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Zczym kojarzy nam się słowo Kościół? Może z instytucją
stojącą na straży ortodoksji, papieżem i biskupami? Może
z wiernymi świeckimi, którzy w struktury Kościoła wno-

szą wiele ożywczej energii? Może przypomina się nam piękna
liturgia, otwierająca oczy na prawdziwą Tajemnicę? Być może
Kościół kojarzy nam się również z grzechem i zgorszeniem, któ-
rego w końcu w nim również nie brakuje? Posiadamy z pewnością
wiele skojarzeń, które nie muszą się wykluczać. Przeciwnie, Ko-
ściół wykracza daleko poza nasze utarte schematy i wyobrażenia.
Czym zatem on dokładnie jest? Czego nowego możemy się o nim
dowiedzieć? Co nowego może nam zaoferować? Z pewnością jest
zjawiskiem nasuwającym wiele pytań i wzbudzającym emocje,
rzeczywistością, obok której nie sposób przejść obojętnie.

Przygotowując kolejny numer Teofila, postanowiliśmy przyj-
rzeć się Kościołowi z wielu stron, by chociaż na chwilę dotknąć je-
go wielobarwności i niespotykanego dziedzictwa. Teksty naszych
Autorów poruszają wiele kwestii, począwszy od teologicznych,
nieraz szczegółowych, refleksji nad znaczeniem Kościoła i wy-
darzeń, które ukształtowały jego dzisiejszy obraz, aż po analizy
współczesnych problemów, z którymi borykamy się jako człon-
kowie tej wspólnoty. Różnorodność podjętych zagadnień zmierza
w kierunku odpowiedzi na postawione w tytule pytanie: „dlaczego
potrzebujemy Kościoła?”. Niech zachętą do lektury będą intrygu-
jące słowa bohatera publikowanej przez nas rozmowy, ks. A. Czai:
„Tego, co daje Kościół, nie da ci świat”. Co zatem daje nam Ko-
ściół...?
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Rozmowy
Teofila

ks. Andrzej Czaja

Nikomu miejsca nie zabraknie

Księże Profesorze, rozpoczynając naszą rozmowę, postawmy sobie
pytanie bardzo podstawowe: czym jest Kościół?

Niewątpliwie jest rzeczywistością bardzo złożoną, jak mówi So-
bór: una realitas complexa. Rzeczywistością złożoną z pierwiastka
Boskiego i ludzkiego, a więc z tego, co grzeszne i święte, z tego,
co instytucjonalne i charyzmatyczne, z tego, co widzialne i niewi-
dzialne. Równocześnie można na tę rzeczywistość spojrzeć z innej
strony, jak powiedzieli Ojcowie Soboru w dziewiątym numerze
Lumen Gentium: Kościół to zgromadzenie ludzi, którzy z wiarą
spoglądają na Jezusa Chrystusa. Sobór odszedł od definiowania
Kościoła, niemniej przypomniał pewne definicje. Są one wplecio-
ne w tekst. Wyróżnić można definicję trynitarną św. Cypriana
z Kartaginy, mówiącą, że Kościół to lud zjednoczony jednością
Ojca, Syna i Ducha Świętego (4 numer Lumen Gentium). Wy-
stępuje też tzw. definicja teandryczna, inaczej inkarnacyjna, Jo-
hanna Adama Möhlera. Jest to właściwie korekta tej definicji,
gdyż Möhler mówi, że Kościół jest kontynuacją Wcielenia, dalej
żyjącym Chrystusem. Natomiast Sobór zaznacza, iż nie można

