczył, że nie należy zatrzymywać się na samych słowach Różańca. Każdy, według danej mu łaski,
według pobożności, której Pan mu udzielił, może przedłużać, skracać,
(. . . ) może przyzywać życie Zbawiciela słowami bądź je przedstawić
w pamięci, raz w taki sposób, drugi raz – w inny. Zależy to od łaski
udzielonej każdemu, od jego sił, czasu jakim dysponuje 49 .
Oto pierwsze dziesięć klauzul pojawiających się w Psałterzu Dominika z Prus:
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus Christus.
Quem Angelo nuntiante de Spiritu Sancto concepisti. Amen.
Quo concepto in montana ad Elyzabeth ivisti. Amen.
Quem, virgo sancta mente et corpore semper permanens, cum gaudio
genuisti. Amen.
Quem ut creatorem tuum adorasti, et virgineis tuis uberibus lactasti.
Amen.
Quem pannis involvisti, et in praesepium posuisti. Amen.
46 Dominik z Prus, Liber experientiarium I,38. Rkps Biblioteki Miejskiej w Trewirze 751/299. Podaję za R. Scherschel, Różaniec, modlitwa Jezusowa Zachodu.
Poznań 1988, str. 129, przypis 391.
47 A. Duval, Rosaire, [w:] Dictionnaire de spiritualite, vol. XIII, Paris 1988, koll.
944-945.
48 Psalterium D. N. Iesu Christo, XV saec. AH 35, str. 53-63; Hieronymo de
Werdea, Psalterium D.N. Jesu Christo saec. XV AH 35, str. 64-77; Psalterium
sanctae Crucis, XIV saec., AH 35, 11-25; Psalterium de Passione Domini, saec.XIV. AH 35, pp. 26-39.
49 K. J. Klinkhammer, Adolf von Essen und seine Werke, str. 202.
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Quem angeli Gloria in excelsis cantantes laudaverunt et pastores in
Bethlehem invenerunt.
Qui die octavo circumcisus est, et Jesus vocatus.
Qui a tribus magis tria munera deferentibus reverenter est adoratus.
Quem maternis brachiis in templum portasti, et deo patri suo praesentasti.
Quem Symeon senex in ulnas accipiens benedixit, et Anna vidua cognovit 50 .
Należy podkreślić, iż klauzule dołączone do psałterza maryjnego wyznaczają nowy etap w kształtowaniu się modlitwy różańcowej.
Psałterz Maryjnynie zawiera już li tylko 150 Zdrowaś Maryjo. Dzięki
klauzulom, przypominającym tajemnice naszego zbawienia, staje się
on również modlitwą medytacyjną.
Tym nie mniej, warto zauważyć, iż psałterz kartuzów, pomimo
swojej trzyczęściowej struktury, nie jest jeszcze podzielony na dziesiątki. Klauzule towarzyszą każdemu odmawianemu Zdrowaś. Chociaż forma kartuskiego Psalterium zbliża się do kształtu modlitwy
różańcowej, to jednak nią nie jest. Klasyczną formę Różańca odnajdziemy dopiero w pismach dominikanina bł. Alana de la Roche.
c) Psalterium Beatae Mariae Virginis Alana de la Roche OP
Alan de la Roche (1428-1475) należał do kongregacji dominikanów reformowanych z Holandii. Po okresie nauczania na uniwersytetach w Paryżu, Lille i Rostoku, usłyszał powołanie do rozkrzewiania
Psalterium Beatae Mariae 51 . Dla realizacji swojego planu założył on
w 1470 roku w Douai (północna Francja) wspólnotę, zwaną bractwem
Psałterza Jezusa i Maryi oraz napisał książki, w których wyjaśniał
nowy sposób modlitwy.
Pisma Alana de la Roche OP
Rozpowszechniany przez Alana Psałterz Maryjnyzostał opisany
w „Apologii” oraz w „Principium”, dwóch dziełach wydanych w roku 1475. Pozostałe jego pisma, zostały opublikowane na życzenie kapituły dominikanów reformowanych, która zwróciła się z prośbą do
wszystkich braci o udostępnienie pism Alana znajdujących się w ich
50 G.G.

Meersseman, Der Hymnos Akathistos, vol. II, Freiburg 1960, str. 150-

151.

51 A. D’Amato, La devozione a Maria nell’Ordine Domenicano. Bologna 1984,
str. 62.
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posiadaniu52 .
Opierając się na nadesłanych dokumentach53 , generał holenderskiej kongregacji Adrian van der Meer, zredagował w syntetycznej
formie naukę Alana, którą następnie opublikował w dziele zatytułowanym Compendium psalterii beatissimae Trinitatis magistri Alano.
Warto zaznaczyć, iż Alan był częstym gościem klasztoru kartuzów
w Rostocku, gdzie pozostawił wiele swoich pism. Kartuzi, po śmierci
Alana zdecydowali się opublikować materiały będące w ich posiadaniu54 . Niestety, jak zauważa Meersseman, pisma Alana zostały mocno
zmienione zarówno przez Adriana van der Meer jak i przez kartuzów
z Rostoku. Kartuzi nie tylko popełnili błąd, pomijając opublikowanie
niektórych jego pism o Matce Bożej, lecz również decydując się na
wydanie jego osobistych notatek: schematów kazań, ekstraktów przeczytanych przez niego książek, przykładów do kazań, skopiowanych od
innych autorów, różnych objawień i wizji, zanotowanych przez błogosławionego w sposób prowizoryczny 55 . Aby uniknąć niepewnych informacji, zdecydowaliśmy się oprzeć nasze analizy na dwóch pismach
Alana, które zostały opublikowane jeszcze za jego życia, którymi są
Apologia i Principium.
Psałterz Alana de la Roche OP
Dominikanin nazywa propagowaną przez siebie modlitwę: Psalterium Beatae Mariae Virginis. Wyjaśniając tę nazwę, wskazuje na
analogię do Psałterza Dawidowego: sto pięćdziesiąt Ave Maria odpowiada 150. psalmom56 .
Psałterz Alana, w odróżnieniu od pozostałych psałterzy maryjnych, był ułożony z serii stu pięćdziesięciu Ave Maria, podzielonych
na dziesiątki, po których następowało oddzielone przez Pater Noster 57 .
Apologia Alana zawiera bardzo cenne informacje dotyczące sposobu recytowania psałterza maryjnego. Dominikanin ukazuje pięć sposobów modlitwy, które podkreślają jej uniwersalny charakter.
52 G.

G. Meersseman, Ordo fraternitatis, vol. III, str. 1152.

53 Ibidem.
54 G.

G. Meersseman, Ordo fraternitátis, vol. III, str. 1152-1153.
G. Meersseman, Ordo fraternitátis, vol. III, str. 1154.
56 „Quare ist hic in salterio Jesu, et Mariae numerus veritatem, numerus veritatem, recte sui in Davidico continet adumbratam”. Alan de la Roche, Apologia,
V, str. 5.
57 „Propter visionem s. Bernardo factam. Qui ex divina didicit revelatione; quod
qui in dies singulos, per annum totum, XV Pater noster dixerit, is numerum
Christi passi vulnerum adaequarit”. Alan de la Roche, Apologia, IV, str. 4.
55 G.

162

Teoﬁl 1(19)2004

Bogusław Kochaniewicz OP

Pierwszy sposób podkreśla wymiar chrystocentryczny psałterza:
pierwszą pięćdziesiątkę odmawia się ku czci Chrystusa Wcielonego,
drugą ku czci męki Chrystusa, natomiast trzecią pięćdziesiątkę ku czci
Chrystusa, który powstaje z martwych, który wstępuje do nieba, który
posyła Duha Świętego, który zasiada po prawicy Ojca, który przyjdzie
sądzić żywych i umarłych.