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 7
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mówić o kontynuacji Wcielenia, lecz o analogii między Wciele-
niem i Kościołem. Teandryczność Bytu Chrystusowego i Kościoła
(Boskie i ludzkie w Nim) jest podstawą mówienia o tej analogii.
Jest też przypomniana, w ramach mówienia o kręgach przynależ-
ności do Kościoła, i sformułowana w dobie kontrreformacji przez
Roberta Belarmina, definicja potrójnego węzła: wiary, sakramen-
tów i zwierzchnictwa. Wynika z niej, że Kościół to zgromadzenie
ludzi, którzy wyznają tę samą wiarę, przyjmują te same sakra-
menty i uznają zwierzchnictwo biskupa Rzymu. Tak więc Sobór
przypomniał definicje. Świadomy jednak tego, że nie da się wy-
razić tajemnicy Kościoła jednym tchem (jak mówił arcybiskup
Nossol: monosylabowo), zdecydował się na określenie go w spo-
sób znaleziony w Biblii, poprzez interpretację wielości obrazów
i metafor. Ks. prof. Szymik sposób ten nazwał zasadą wielokrot-
nego „i”, ponieważ okazuje się, że Kościół to: Ciało Chrystusa
i Lud Boży, i Sakrament Zbawienia, i Owczarnia, i Trzoda, i Rola
uprawna. i Oblubienica Chrystusa, zalążek i zaczątek Królestwa
Bożego, i...

I określenia Kościoła można mnożyć, mnożyć i mnożyć...

Lepiej powiedzieć: określenia te trzeba ujmować komplemen-
tarnie. Akcentowanie tylko wybranej metafory, jednej lub nawet
kilku, zubaża, a może nawet zafałszować wykładnię złożonej rze-
czywistości Kościoła.

Kościół miał swój początek, lecz wskazanie punktu, od którego
możemy mówić o Kościele, wydaje się problematyczne. Czy po-
czątkiem Kościoła było zesłanie Ducha Świętego? Czy może było
to ustanowienie Eucharystii, a może powołanie uczniów? Wiemy
też przecież, że Kościół był zapowiedziany już w Starym Testa-
mencie. Może więc o czasach starotestamentalnych również mo-
żemy już mówić jako o Kościele?

8 Teofil 1(27) 2008
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Eklezjologia Soboru zdecydowanie odchodzi od punktowego
ujęcia genezy Kościoła, oczywiście bez rezygnacji z podstawowe-
go twierdzenia, że Chrystus jest jego Założycielem. Równocześnie
wskazuje się na Ducha Świętego jako współtwórcę Kościoła. Nie
ma już więc chrystomonizmu. Rozwija się wyraźnie trynitarną
interpretację genezy Kościoła. Mówiąc bardzo po ludzku i w wiel-
kim cudzysłowie: wszystkie trzy Osoby Boże „maczały palce”
w zaistnieniu Kościoła. Podkreśla się także wydarzeniowy charak-
ter jego genezy, tzn. jeżeli mówi się o Chrystusie jako Założycielu
Kościoła, trzeba widzieć całe wydarzenie Chrystusa, a nie tylko
jakiś szczególny akt z Jego życia. Owszem, Katechizm Kościoła
Katolickiego przypomina wyraźnie sześć tzw. aktów fundacyj-
nych Kościoła, czyli wydarzeń z życia Chrystusa, które mają
wymiar eklezjotwórczy. Są nimi: Wcielenie, głoszenie Ewangelii,
wybór i ustanowienie Dwunastu, Ostatnia Wieczerza, Misterium
Paschalne i zesłanie Ducha Świętego. Ale nie znaczy to wca-
le, że całą genezę sprowadza się do tych sześciu wydarzeń. Po
pierwsze, całe wydarzenie Chrystusa jest u podstaw genezy, a po
drugie, genezę Kościoła wpisuje się w ekonomię Zbawienia. Sobór
nie rozpoczyna nauki o genezie Kościoła od Jerozolimy i Galilei,
lecz wskazuje na odwieczny zamysł Boga, powraca więc do myśli
wczesnopatrystycznej. Ojcowie Kościoła – między innymi Her-
mas w Pasterzu – mówili, że Bóg dokonał dzieła stworzenia ze
względu na Kościół, czyli to Kościół był pierwszy w Bożym zamy-
śle. Bóg posiadł ideę Kościoła już u początku stworzenia świata.
Ładnie wyraził to Klemens Aleksandryjski: o ile czynem Boga –
parafrazuję teraz jego słowa – jest świat, o tyle intencją Boga
jest Kościół. Bóg z myślą o Kościele stworzył człowieka. Dlatego
wyodrębnia się, nie rozdzielając, lecz ujmując komplementarnie,
tzw. teologiczną genezę Kościoła i historyczną genezę Kościoła.

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 9
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Na czym one polegają?

Teologiczna geneza Kościoła obejmuje wspomniany praetap,
preegzystencję Kościoła w Bożym zamyśle. Dodam tylko, że pre-
egzystencja Kościoła ma to do siebie, że nie może być do końca
zestawiana z preegzystencją Chrystusa, bo preegzystencja Chry-
stusa była bytowa, a preegzystencja Kościoła jest myślna. Kościół
nie istniał w Bogu, lecz zamysł Kościoła zaistniał w Bogu. Po-
za tym preegzystencja Kościoła nie jest taka, jak w przypadku
Chrystusa, nie jest zrodzeniem od wieków. Kiedy zatem nastąpi-
ła? Tego też nie wiemy, ale zakładamy, że był pewien akt, pewien
punkt, gdy zaistniała ta myśl w Bogu. Następnie mówi się o tzw.
Kościele stworzenia, czyli wskazuje się na to, że u samego począt-
ku zostały stworzone proeklezjalne struktury w ludzkim bycie.
Człowiek tak został stworzony, że jest głodny Boga i drugiego
człowieka.

Więc jest głodny Kościoła...

Tak, jak najbardziej – głodny Kościoła. W stworzeniu widzi
się pierwszy etap przygotowania Kościoła przez Boga Ojca. Po-
trzebujemy więc Boga i drugiego człowieka, żeby być na dro-
dze spełniania się i realizacji. Niestety, wszystko prysnęło wraz
z chwilą, w której Adam i Ewa dali się zwieść. Był to moment,
kiedy nastąpił pewien chaos w Bożej ekonomii. Reakcją na ten
chaos było podjęcie dalszych kroków przygotowywania Kościoła.
Mówimy tu o Kościele przed Prawem. Jest to etap gromadzenia
rozproszonego ludu, gdyż Adam i Ewa odwrócili się od Boga,
odeszli, rozproszyli się. Jakże jest to dalekie od tego, co dziś
mówimy, iż Kościół to zgromadzenie tych, którzy z wiarą spo-
glądają na Chrystusa. Właśnie Adam i Ewa nie spoglądali na
Boga. Dlatego Bóg zrobił wszystko, by rodzaj ludzki przypro-
wadzić na powrót do siebie. Najpierw otwiera im oczy na siebie
poprzez pobudzanie ich umysłów i woli oraz poprzez objawianie