Drugi sposób modlitwy odnosi się do modlitwy skierowanej ku
Chrystusowi za pośrednictwem świętych, w sposób szczególny przez
wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi. Alan proponuje kontemplację Chrystusa za pośrednictwem Maryi, to znaczy poprzez Jej
oczy, które widziały Jezusa, poprzez Jej usta, które całowały Zbawiciela. Należy podkreślić, iż wspomniana postawa jest całkowicie
zrozumiała, jeżeli uświadomimy sobie, iż była ona charakterystyczna dla rozwijającej się w tym czasie devotio moderna na terenach
dzisiejszej Holandii i Belgii.
Trzeci sposób modlitwy podkreśla aspekt moralny. Otóż Psałterz
mógł być odmawiany dla wyjednania wzrostu cnót: wiary, nadziei
i miłości.
Kolejny sposób modlitwy ukazuje aspekt socjalny psałterza. Alan
de la Roche nakazywał, aby odmawiając Psałterz Maryjnypamiętać
o bliskich, Kościele, papieżu, księżach i zakonnikach, cesarzu i zmarłych.
Wreszcie ostatni ze sposobów polegał na modlitwie w intencjach
różnych sprawowanych posług: na przykład za wojsko czy za magistrat.
Tajemnice Psałterza
Oryginalnym rozwiązaniem zaproponowanym przez Alana było
powiązanie poszczególnych dziesiątek Zdrowaś Maryjo z tajemnicami
z życia Chrystusa, ułożonych w trzech grupach: tajemnice radosne,
bolesne i chwalebne. Apologia zaznacza, że pierwszą pięćdziesiątkę
odmawia się ku czci Wcielonego Chrystusa, drugą, ku czci Chrystusa
Cierpiącego, trzecią ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego, Wstępującego do nieba, Posyłającego Ducha Świętego, Zasiadającego w Chwale
Ojca, przychodzącego sądzić 58 .
Wymienione tajemnice ujawniają chrystocentryczny wymiar Alanowego Różańca. Wszystkie tajemnice odnosiły się tylko i wyłącznie
do Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. O ile dwie ostatnie tajemnice
chwalebne zawarte w dzisiejszym, klasycznym Różańcu odnoszą się
58 Alan
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do Maryi Wniebowziętej i Królowej nieba i ziemi, to dwie ostatnie
tajemnice Psałterza Alana odnoszą się do uczestnictwa Chrystusa
w chwale Ojca oraz do Jego powtórnego przyjścia.
Należy również podkreślić, iż wprowadzone do Alanowego Psałterza tajemnice nie były deﬁnitywnie ustalone. Sam autor Apologii
stwierdza, iż można było dodawac, odejmowac, dzielic wedlug upodobania czesci Psalterza 59 .
Jak można zauważyć, psałterz bł. Alana różni się od psałterzy
kartuzów tym, że nie zawiera już klauzul połączonych z każdym odmawianym Ave Maria, lecz tajemnice, które towarzyszą każdej dziesiątce Ave Maria. Ponadto struktura Psałterza Alanowego w pełni
odpowiada strukturze dzisiejszego Różańca: trzy części, podzielone
na dziesiątki, podczas gdy psałterze kartuzów takiej struktury nie
posiadały. Zatem Psałterz MaryjnyAlana de la Roche jest w rzeczywistości pierwszym Różańcem.
Konkludując należy stwierdzić, iż Psalterium Beatae Mariae Virginis Alana de la Roche, kończy długi proces kształtowania się psałterza maryjnego. Różaniec Alana, dzięki swojej prostocie i teologicznej
głębi został entuzjastycznie przyjęty przez wiernych. Swoją wielką popularność zawdzięcza on również rozwijającym się szybko bractwom
Psałterza, które wpłynęły decydująco na rozpowszechnienie tej modlitwy.

Wpływ «Psałterza» Alana de la Roche.
Bractwo Różańca
w Kolonii (1475)

Smierć bł. Alana nie zahamowała jego idei rozkrzewiania psałterza maryjnego, która była kontynuowana, dzięki zakładanym konfraterniom różańcowym. W roku 1475 zostało założone bractwo Różańca św. przy kościele dominikanów w Kolonii. Przeor dominikańskiego klasztoru, ojciec Jakub Sprenger, ustanawiając bractwo
zobowiązywał się do odnowienia starego nabożeństwa, które jak sam
zaznaczył, było przez długi czas zaniedbane60 .
Bractwo musiało się cieszyć wielką popularnością, skoro w niespełna kilka miesięcy, liczyło ono trzy tysiące wiernych. W następ59 „addere, demere, dividere partes Psalterii ad placitum”. Alan de la Roche,
Apologia XIX, II, str. 34.
60 Michal z Lille, Quodlibet, cap. V, 1, S. Orlandi, Il libro del Rosario, str. 155156.
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nym roku liczba zapisanych do kolońskiego bractwa wzrosła do ośmiu
tysięcy członków61 . Dnia 10 marca 1476 roku bractwo różańcowe zostało oﬁcjalnie uznane przez legata papieskiego, biskupa Aleksandra
Numai62 .
Dla spopularyzowania idei bractwa, regens studium generalnego
w Kolonii, Michał z Lille, opublikował Quodlibet, w którym wyjaśnił
modlitwę różańcową z punktu widzenia historycznego i duchowego63.
Dzieło Michała z Lille wyjaśniało cele bractwa w następujący sposób:
a) Wierny, należący do bractwa, aby mógł uczestniczyć w dobrach duchowych wspólnoty, winien odmówić każdego tygodnia trzy Różańce,
zawierające sto pięćdziesiąt Ave Marie i piętnaście Pater noster 64 .
b) Zaniedbanie tygodniowego obowiązku nie było uważane za grzech.
Ci, którzy nie odmówili Psałterza, byli w danym tygodniu pozbawieni
uczestnictwa w dobrach duchowych bractwa65 .
c) Istotnym celem bractwa był duchowy rozwój zapisanych doń członków66 .
Bractwa Psałterza
we Włoszech

Pomimo iż pierwsze bractwa zostały założone na terenach dzisiejszej Holandii i Niemiec,
to jednak bardzo szybko pojawiły się na terenie Włoch. Pierwsze włoskie bractwo różańcowe zostało ustanowione
w 1480 w Wenecji przez niemieckiego dominikanina, Jana z Erfurtu, który, po otrzymaniu w Rzymie pozwolenia na głoszenie Różańca i zakładanie nowych bractw, wracając do Niemiec, zatrzymał się
w Wenecji gdzie ufundował pierwsze bractwo67 . Rok później, podobne bractwo zostało ustanowione we Florencji, przy klasztorze San
Marco. W tym samym roku 1481, zostało założone bractwo Różańca
w Rzymie przy kościele Santa Maria Sopra Minerva68 .
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Orlandi, Il libro del Rosario, str. 120.
Orlandi, Il libro del Rosario, str. 120.
63 S. Orlandi , Il libro del Rosario, str. 122.
64 Michał z Lille, Quodlibet, cap. V, 2, [w:] S. Orlandi, Il libro del Rosario, str.
157.
65 Michał z Lille, Quodlibet, cap. V, 2, [w:] S. Orlandi, Il libro del Rosario, str.
157.
66 Michał z Lille, Quodlibet, cap. III, [w:] S. Orlandi, Il libro del Rosario, str.
150-151.
67 G. G. Meersseman, „Ordo fraternitátis”. Confraternitá e pietá dei laici nel
Medioevo. (Italia Sacra 26), vol. III, Roma 1977, str. 1177.
68 Idem, Op. cit., str. 1189.
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Pierwsze bractwa ró- Pierwsze bractwa różańcowe na terenie Polżańcowe w Polsce
ski pojawiają się na Sląsku. Ich krzewicielem
był lektor wrocławskiego konwentu św. Wojciecha, dominikanin Jan z Kępnika (†1490). Dzięki jego inicjatywie,
zostało założone pierwsze bractwo różańcowe przy klasztorze dominikanów wrocławskich w dniu 12 stycznia 1481 roku69 . W tym samym
roku biskup wrocławski Rudolf zatwierdził nowo erygowane bractwo
i obdarował je odpustami. Wydany z tej okazji stosowny dokument
stwierdzał, iż jdo bractwa zapisało się już kilka tysięcy duchownych
i świeckich70 . Należy zauważyć, iż Jan z Kępnika był założycielem podobnych konfraterni w Grotkowie (1481), Swidnicy (1489) i w Brzegu
nad Odrą (1489)71 .