10 Teofil 1(27) 2008
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się w kosmosie. Potem następuje etap bezpośredniego przygo-
towania, w którym występują dwie fazy: najpierw Bóg zawiera
przymierze z Abrahamem, wokół którego gromadzi się lud, na-
stępnie lud wraz z Mojżeszem zawiera przymierze pod Synajem.
W końcu nadchodzi etap zawarcia przymierza nowego i wiecz-
nego – przymierza na Kalwarii, i można powiedzieć, że w tym
momencie Kościół zaistniał historycznie. Tak więc wówczas na
genezę teologiczną nałożyła się geneza historyczna, czyli zaist-
nienie Kościoła w ramach wydarzenia Jezusa Chrystusa. W owej
historycznej genezie także wskazuje się pewne etapy. Wielu teo-
logów zaznacza, że we Wcieleniu Bożego Syna, w samym akcie
Wcielenia, możemy widzieć pewien rodzaj poczęcia Kościoła. Ten
prenatalny okres życia Kościoła to wspólnota uczniów przed Pas-
chą Chrystusa. Pascha Chrystusa to z kolei narodziny Kościoła,
natomiast objawieniem Kościoła jest Pięćdziesiątnica. Tak więc
mamy daleko idącą analogię do Narodzenia i Objawienia Pańskie-
go w Betlejem. Najpierw Kościół narodził się z przebitego boku
Chrystusa, potem objawił się w dniu Pięćdziesiątnicy. Mówiąc,
że Założycielem Kościoła jest Jezus Chrystus, a Współtwórcą
Duch Święty, nie twierdzimy wcale, że człowiek nie ma żadnego
udziału w owym zaistnieniu Kościoła. Historyczna geneza za-
kłada współpracę człowieka z Bogiem, a zasadniczym wkładem
człowieka jest akt wiary. Owszem, akt ten jest pobudzony przez
Bożego Ducha, lecz aby człowiek trwał w tym akcie wiary, mu-
si wnieść swój własny wysiłek. Ten wysiłek wiary to zasadniczy
wkład Apostołów w powstawanie Kościoła. Ta współpraca z Bożą
łaską leży u podstaw ustanowienia kanonu ksiąg, rytów, liturgii,
ustalenia liczby siedmiu sakramentów, a także struktur kościel-
nych. Natomiast dzisiaj żyjemy na etapie Kościoła, który zmierza
do ostatecznego spełnienia w Niebieskim Jeruzalem. Wspomnieć
więc trzeba o roli Ducha Świętego. Pierwszym, który nie bał się
tego powiedzieć, był Ives Congar, który nazwał Ducha Świętego

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 11
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współtwórcą Kościoła. Dziś mówi się przede wszystkim o tym,
że Duch Święty jest Ożywicielem. Nieustannie i na różne spo-
soby daje On życie Kościołowi: budzi akt wiary, karmi Bożą
łaską i prawdą, przez Niego kształtuje się communio sanctorum,
czyli wspólnota mająca udział w Życiu Bożym. On także ob-
darowuje charyzmatami, Boskimi cnotami, i dzięki nim Kościół
się rozrasta. Współcześni teologowie mówią, że Duch Święty jest
u początku tzw. eklezjogenezy permanentnej.

Czym jest zatem eklezjogeneza permanentna, nieustanne – jak
rozumiemiemy – powstawanie Kościoła?

Ciągła geneza Kościoła to przyjmowanie kolejnych sakramen-
tów, zwłaszcza chrztu i dalszych sakramentów inicjacji chrześci-
jańskiej. A więc oprócz jednorazowego aktu zaistnienia Kościoła
w określonym punkcie historii istnieje także permanentna, ciągła
geneza, ciągłe powstawanie i urzeczywistnianie Kościoła. Można
by mówić jeszcze bardzo długo o genezie Kościoła. Jest to szalenie
pasjonujące.

Pomówmy jeszcze o „młodym Kościele”. Pierwsze pokolenia wy-
znawców, pierwsi chrześcijanie, Apostołowie, uczniowie, byli
w jakiś sposób wyjątkowi. Oni dali podwaliny pod tworzący się Ko-
ściół, byli jego fundamentem. Myśląc o nich, wyobrażamy sobie
często pierwszych chrześcijan w sposób dość idealistyczny. Rodzi
się więc pytanie, czym charakteryzowało się życie młodego Ko-
ścioła? Czy rzeczywiście było ono takie święte?

Można powiedzieć: i tak i nie! Z jednej strony jest w nas tro-
chę spojrzenia zbyt idealistycznego. Występuje jednak ono także
w listach Pawłowych i nawet w Dziejach Apostolskich. Znajdzie-
my tam piękne formuły, mówiące o tym, że Apostołowie wszystko
mieli wspólne, gromadzili się na łamaniu chleba, rozdzielali mię-
dzy siebie dobra (Dz 2, 42).

12 Teofil 1(27) 2008
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Chciałoby się powiedzieć: zbyt piękne, by było prawdziwe...

Coś w tym jest. Myślę jednak, że słowa te były ważne ku
pokrzepieniu i pobudzeniu, bo w trakcie pisania Dziejów Apostol-
skich zaczął już znikać entuzjazm i euforia pierwszego Kościoła.
A jeśli nawet jeszcze nie minęły, to pojawiały się pierwsze pro-
blemy w życiu Kościoła. Trzeba było go pokrzepić i umocnić.
Znajdziemy więc formuły lansujące pewien ideał, lecz są też świa-
dectwa, nawet w Dziejach Apostolskich, że tu i tam nie było
całkiem dobrze. Trzeba sobie przypomnieć chociażby Ananiasza
i Safirę, także wystąpienia św. Pawła, m.in. jak grzmi w Koryn-
cie: Nie wstyd Wam? Przecież wszyscy jesteście Chrystusa, a tu
jeden Apollosa, jeden Pawła, jeden jeszcze nie wiadomo kogo.
A więc nawet w najstarszych listach Pawłowych są ślady tego,
że w Kościele od samego początku był grzech. Bo Kościół jest
rzeczywistością powołaną przez Boga dla grzeszników, dla ich
podźwignięcia z grzechu. Tak więc wykluczenie grzechu z Ko-
ścioła jest jakimś nieporozumieniem. Kościół z natury swej jest
powołany do istnienia dla grzeszników. Lecz powróćmy do zasad-
niczej myśli. Wspomniany idealizm ma z drugiej strony bardzo
ważne znaczenie dla naszej świadomości. Otóż dzisiaj boimy się
mówić o tym, że jesteśmy wspólnotą świętych. Pierwsi chrześci-
janie się nie bali. Była wśród nich świadomość grzechu, jednak
nie rugowała ona świadomości, że są świętymi. Nawet jeśli cią-
gle grzeszymy, mamy prawo nazywać się świętymi na tyle, na ile
żyjemy w zażyłości z Jezusem Chrystusem. Jeśli jesteśmy z nim
w więzi, to jesteśmy święci Jego świętością. Nie trzeba się bać te-
go, że jestem święty. Dziś jednak dokonały się pewne przesunięcia
w użyciu tego słowa. Gdy mówimy „święty”, myślimy o świętości
moralnej, czyli życiu zgodnym z normami Bożego prawa. Jednak
jest to tylko forma odpowiedzi na przyjętą świętość – świętość Bo-
żą. Trzeba więc odróżnić świętość bytową, ontyczną, którą mamy

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 13
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od Boga, i świętość moralną, która jest formą przyjęcia tego, co
Boże, i odpowiedzią na to, co Boże.

Czym jeszcze może nam zaimponować pierwszy Kościół?