Niejasno natomiast przedstawiają się początki bractwa różańcowego w Krakowie. Według J. Muczkowskiego, konfraternia ta powstała w 1485, dzięki staraniom kaznodziei Bartłomieja z Przemyśla72.
Informacji tej, zdają się przeciwstawiać dwa pergaminowe dokumenty, przechowywane w zbiorach krakowskiego archiwum, które zostały
sporządzone w Rzymie w roku 1484. W obydwóch dokumentach, generał Zakonu Kaznodziejskiego, Bartłomiej z Bolonii, zaświadcza, iż
dnia 13 października 1484 roku, podczas audiencji generalnej, papież Innocenty VIII, udzielił odpustu zupełnego członkom Bractwa
Różańcowego zarówno żywym jak i zmarłym73 . Fakt, iż niniejsze do69 J. Piróg, Geneza i rozwój bractw różańcowych w Polsce do roku 1604, [w:]
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19(1972), str. 135. J. Kopeć przesuwa datę erygowania wrocławskiego bractwa na rok 1480. Zob. J. Kopeć, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997, str. 355. Warto zaznaczyć, iż dzięki przeprowadzonym niedawno badaniom archeologicznym we Wrocławiu, odkryto w okolicach Ostrowa Tulskiego, pochodzące z XV wieku, odpady produkcyjne powstałe
podczas wyrobu paciorków różańca. Świadczy to, iż w późnośredniowiecznym
Wrocławiu istnieli rzemieślnicy, trudniący się produkcją sznurów modlitewnych,
zwanych popularnie paternoster. Podobne znaleziska, zlokalizowano w rejonie dzisiejszych ulic Igielnej, Kotelarskiej i Więziennej. Zob. K. Jaworski, Wytwórczość
rogownicza we Wrocławiu przed i po XIII wiecznym przełomie, [w:] K. Wachowski
(red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Rewolucja XIII wieku. Wrocław
1998, str. 81. 83.
70 J. Kopeć, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997, str. 356.
71 K. Blasel, Geschichte der Rosenkranzbruderschaft bei St. Aldalbert in Breslau. Wrocław 1912, str. 31-32.
72 J. Muczkowski, Bractwa jezuickie i akademickie w Krakowie. Kraków 1845,
str. 10. 54.
73 „Bartholomeus de Coniaciis de Bononia, ord. Praedicatorum generalis magister, notum facit, Innocentium VIII, papam, in audientia 13 Octobris 1484
omnibus qui sunt et qui erunt in confraternitate Rosarii et dicunt Psalterium
B. Virginis plenariam remissionem peccatorum semel in vita et semel in morte
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kumenty są przechowywane w archiwum krakowskim, pozwala przypuszczać, iż różańcowe bractwo istniało Krakowie już w 1484 roku.
Zaledwie kilka lat później, Różaniec dociera na Pomorze Zachodnie. Wśród pierwszych konfraterni, należy wymienić bractwa z Darłowa (1491 r.), Dąbia (1492 r.) i Szczecina (1492 r.)74 i Kołobrzegu
(1493 r.)75 .
Pierwsze bractwo na terenie diecezji włocławskiej zostało erygowane w Nieszawie w 1496 roku76 natomiast w diecezji warmińskiej
zostaje ufundowane przez biskupa Tomasza Wernera w Braniewie
w roku 148577.
Warto również dodać, iż od roku 1494, pojawia się w kościele dominikanów poznańskich kaplica bractwa różańcowego, które otrzymuje
przywileje odpustowe na cztery święta maryjne oraz na dzień dedykacji78 .

Psałterz Błogosławionej Dziewicy
w statutach pierwszych bractw różańcowych
Pierwsze dokumenty napisane dla potrzeb bractw, stają się dla nas
cennym źródłem informacji o początkach modlitwy różańcowej. Uważna analiza tych pism pozwala stwierdzić, iż forma psałterzy czy różańców odpowiadała linii wyznaczonej przez bł. Alana de la Roche.
Statuty pierwszego włoskiego bractwa różańcowego, zredagowane
w 1480, obligują wszystkich członków bractwa do odmówienia w ciągu
tygodnia jednego Psałterza Błogosławionej Dziewicy, czyli Różańca,
concessisse”. Dokumenty pergaminowe nr. 168 i 169. Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie. Wydaje się, że wspomniany przywilej papieski został wyrażony
jedynie w formie ustnej. Nie pojawia się w zbiorze wszystkich dokumentów papieskich dotyczących Różańca, sporządzonego przez Larroca. Zob. J.M. Larroca,
Acta Sanctae Sedis necnon Magistrorum et Capitulorum generalium Sacri Ordinis Praedicatorum pro Societate SS. Rosarii, vol. I-II, Lugduni 1890.
74 J. Piróg, Geneza i rozwój bractw różańcowych w Polsce do roku 1604, [w:]
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19(1972), str. 135.
75 J. Kopeć, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997, str. 356.
76 J. Piróg, Geneza i rozwój bractw różańcowych w Polsce do roku 1604, [w:]
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19(1972), str. 135.
77 J. Kopeć, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku. Lublin 1997, str. 356.
78 J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, [w:] J. Kłoczowski (red.), Studia na historią dominikanów w Polsce, t.
1, Warszawa 1975, str. 226. Por. J. Kopeć, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI
wieku, str. 356.
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który składa się ze stu pięćdziesięciu Ave Maria i piętnastu Pater
noster.
Aby ułatwić wypełnienie obowiązku, statuty pozwalają członkom
bractwa podzielić Różaniec na trzy pięćdziesiątki79 .
Warto zaznaczyć, iż statuty weneckie po raz pierwszy wspominają o kontemplacji tajemnic Chrystusa i Maryi podczas recytowania
Różańca80 .
Podział Różańca na część radosną, bolesną i chwalebną oraz zawarte w nich tajemnice odpowiadają, poza drobnym wyjątkiem, klasycznemu układowi Różańca. Tajemnice radosne obejmują Zwiastowanie Pańskie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Narodzenie Chrystusa, Przedstawienie Chrystusa w Świątyni, Odnalezienie Chrystusa w Świątyni. Część bolesna obejmuje Modlitwę Chrystusa w ogrodzie oliwnym,
Biczowanie Chrystusa, Cierniem ukoronowanie, Dźwiganie Krzyża na
Kalwarię, Śmierć na Krzyżu. Natomiast wśród tajemnic chwalebnych
wymienione statuty wymieniają Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Wniebowstąpienie Chrystusa, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie N. Maryi Panny. Do wymienionych tajemnic statuty weneckie
dodają jako ostatnią tajemnicę rajskiej chwały81.
79 „Secundo ordinamento: che caduna persona intrata in questa fraternitade
sia obligata de dire ogni septimana una volta tutto el psalterio o sia rosario de
la verzene Maria, zoè cento e cinquanta Ave Marie e quindese Pater nostri, In
questo modo: zoè dir prima diese Pater nostri e possa diese Ave Marie, e cossı̀
successivamente dir sempre uno Pater nostro e diese Ave Marie per ﬁna al. dito
numero de quindese Pater noster e cento e cinquanta Ave Marie. E vogliamo
per maior commodità de li fratelli e sorelle sia licito a caduna dividere questo
psalterio in tre colte, zoè dir cinque Pater nostro e XXXXX Ave Marie al. zorno,
purché tuto el psaletrio sia dito una volta a la septimana de caduno de questa
fraternitade per l’anima sua e deli altri che sono in questa fraternitade per tuto
el mono”. Statuto della confraternità del Rosario in San Domenico di Castello
a Venezia. G.G. Meersseman, Ordo Fraternitatis, III, str. 1215–1216.
80 Debbe caduno che dice questo psalterio, el quale contiene XV desene de Ave
Marie e XV Pater noster, meditare ne la mente X sua questi XV misterii infrascripti, cioè per ogni X Ave Maria e uno Pater noster uno misterio”. Statuto della
confraternitá del Rosario in San Domenico di Castello a Venezia. G.G. Meersseman, Ordo Fraternitatis, III, str. 1217.