Imponuje nam przede wszystkim męstwem w wyznawaniu wia-
ry w Jezusa Chrystusa. Jest ono wręcz porażające. Wiemy, że opi-
sy męczeństwa są stylizowane na męce Chrystusa Pana, ale nawet
jeśli są stylizowane, to ogromna była odwaga oddania życia. Mało
tego, odwaga, męstwo, ale i radość z tego powodu, że mogę oddać
życie za wiarę, za Jezusa. Niezwykłe jest to świadectwo: za chwilę
będę żył na wieki z Bogiem, poprzez oddanie życia ziemskiego,
moją smierć, rozpocznę zupełnie nową, wspanialszą egzystencję.
Zagubiliśmy gdzieś tę perspektywę. U podstaw męstwa w wyzna-
waniu wiary wyczuwam jeszcze jeden bardzo ważny element. Jest
nim pokój. Zagrożenie świata było wówczas ogromne, zwłaszcza
gdy przyszły prześladowania. Pierwsi chrześcijanie nosili jednak
w sobie niezwykły pokój, męczeństwo ich nie przerażało. I tu do-
chodzimy do tego, co leżało u jego podstaw. Mianowicie, wiara
podmiotowa. Na początku egzystencja chrześcijańska zbudowa-
na była na wierze podmiotowej, czyli osobistej więzi, a nie na
znajomości i wyznawaniu określonych artykułów wiary. To dru-
gie przyszło z czasem, kiedy wspólnota się rozrastała i trzeba
było uregulować określone formy życia i rozwoju, i określić swo-
ją tożsamość wobec pojawiających się herezji. Pierwszy Kościół
potrafił przetrwać największe katusze i wytrwać przy Jezusie,
ponieważ miał świadomość, że tak naprawdę od dnia chrztu żyję
ja i już nie-ja, żyje we mnie Chrystus. Mocą tego Kościoła by-
ło doświadczenie bliskości Jezusa, doświadczenie Jezusa w sobie.
Na tym opierała się podmiotowa wiara w Jezusa jako Emma-
nuela. Pierwsi chrześcijanie przeżywali Jezusa jako kogoś bardzo
realnego, kogo mieli nie tylko na wyciągnięcie ręki, ale kogo no-
sili w sobie. To był Ktoś, jak to wyznał Augustyn po swoim
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nawróceniu, kto jest bliższy niż człowiek sam sobie, kto bardziej
jest z człowiekiem niż on sam ze sobą. Odkrycie tej prawdy było
dla Augustyna początkiem zupełnie nowego życia. I tę prawdę,
chcąc dziś obudzić życie Kościoła, powinniśmy sobie nawzajem
komunikować.

Sobór Watykański II za główny przedmiot refleksji podjął temat
Kościoła. Czy nie stanowi to zarzutu wobec Soboru, że Kościół,
zamiast o Bogu, zaczął mówić o sobie samym?

Gdyby ktoś poczytał niektóre komentarze do tekstów Soboru,
to mógłby odnieść wrażenie, że Sobór skoncentrował się tylko na
Kościele. Zazwyczaj, kiedy mówi się o eklezjologii Soboru, za-
znacza się, że zasadniczym problemem, jaki Sobór podjął, była
odpowiedź na pytanie: Ecclesia, quid dicis de te ipsa? – „Koście-
le, co mówisz o sobie samym?”. Jednak w Lumen Gentium, gdzie
znajduje się wykład o Kościele i chrześcijaństwie, wszystko zaczy-
na się od Boga, wszystko koncentruje się wokół Boga i wszystko
się kończy Bogiem. Trzeba powiedzieć, że ten Sobór wcale nie jest
mniej teologiczny aniżeli wszystkie wcześniejsze, poczynając od
pierwszych soborów starożytności. Jest w nim wykład o dialogu
Boga z człowiekiem w ciągu całej historii zbawienia. Sobór mówi
o udzielaniu się Boga człowiekowi kiedyś i dzisiaj po to, by osta-
tecznie spełnił się zamysł Boży, ale również po to, by wypełniło
się każde ludzkie życie.

Wspomnieliśmy już trochę o Soborze Watykańskim II. Temat wy-
daje się bardzo obszerny, więc chcielibyśmy pozostać przy nim
jeszcze przez chwilę. Co wówczas zmieniło się w myśleniu o Ko-
ściele i jakie znaczenie dla Kościoła ma dzisiaj ten Sobór?