81 „Sapi aducha che li primi IIIII misteri si dimanda gaudiosi, li secondi cinque
se dimanda dolorosi, li tertii cinque se dimanda gloriosi. Quando che aducha tu
dice li primi cinque Pater noster cum X Ave Maria, per cescaduno Pater noster
pensa e contempla questi cinque misterii gaudiosi, e prima dicendo el primo Pater noster e X Ave Marie, contemplando el primo misteio, cioè la anunciatione
angelica. Dicendo el secundo contempla el segundo mistero de la visitatione che
fece Madonna a Helisabet. Dicendo el tertio Pater noster contempla el misterio
de la nativitate de miser Iesu Christo. Dicendo el quarto, contempla el misterio
de la presentatione d e Iesu Christo nel templo. Dicendo el quinto contempla el
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Pierwsze statuty, napisane dla nowo założonego bractwa w Grodkowie, zostały zredagowane przez przez Jana z Kępnika, w roku 148182.
W dokumencie wyróżnić można „trzy kategorie przepisów: odnośnie
do warunków przyjęcia (5 punktów), obowiązku członków i stosunku
do dóbr doczesnych (15 punktów)83 .
Polskie statuty nie uwzględniały prac związanych z administracją bractwa. Jan z Kępnika poczynił w statutach zastrzeżenie, że
wszystkie ich punkty mogły być zmienione tylko i wyłącznie przez
dominikanów we Wrocławiu oraz za radą proboszcza oraz ojców miasta, w którym dane bractwo istniało.
Uwagi zawarte w niniejszym dokumencie pozwalają wnioskować,
iż wrocławskie bractwo stało się centralnym ośrodkiem dla pozostałych konfraterni. Nadsyłano doń nazwiska członków bractw lokalnych,
aby zostały zapisane do wspólnej księgi84 .
Analiza pierwszych statutów istniejących konfraterni pozwala stwierdzić, iż forma Różańca jest już ustalona. Liczba i treść rozważanych
tajemnic odpowiada znanym nam dzisiaj. Różaniec, recytowany w roku 1481, przez bractwa weneckie i wrocławskie prezentuje się w swojej
klasycznej formie.
mistero de la inventione del bon Iesu nel templo. Quando tu dice li segundi cinque Pater noster con le altre L Ave Marie che se dimanda dolorosi, contempla
dicendo el primo Pater noster el primo misterio doloroso, che è de la oratione fece
Iesu Cristo nel orto al. tempo de la sua passione. Dicendo el suguendo, contempla
el segundo misterio de la ﬂagellatione a la colona. Dicendo el terzo, contempla
el terzo misterio de la incoronazione de spine. Dicendo el quarto Pater noster ,
contempla el quarto misterio, quando el Salvator porte la croce verso el monte
de calvario. Dicendo el quinto, contempla el quinto misterio, quando el Salvator
posto sul legno de la croce, morite per la humana natura.
Quando tu dice li tertii cinque Pater noster cum le altre L Ave Marie, che se
dimanda gloriosi, contempla dicendo el primo Pater noser el primo misterio de
la resurectione de Iesu Christo. Dicendo el secundo Pater noster, contempla el
secondo misterio de la ascensione in cielo. Dicendo el terzo, centempla el terzo
misterio de la missione del Spirito sancto sopra de li apsotoli. Dicendo el quarto Pater noster, contempla el quarto misterio de la assumptione de la gloriosa
vergene Maria. Dicendo el quinto, contempla el quanto misterio de la gloria del
paradiso, e cossı̀ facendo queste contemplatione in questa vita averai la gratia
de Idio e nel’altra vita la gloria, a la quale Idio se perducha per sua inﬁnita mistericordia.Amen”. Statuti della confraternità del Rosario in San Domenico di
Castello a Venezia. G.G. Meersseman, Ordo Fraternitatis, III, str. 1217-1218.
82 J. Piróg, Geneza i rozwój bractw różańcowych w Polsce do roku 1604, [w:]
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19(1972), str. 136.
83 Ibidem.
84 J. Kopeć, «Bogurodzica» w kulturze polskiej XV wieku, Lublin 1997, str. 356.
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Zakończenie
Dokonana przez nas analiza pozwala na stwierdzenie, iż pierwotnym
przedmiotem pobożnej praktyki nie była Matka Boża Różańcowa, lecz
zbawcze tajemnice z życia Chrystusa, które były rozważane w czasie
recytacji serii 150 Ave Maria, zwanym psałterzem maryjnym. Różaniec u swojego początku miał charakter biblijny i chrystocentryczny.
Modlitwa różańcowa nie pojawia się nagle, lecz jest wynikiem
stopniowej ewolucji psałterza. Z Psałterza Dawidowego wyłonił się
Psałterz Maryjny, który osiągnął formę 150. Zdrowaś Maryjo. Psałterz ten, został następnie ubogacony przez klauzule cysterek i kartuzów, by wreszcie ukazać się w klasycznej formie zaproponowanej
przez Alana de la Roche.
W świetle dzisiejszych badań nie można utrzymać, iż twórcą Różańca był św. Dominik. Podobnie trudno zgodzić się z tezą uczonych
niemieckich, przypisujących kartuzom stworzenie różańca. Historia
tej modlitwy ukazuje, iż zawdzięczamy ją rozwojowi pobożności wielu pokoleń chrześcijan. Wśród nich nie można zapomnieć o roli, jaką
odegrali dominikanie w krzewieniu tej modlitwy. Bracia Kaznodzieje,
zakładając kolejne bractwa i propagując tę prostą formę modlitwy,
starali się przybliżyć wiernym tajemnice naszego zbawienia.
Bogusław Kochaniewicz OP — dr teologii, mariolog,
wykładowca Angelicum. Na stałe zamieszkały w Rzymie.
Publikuje między innymi w Salvatoris Mater.
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dużą przyjemnością spotykam się ponownie z braćmi dominikanami, od czasu, kiedy opuściłem „Kongres Stanów Zjednoczonych” i zacząłem mieszkać w „monarchii absolutnej”, aczkolwiek
oświeconej.
Proszę braci, proponuję dzisiaj zastanowić się nad prognozami na
przyszłość, dotyczącymi kapłaństwa, nad modelami kapłaństwa, które
każdy z nas tworzy, czy też tworzy wspólnota, a które będą później
bezlitośnie sprawdzane empirycznie. Owe modele sprawowania posługi kapłańskiej, które zmieniają się pod wpływem promieniowania
znaków czasu, muszą być oparte na solidnych fundamentach, a dokładnie na solidnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus i Jego
Kościół, który jest chciany przez Niego. Zastanówmy się więc, jak budować, żeby się nie zawaliło i jak przewidywać, żeby się sprawdziło?
Nie będę przy tym wchodził w detale przyszłego kapłaństwa, przyszłego sprawowania tej funkcji, bo to podpowie nam czas, wydarzenie
i sam Jezus Chrystus.
Niewątpliwie genialność chrześcijaństwa polega na tym, że sprzeciwia się i znosi każdy determinizm. Czasami otwiera ono przed nami wręcz szokujące perspektywy, jeśli chodzi o życie człowieka. Proszę zapamiętać tę uwagę, gdyż będzie nam ona niezwykle pomocna w dalszym zakreśleniu wizerunku kapłana, zakonnika, mnicha.
Kim on jest? Spróbujmy go zdeﬁniować. Deﬁnicja, jaką zaproponuję,
z pewnością nie będzie spełniać wymogów porządnej deﬁnicji. Będzie
to raczej próba opisu. Odwołam się do fundamentu naszej wiary, do
fundamentu naszej tradycji. Takim fundamentem dla mnie jest obecnie Reguła św. Benedykta. Otóż św. Benedykt w Prologu daje jasną
deﬁnicję tego, kim my jesteśmy: mnisi, zakonnicy, klerycy. Mówi on
tak: „Kimkolwiek jesteś ty, który chcesz służyć pod rozkazami ChryCiało
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stusa Króla”. Sądzę, że ta deﬁnicja jest niezwykle bogata, ponieważ
pokazuje nam, że nasze zgromadzenie nie jest elitarne, chociaż wielu
z was myśli, że jest elitarne i wielu z was może nawet przewróci się
w głowie po pewnym czasie, uważając, że propozycja dominikańska
jest jedyną słuszną propozycją. Będziecie nawet uprawiać ideologię
dominikańską, oczywiście z ironią, żeby pokazać, że macie dystans.
Ale św. Benedykt mówi „kimkolwiek jesteś. . . ”, co znaczy, że każdy jest zaproszony. I nie jest ważne ani moje pochodzenie, ani moje
wykształcenie, ani moja historia, która często jest tragiczna. I dalej, „który chcesz służyć. . . ”. Proszę zauważyć, to jest apel do mojej wolności. Nikt mnie tutaj nie zaciągnął siłą. Sam chciałem tutaj
przyjść. To trzeba sobie powtarzać. Bo potem, w pewnym momencie
naszego życia zakonnego, następuje tak zwana „ﬁksacja” i oskarżamy
o nasze powołanie różne osoby, na przykład przełożonego albo kogoś
z zewnątrz, albo mojego współbrata. Jak to jest logiczne, to można
pokazać. Powtarzam: to ja chciałem.
Ostatni człon tej trójczłonowej deﬁnicji mówi: „Pod rozkazami
Chrystusa Króla”. Co to oznacza? Po pierwsze, że jeśli chcę służyć,
to otwiera się przede mną perspektywa Chrystusa, Chrystusa, który
– można powiedzieć – przychodzi do mojej nędzy, do mojego życia
z zewnątrz. Nasza sytuacja, co możecie zauważyć, jest tak naprawdę
sytuacją tragiczną. I wszelkiego rodzaju zakręty, że siła jest w tobie,
że trzeba zintegrować się wewnętrznie, że trzeba znaleźć jakąś metodę,
są bzdurą. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. I na nic się zdadzą te
bardzo piękne określenia, że Chrystus mieszka w nas. Oczywiście,
Bóg jest w nas, ale tutaj spotykają się dwie różne rzeczywistości, i ta
pomoc nie wychodzi ode mnie, ale przychodzi z zewnątrz, co dla wielu
ludzi jest często upokarzające. Jednak nie dla chrześcijanina. Gdyż
Chrystus jest z jednej strony kimś z mocą, a zarazem sprawuje funkcję
Króla. A jaki to jest Król dla was, dla mnie, to mówi o tym Ewangelia
św. Jana. Jest nim napis na krzyżu: „Król żydowski”. Myślę, że te
proste obrazy warto wkodować w naszą pamięć, kiedy nas ponoszą
najróżniejsze żądze, ambicje, czy depresje. Coraz bardziej obecne nie
tylko w zakonach aktywnych, ale także kontemplacyjnych.
Kim jestem? „Kimkolwiek jesteś, który chcesz służyć pod rozkazami Chrystusa Króla”. Każdy człowiek, który przychodzi do wspólnoty zakonnej, jest zaproszony do pochylenia się „nad tropami Pana
Boga”. To określenie Andrzeja Kijowskiego, bardzo mi bliskie.
Stykamy się tutaj z pewnym paradoksem. Z jednej strony mamy
świadomość, że Bóg istnieje, że się objawia, że mówi, a zarazem jest
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to rzeczywistość znikająca, szyfrująca. Dlaczego? Dlatego, że próbuje
wezwać nas do wysiłku, do współdziałania. Tym samym zaproszony
jestem do edukacji, do edukacji samego siebie. Jeśli ktoś przychodzi
do zakonu i wie wszystko, jak ten zakon ma wyglądać, bo oglądał go
z zewnątrz, czy też czytał o nim, to natychmiast przekonuje się, że
rzeczywistość jest absolutnie inna. I bardzo trudno jest wtedy podjąć
ten wysiłek edukacji, żeby wejść w tradycję, wejść w ducha i żeby
otworzyć serce, i żeby zrealizować to, co św. Benedykt mówi na początku Reguły: „Posłuchaj, synu, nauki mistrza”.
Pierwszą rzeczą – według akcji – jest pochylenie się i posłuchanie, czyli bycie otwartym. Ale to nie jest wszystko. Musimy bowiem
podjąć również to, co można określić jako nazwanie rzeczywistości.
Pierwszą naszą rolą jest nagiąć rzeczywistość. Oczywiście istnieje tutaj możliwość błędu. Nie wiem wszystkiego albo też mój sąd może być
niesprawiedliwy. A jednak to wezwanie jest niezwykle ważne. Trzeba nazwać rzeczywistość, używając słów klasycznych, słów z tradycji
Kościoła. Trzeba powiedzieć, że przykazanie jest przykazaniem, a nie
na przykład sugestią. Trzeba powiedzieć, że grzech jest grzechem.
Nie zważając na to, że w dzisiejszych czasach mówi się, że nie ma
grzechu, lecz tylko pewnego rodzaju zranienia, które tworzą pewien
konglomerat poniżający człowieka, i że nie od razu trzeba mówić tutaj
o grzechu. Oczywiście, jeszcze długo możemy toczyć taką dyskusję,
w której i wy będziecie mieli rację i ja będę miał rację. Przypominam,
istnieje paląca potrzeba nazywania rzeczywistości, używając słów klasycznych.
Miałem takiego spowiednika, który kiedy wyznałem mu, że jestem pyszny, powiedział: „Nie, kochany, nie używaj takich słów. Ty
nie wiesz, co to jest pycha”. Na to ja mu: „No, ale ja czuję, że to
jest właśnie tak”. „Nie – odpowiada spowiednik – to mogą być jakieś związki dumy połączone z egocentryzmem i zaprawione sosem
egotyzmu, to nie musi być od razu pycha”. I gdy to już ustaliliśmy,
na koniec kazał mi zjeść jabłko w dowolnym czasie. To są tak zwani
„spowiednicy uwodziciele”. Proszę braci, pycha jest pychą, grzech jest
grzechem i to trzeba wiedzieć. Potem dopiero możemy się zastanawiać, jakie są tego przyczyny. Ale najpierw trzeba uchwycić to, co jest
w moim życiu ważne, zranione, w jakimś sensie potrzebujące wysiłku,
żeby wydobyć to z tej magmy świadomości czy podświadomości.
Kiedy nazywam rzeczywistość, to równocześnie muszę nazwać moje wyobrażenia o życiu zakonny i kapłańskim. To są śmieszne rzeczy,
powiedziałbym podstawowe, ale na których wszyscy się wykładamy.
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Bardzo często przychodzą do zakonu kontemplacyjnego ludzie zmęczeni życiem w świecie. I jakie mają oni wyobrażenie o tym życiu?
Oczywiście, że jest miłość, że jest spokój. Ale proszę braci, od wieków
ludzie na to się łapią: tutaj się nie miłują, tam się miłują. Wszędzie
dobrze, gdzie nas nie ma. A w zakonie okazuje się, że pierwszą sugestią mistyczną przełożonego jest „na szmatę”. Cztery godziny mycia okien. Oczywiście umiemy to zhandlować, ubrać w ładne szatki,
mówiąc, jak bardzo jest to mistyczne. Ale to przecież zwykłe mycie
okien. A po pewnym czasie okazuje się, że praca ﬁzyczna, która ma
nas przybliżyć do Pana Boga, jest wyniszczająca. Bo po pracy ﬁzycznej stajesz się debilem. Co ty możesz czytać, kiedy masz dwie godziny
ciężkiej pracy ﬁzycznej? Nic. Chciałbyś się położyć i zasnąć. A pracować trzeba. Żeby żyć, żeby zarobić, musisz pracować. Praca ma też
charakter pokutny. Myślimy: dadzą nam książkę i zamkną nas w celi.
Nie zamkną! Cały czas z oddechem drugiego człowieka na plecach.
Dlatego tak bardzo ważne jest nazwanie swoich wyobrażeń.
Druga bardzo ważna rzecz, to świadomość tego, że tam, gdzie
muszę nazwać, muszę też rozróżnić. Nie tylko nazwę rzeczywistość
zakonną, a także będę umiał podjąć konfrontację z tą rzeczywistością, oddzielając to, co jest ważne, od mniej ważnego. Dlatego też
proponuję braciom odróżnić, wzorem pewnego wietnamskiego kardynała, w naszej edukacji, to, co jest Bogiem od tego, co jest Bożymi
dziełami. I proszę nie wchodzić w te niekończące się dyskusje, że nie
można tak rozdzielać, bo Bóg jest w dziełach, a dzieła są w Bogu;
że wszystko, to taki jeden wielki, cudowny kosmos. Że nie można tak
kroić nożem. A jednak. . . można. Są dzieła Boże i Bóg sam.
To rozróżnienie jest niezwykle pomocne w pracy duszpasterskiej.
Trzeba o nim pamiętać, kiedy się nam wydaje, że pracujemy dla Niego i dla tych ślicznych dziewcząt, które przynoszą nam wieczorami,
w pierwszym roku duszpasterzowania, „Małego Księcia”, uważając,
że to my. No bo kiedy człowiek młody, przed trzydziestką, to i przystojny. Wysłucha, bo nie jest zmęczony. I ma ciekawe pomysły.
To, co mówię, jest może i prymitywne. Zdaję sobie z tego sprawę,
ale nie jest to głupie. Bo kiedy mówię „widzę w twojej twarzy Chrystusa”, to przesadzam. Przesadzam mistycznie, bo ta twarz jest często
wykrzywiona, jest zła, jest zapętlona. Mogę tego człowieka widzieć
„w Chrystusie”, ale to jest całkiem co innego.
Często myślimy też, że bez nas duszpasterstwo, redakcja, pisanie
czy wykłady po prostu się zawalą. Okazuje się jednak, że się nie zawalą. Że spokojnie może je poprowadzić ktoś inny. Bo Panu Bogu
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nie chodzi o to, co robisz, lecz o to, czy jesteś z Nim. Dlatego wyzbywajmy się takich interpretacji, że jestem z Nim w danej pracy.
Przypominam: są działa Boże i jest Bóg. Jest modlitwa i jest praca.
Mówi się: mnisi modlą się podczas swojej pracy. Zapewniam was, nie
modlą się. Jakby się modlili, to by nic z tego nie wyszło. A często
nawet używają bardzo niegrzecznych słów. Przykład z mojego życia,
kiedy klapa od kotła do pasteryzacji spadła mi na rękę i zbiła mi
zegarek-prezent: klapa jest świadkiem, co na nią powiedziałem.
Drugą rzeczą, którą proponuję w edukacji, jest „zacząć od dziś”.
To jest również Reguła św. Benedykta: „Dziś, jeśli usłyszycie głos
Jego”. Ktoś jednak może powiedzieć, że dziś się właśnie kończy. Mieliśmy jakiś dzień skupienia, może ktoś spał, może ktoś czytał, może
ktoś milczał. Nie, dziś zawsze jest szansą. Dziś zawsze proponuje
nam pewne rozwiązania. Dziś zawsze jest obowiązkiem. Ale też od
dziś mam szansę. Na przykład pójdę do spowiedzi i powiem: „Panie,
zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Kończę z moim stanem depresji”. I proszę, nie kręćmy, że może jutro, że pojutrze na pewno będzie lepszy
dzień, żeby się np. pojednać z bratem. Św. Benedykt mówi: „dziś się
pojednaj”. Ale przecież dziś brat nie jest przygotowany. Nie szkodzi,
dziś. I choć dziś nie masz w sobie miłości, przyjmij to, co drugi brat
mówi do ciebie i o tobie. Bardzo ważne: zaczynać od dziś!
Trzeba też wyzbyć się czegoś, co nazywa się „dymisją”, a co jest
ogromnie obecne w naszym życiu. My pracujemy, albo na full (a jak
nas zatrzymają, to my składamy dymisję), albo w ogóle nie pracujemy („ jak tak, to ja nie muszę niczego robić, co najwyżej będę sobie
coś dłubał na boku”). Tragedią jest, jeśli przeniosą kogoś z jednego
oﬁcjum na drugie. Bo on już tam sobie poukładał, miał opracowaną
całą technikę produkcji, pielęgnacji. . . A tu nagle okazuje się, że musi
to zostawić i zacząć robić coś innego. I najczęściej reagujemy wtedy
bojkotem, wycofaniem. Sądzę, że u dominikanów jest podobnie.
Zaczynać od dziś, to powiedzieć nie wszelkiego rodzaju dymisjom,
odchodzeniu na bok. I działać według tego, co jest we mnie, co jest
moją siłą i co jest również propozycją daną od Pana Boga dla mnie.
Trzecim elementem tej drogi, o której mówi św. Benedykt, jest
„niezatwardzanie serc”. Oczywiście są to rzeczy trudno rozpoznawalne: czy miękkie, czy twarde; czy otwarte, czy zamknięte serce. Co my
możemy powiedzieć o niezatwardzaniu serc? Proponuję dokonać tutaj
pewnej konkretyzacji. Serce otwarte to jest to serce, które codziennie zdobywa się na to, co dawniej nazywało się rachunkiem sumienia.
Zostawmy jednak „starocie”. Zróbmy relekturę wydarzeń, które się
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wydarzyły dzisiaj. I zastanówmy się, co mi Pan chciał przez dane wydarzenie powiedzieć? Bez wielkiej ﬁlozoﬁi, bez wielkiej reﬂeksji, bez
ubarwiania, wydobyć to, co się wydarzyło i co może mi służyć. Może
wtedy odkryjemy coś, co nam do tej pory ulatywało.
Powtórzę to, co do tej pory powiedziałem. Kim jestem? Jestem
tym, kto chce służyć pod rozkazami Chrystusa króla. Dlatego też zaproszony jestem do odczytania „tropów Pana Boga”, które będę mnie
prowadzić do pełni. Konieczne jest tutaj nazwanie rzeczywistości, jej
rozróżnienie i zaczynanie od dziś, gdyż dziś jest szansą. Najprościej
mówiąc, nie można składać dymisji, ani zatwardzać serca. Temu właśnie służy wspomniana relektura zdarzeń.
„Tropy Pana Boga” odnajdujmy zawsze w jakiejś przestrzeni.
O co tutaj chodzi? Owe „tropy” są położone przez Pana Boga po
to, żeby je odnaleźć, nie zawsze to się jednak nam udaje, gdyż jesteśmy niejako w pewnej otulinie. Ponadto ta przestrzeń, w której każdy
z nas żyje, jest przestrzenią daru. Cali jesteśmy darowani, życie jest
nam darowane.
Jak człowiek przechodzi od św. Tomasza z Akwinu do św. Bernarda, to zaczyna się denerwować, bo św. Bernard – zaryzykuję stwierdzenie – jest ostatnim ojcem patrystyki. W jego pismach odnajdujemy całą kaskadę obrazów i skojarzeń, w których możemy poczuć
się zagubieni. Ale jeśli się im nie poddamy, to nagle odnajdziemy perełkę, trzon, na którym cała ta konstrukcja się wspiera. W traktacie
„O miłowaniu Pana Boga” św. Bernard zadaje jedno proste pytanie:
dlaczego mamy kochać Boga? Wydaje się, że jest to pytanie banalne. Ale św. Bernard mówi: nie, zastanów się, dlaczego mamy kochać
Pana Boga? I wyciąga taką armatę i mówi: bo Syna swojego dał
nam. Można powiedzieć, że dał nam nasze życie, że dał nam siebie.
To wszystko, w czym się poruszamy, w czym żyjemy, jest nam dane.
Krótki, prosty wniosek. A ponieważ jest to nam dane, możemy w tej
przestrzeni zachowywać się bardzo różnie. Możemy np. zachowywać
się niepoważnie, możemy to, co zostało nam dane, roztrwonić, możemy też nie zauważyć tego. Możemy się też przestraszyć tego, co mnie
czeka, z czym będę musiał się zmierzyć.
Dlatego bardzo ważne jest pytanie: co mam czynić z tym darem?
Sądzę, że dar należy obsłużyć. A że i powołanie jest darem, to i powołanie należy obsłużyć. Czyli inaczej mówiąc, nie zmarnować tego daru, zagospodarować go. Nie marnować mojego człowieczeństwa. Ale,
co to znaczy nie marnować swojego człowieczeństwa? Co to znaczy
w sytuacji, kiedy nawet siebie tak naprawdę nie kocham, bo zawsze
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są inni piękniejsi, sprawniejsi intelektualnie. Zagospodarować dar, to
nie zmarnować tego, co mam. Nawet jeśli to, co mam, to skrzeczący
głos i nieskoordynowane ruchy na ambonie. I co, chciałoby się powiedzieć, mnie dyskwaliﬁkuje jako księdza. No, bo wszyscy czekają na
kogoś innego. A tu, co? Patrz punkt pierwszy: dymisja. Jestem tym,
kim jestem, daję to, co mam. Oczywiście nie jest to tak samo wielkie,
jak to, co daje brat x, ale jest równie dobre. Bóg chciał mnie takiego
i posłuży się moim człowieczeństwem. Moim zbyt piskliwym głosem,
czy też moją niewielką posturą. I nie dorabiajmy do tego żadnej ideologii, że Napoleon też był niskiego wzrostu. Bez wątpienia będę miał
trudniej, np. z panienkami w duszpasterstwie. No, bo miał być ktoś
młody, sprawny, ktoś, kto uprawia hippikę, ćwiczy karate. A ja, co?
Ale to nie tak. Tutaj nie ma determinizmu. Powtarzam: „Ty, który
chcesz służyć”. A więc zagospodaruj to, co otrzymałeś. Obsłuż to.
Dar obsługujemy, ale też dar musimy uspołecznić. Św. Benedykt
używa tutaj bardzo ważnego określenia „militaturus” – ten, który
służy. A jak my służymy? Czy my służymy, czy też realizujemy swoje
mistyczne wizje, swoje pomysły kaznodziejskie, naukowe? Mówimy:
„Ja mam dar i to się przyda zakonowi”. A zakon mówi: „Masz ten
dar, ale nie potrzebujemy go”. I co się wtedy dzieje? Wtedy dzieje
się, proszę braci, tragedia. Wtedy wszyscy są źli. A moje powołanie
legło w gruzach. Nie ma tutaj dla mnie miejsca, więc będę wykładał
na uniwersytecie jako pan x.
Wszystkie upadki w powołaniu rozpoczynają się od tego drugiego
punktu, tzn. od nieumiejętności uspołecznienia daru. A nieumiejętność ta wynika najczęściej z faktu, że jestem w konﬂikcie, tzn.: albo
jestem zbyt mało doceniony (a św. Benedykt mówi wprost, że jeśli
w klasztorze ktoś wynosi się i mówi, że to on utrzymuje ten klasztor, że to on „zbija punkty” dla wspólnoty, że daje jej to, co nazywa
się blaskiem i chwałą zakonu, to należy mu natychmiast odebrać tą
funkcję), albo ktoś uważa, że się do danej funkcji – mu przydzielonej
– nie nadaje. Budzi się rano i już jest spocony. No, bo przecież są
inni, bardziej inteligentni, bardziej ofensywni, z lepszymi pomysłami
niż ja. Więc, po co mi dają tę funkcję? A Św. Benedykt znów mówi,
żeby przyjąć funkcję i zadanie, które jest niemożliwe do wykonania.
Oczywiście, masz prawo pójść do opata i powiedzieć mu o tym, że się
do tego nie nadajesz. Ale jeśli opat utrzyma swoje zdanie, mówi św.
Benedykt, zobacz w tym znak Pana Boga.
Dlaczego św. Benedykt kładzie taki nacisk na akceptowanie tego,
co nazywa służbą? Sądzę, że dlatego, iż może wtedy, po raz pierwszy
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zaczniemy patrzeć na tego brata nie jak na kogoś, kto jest sprawny
w zarządzaniu, w kierowaniu wspólnotą, ale jak na brata. Zobaczymy,
że jego człowieczeństwo jest równie ważne, że wniesie do wspólnoty
coś, co do tej pory nie było przez niego samego dostrzegane.
Trzecią rzeczą jest gotowość przyjęcia – w tej przestrzeni daru –
możliwości ogołocenia. To znaczy, że Bóg może nie wykorzystać tych
darów, które są przodujące w mojej osobowości i zwróci uwagę na
coś innego. Przykład: pewien wikary z paraﬁi Niegowić uczył dzieci po studiach rzymskich; potem był wikarym w małej paraﬁi u św.
Floriana. . . Jan Paweł II, papież. Jak przyjrzycie się jego życiu, nie zauważycie w nim jakiegokolwiek protestu, narzekania, że powinienem
zostać rektorem seminarium archidiecezjalnego zamiast być w małej
krakowskiej paraﬁi. Nie ma w nim czegoś takiego, jest natomiast scena, jak idąc do tej paraﬁi, uklęknął i pocałował na jej granicy ziemię.
Czy to był teatr rapsodyczny? Czy to była instalacja duchowa, czy
raczej przekonanie, że to Bóg go posyła do tych dzieci?
Nie mówcie, że to jest łatwe. Co się dzieje w naszych sercach, kiedy
widzimy listę: Paryż, Londyn, Stany Zjednoczone, Gidle, Borek Stary,
czy też nowa fundacja Łódź. Pojawia się bardzo często mała panika.
Zaczyna wyświetlać się cała lista oskarżeń. Ale potem przychodzi
konstatacja: to nic, ja i tam się urządzę. Ale czy jest to Boże myślenie?
Powtarzam: przyjąć ogołocenie.
Podam mały przykład, bo trzeba mówić za siebie. Dwa tygodnie
temu wróciłem z Afryki, gdzie byłem razem z moim opatem na wizytacji w naszej fundacji, które ma się bardzo źle. Konﬂikty międzyplemienne. Biali, którzy próbują realizować ideały Karola de Foucauld, nie rozumieją, że czarni chcą chodzić w butach na modlitwy,
że chcą mieć czyste koszule, podczas gdy oni uważają, że można chodzić w brudnych i że to jest bardziej monastyczne. Plantacja, która
jeszcze jakiś czas temu dawała trzydzieści ton kawy, teraz daje zaledwie trzy tony. Klimat, który jest zabójczy itd. Będąc tam, brałem leki
antydepresyjne i oczywiście śmiałem się czytając, że są antydepresyjne. Ale po dwóch dniach byłem na skraju samobójstwa. Dlatego też
w czasie wykładów, które tam miałem na temat życia monastycznego,
jak mi przyszła ochota, klękałem i dziękowałem Panu Bogu, że nie
muszę mieszkać w tym miejscu. Wyraz prostej wdzięczności wobec
Pana Boga, że nie muszę tutaj mieszkać, wynikający z przekonania,
że nie jest to klimat dla mnie. Ale jednocześnie był to wyraz ogromnego współczucia dla tych ludzi, których tam spotkałem. Tydzień po
powrocie z Afryki opat mnie woła, robi kawę i mówi: „Słuchaj, zmie178
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nimy mistrza nowicjatu, ty zaś pojedziesz do Afryki”. A ja już miałem
przygotowane lektury na święta, plany na przyszłość. I wtedy w mojej głowie zaczęły się dziać różne rzeczy, pokusa dymisji, pojawił się
przekonanie, że ja się tam nie nadaję. W pewnym momencie jednak
powiedziałem sobie: dosyć! W końcu włożyłeś swoje dłonie w ręce
tego człowieka, powiedziałeś mu, że będziesz mu posłuszny, a teraz
odgrywasz komedię. Powiedz „tak” i zamknij sprawę. Powiedziałem
więc „tak” i ldots jak ręką odjął. Proszę braci, nie wiem, co mnie tam
spotka; nie wiem, co Pan Bóg dla mnie przygotował, ale zgadzam się
na Jego decyzję.
Wróćmy jednak do głównego nurtu naszych rozważań. Jaką metodę zastosować, żeby w tej przestrzeni daru poruszać się w miarę
sprawnie? Co zrobić, żeby tę przestrzeń postrzegać w miarę jasno
i klarownie? Proponuję trzy punkty. Po pierwsze, stworzyć sobie katalog dobrych uczynków. To jest również duchowość benedyktyńska.
W Regule mamy punkt, który mówi o tym, jakie są narzędzia służenia. Oczywiście, dla współczesnego człowieka, który sam wie najlepiej, jak postępować, aby dobrze żyć, jest to upokarzające. A tymczasem św. Benedykt mówi: jest taki katalog, który się nazywa katalogiem dobrych uczynków. Rozpoczynają go przykazania dekalogu, po
których następują bardzo proste wskazania, co trzeba robić, aby żyć
dobrze. Na przykład: nie odpłacać złem za zło, szanować wszystkich
ludzi. Powiecie: przecież to banał. Tak, ja również, czytając to po
raz pierwszy, mówiłem sobie: przecież to wszystko mamy w dekalogu:
szanuj ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij
itd. Ale potem, w praniu, okazało się, że to wszystko się sprawdza,
że św. Benedykt wiedział, co robi.
Dlaczego mówię o katalogu dobrych uczynków? Dlatego, proszę
braci, żebyśmy zachowali postawę prostej wierności. Nasze życie jest
tak skonstruowane, że nam się wydaje, że. . . A to tak wcale nie jest.
Katalog ten pokazuje mi, gdzie, jak i komu jestem niewierny. Na przykład, wydaje mi się, że chodzę na modlitwy. Albo przeorowi wydaje
się, że jest w klasztorze. Ale jak mu powiesz „nie jesteś z braćmi”,
on odpowie: „ jak to nie jestem, przecież jestem”. Katalog dobrych
uczynków to jest prosty gest wyciągnięcia listy obecności i pokazania, że w ciągu miesiąca nie było go przez 28 dni. No, ale przecież był
dwa dni. No, był. . . Ale, co z tego, kiedy pozostałych 28 dni go nie
było?
Mówię człowiekowi: „Nie modlisz się, nie widzę cię w kaplicy”.
„Nie, nie – odpowiada – to nie znaczy, że się nie modlę. Bóg jest
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wszędzie, a moja modlitwa jest bardziej, niż innych, wewnętrzna.
Msza odprawia się we mnie, przyjmuję komunię, a potem adoruję
Pana Jezusa”. Inny powie: „Ja nie przychodzę na adorację, bo ci, co
przychodzą, to robią to tylko po to, żeby później nie można im było
zrobić żadnej uwagi”.
U trapistów jest tak, choć może to nie jest dobra metoda dla
dominikanów, że jak jest adoracja, to jest adoracja i idziesz do kaplicy i klękasz na kolana; jak jest „na szmatę”, to zabierasz się za
sprzątanie. Swego czasu zaproponowano u nas, żeby czytanie Pisma
świętego przenieść ze scriptorium do celi. I co? Czy czytano Pismo
święte w celach? Nie. Nie czytano. Większość spała w tym czasie.
Dlaczego? Dlatego, proszę braci, że człowiek jest słaby i oszukuje.
Można, rzecz jasna, mieć ulgi, a potem ulgi do ulg, żeby ulżyć
tamtym ulgom. I to nazywać wolnością. Podam inny przykład. Stare
jest „be”, nowe jest „cacy”. Zostawmy więc modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, modlitwę w chórze, a skupmy się na medytacji
przed ikoną. Tak było u nas w latach 70-tych. Potem gdzieś zgubiła
się ikona i zaczęły się medytacje buddyjskie. Po nich z kolei wrócono
do jakichś fundamentalistycznych nabożeństw, bez reﬂeksji nad tym,
co to nabożeństwo ma wyrażać.
Katalog dobrych uczynków pokazuje nam, co zachowałem, a czego nie zachowałem. Mówisz: „Nie modlę się, bo jestem zmęczony”.
Ale Reguła św. Benedykta mówi, masz się modlić. „No. . . tak, ale
wtedy źle się modlę”. Nie szkodzi. Módl się w zmęczeniu, w histerii,
w niedyspozycji.
Drugi punkt, to bycie posłusznym. Posłuszeństwo to zadanie sobie pytania. Ale nie tego sentymentalnego pytania, jakie sobie często
zadają znerwicowani młodzi ludzie w duszpasterstwie, co by w tej
sytuacji zrobił Jezus Chrystus? Czy takim samochodem jeździłby
Chrystus? Czy On by się tak ubierał? Te pytania możemy zostawić na boku. W posłuszeństwie ważne jest inne pytanie: czego ode
mnie oczekuje Chrystus? I to jest już całkiem inne pytanie. Przenosi
mnie to w całkiem inną rzeczywistość. „Ale – powiesz – jak staje
przed Nim, to nie słyszę żadnej odpowiedzi, pustka zupełna, totalna
nicość”. Dobrze, ale skoro nie słyszysz, to przyjmij to, co mówi do
ciebie najbliższy przełożony. U nas jest tak, że opat nie jest traktowany jak Chrystus, ale jest na miejscu Chrystusa, czyli zachęca nas
do interpretacji swojej decyzji jako woli Pana Boga. Nie jest to łatwe. No, bo jak zinterpretować decyzję przełożonego? Jako wolę Pana
Boga? Tak, i to z ufnością i ze zdrowym rozsądkiem.
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Nikt z nas, bo nie jesteśmy głupi, nie jest nieposłuszny. Ale swoja niezgodę na takie postrzeganie rzeczywistości okazujemy w inny
sposób. Dla św. Benedykta przeciwieństwem posłuszeństwa nie jest
nieposłuszeństwo, ale szemranie, „murmuratio”. Zaczynamy rozbierać decyzję przełożonego na drobne części, a następnie jej poszczególne składniki neutralizujemy. Św. Benedykt tego nienawidzi. Mówi:
lepiej, żebyś się sprzeciwił.
A ponieważ zawsze są osobnicy zdolni do szemrania, odpowiedzią
na to jest milczenie. Milczenie jest przeciw szemraniu. Św. Benedykt
mówi: językiem zawsze popełnicie grzech. Bo szemranie powoduje
również zatruwanie innych swoją niemocą. Jest szukaniem spektakli, szukaniem współczucia. Można powiedzieć, że szemranie niszczy
wszystko to, co Pan Bóg może we mnie zrobić. Czy sądzicie, że nie
mogę skrzyknąć kilku braci i wywierać nacisku na opata w sprawie
mojego wyjazdu do Afryki? Oczywiście, że mogę. Lubią mnie. Pytanie
tylko, po co miałby to robić? Mówi się, że istnieją progi posłuszeństwa
i że jeśli nie przekroczysz w danym momencie konkretnego progu, to
się nie rozwiniesz.
I trzeci punkt. Nigdy nie tracić nadziei w miłosierdzie Boże. Wystrzegajmy się patrzenia na miłosierdzie Boże w taki sposób, że oto
nagrzeszyłem, a teraz Pan Bóg mi przebaczy, odpuści moje grzechy.
Miłosierdzie, to oddanie swoich grzechów w ręce Pana Boga. Ale nie
tylko grzechów, lecz całego swojego życia. Wiem, co chcę zbudować,
ale nie wiem, jakie będą tego owoce. Miłosierdzie Boże mówi: owoce
oddaj w ręce Chrystusa, który posłuży się pracą, którą wykonałeś.
Pewnie niektórzy z was będą „skazani” na katechezę. Siódme,
ósme klasy dawnej szkoły podstawowej, czyli „małe szatany”. A naprzeciw nich my, z naszymi źle postawionymi włosami, z naszą mizerną posturą. Na każdą katechezę idziemy jak na skazanie. Ale właśnie
wtedy nie wolno tracić wiary w Boże miłosierdzie. Trzeba powiedzieć
sobie, że to, co robię, ma sens nawet wówczas, jeśli nie widzę owoców tej pracy. To bowiem, co zasiałem, nie do mnie należy. To będzie
wzrastać w przestrzeni Bożego miłosierdzia, pod kloszem Pana Boga.
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