Zmieniło się bardzo wiele, zmiana nie oznacza jednak braku
ciągłości. Niekiedy słyszę niepokojące mnie komentarze, które
mówią, że najpierw byli Ojcowie Kościoła, potem przyszły czasy,
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których trzeba się wstydzić, aż wreszcie nadeszła Pięćdziesiątnica
Soboru. Nie jest to do końca prawdą. Nawet na poziomie analizy
myśli teologicznej, która jest zawarta w dokumentach soboro-
wych, zwłaszcza w Lumen Gentium, widać wyraźnie, że więk-
szość tzw. świeżych myśli to kwestie, które w Kościele już znano.
Teologia ponownie odkryła myśli, które istniały już w chrześci-
jaństwie, a które może zostały trochę zapomniane czy przeakcen-
towane. Niektóre kwestie już wspomniałem, chociażby podmioto-
wy charakter świeckich, inną wizję genezy Kościoła czy odejście
od definiowania Kościoła. Warto jeszcze wskazać na to, iż zre-
zygnowano z postrzegania Kościoła jako societas perfecta, czyli
doskonałej społeczności w świecie. Wizja ta sprawiała, że na świat
patrzono pogardliwie, z wyższością. Sobór tymczasem oczyścił
relacje Kościół – świat. Nie znaczy to jednak, że wprowadzono
w chrześcijaństwie coś zupełnie nowego. Przeciwnie, wydobyto
to, co było u początku, ale później zostało zapomniane. Uświa-
domiono sobie, że świat jest Kościołowi zadany. Nie należy więc
postrzegać świata jako zagrożenie, lecz jako zadanie. Otwartość
na świat określono w ten sposób, że jest zadaniem, że mamy
iść do świata, i że w tym świecie mamy być znakiem sprzeciwu.
Tam, gdzie są treści nie do pogodzenia z Ewangelią, tam trzeba
być znakiem sprzeciwu. Na Soborze zreinterpretowano wadliwą
wizję Kościoła jako arki. Nie postrzega się odtąd Kościoła jako
fortecy broniącej się przed światem, lecz jako łódź, która płynąc
po wodach świata rozdziela zbawienie rodzajowi ludzkiemu.

Jakie problemy zauważa Ksiądz Profesor w dzisiejszym duszpa-
sterstwie?

Jak już wspomniałem, brak nam świadomości, że z nami jest
Bóg. Współczesny chrześcijanin, jak mawia kardynał Kasper, jest
zbytnim deistą. Deista to ten, kto uważa, że Bóg kiedyś stworzył
świat, ale teraz wkracza najwyżej w sytuacjach dramatycznych,
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jak zegarmistrz, żeby coś podreperować, podkręcić. Odnoszę
wrażenie, że opis ten przekłada się zwłaszcza na styl duszpas-
terzowania w Kościele w Polsce. Prowadzi on do tego, że my,
pasterze, mamy Pana Boga na wysokim niebie. Jeśli sytuacja
jest już tragiczna, to trzeba tam zawołać, do tego wysokiego nie-
ba, ale generalnie sami musimy się wszystkim zająć. Nawet jeśli
jest w nas mocna świadomość zbawczej misji Kościoła, wydaje
się nam, że to właśnie my musimy się tym zająć. Proszę zauwa-
żyć, że w tym momencie stawiamy się na poziomie, który jest
poziomem Chrystusowym. Wchodzimy jakby w rolę Chrystusa.
Uważam, iż jako pasterze za bardzo chcemy być lekarzami dla
człowieka. Tymczasem jeden jest Lekarz, jeden Nauczyciel, jeden
Pan. To jest Jezus Chrystus. Nasza rola nie polega w zasadzie
na leczeniu, bo czy jesteśmy w stanie uleczyć? Powinniśmy ra-
czej pełnić funkcję pielęgniarki, która przyprowadza do Boskiego
Lekarza. Nie możemy być takimi deistami, gdyż przekłada się
to na naszą posługę duszpasterską. Często jesteśmy najbardziej
skoncentrowani na organizowaniu: czy to życia parafialnego, czy
katechetycznego. Ciągle jesteśmy przede wszystkim organizatora-
mi. W związku z tym, jako główny organizator, muszę być zawsze
na pierwszym miejscu. Popatrzcie, boimy się wpuścić na pewne
podwórka ludzi świeckich, bo wszystko zniszczą, wszystko się za-
wali. Właśnie, proszę zwrócić uwagę na to założenie. W takim
myśleniu nie ma Chrystusa, nie ma Bożego Ducha. Dostrzegam
naprawdę małe zaufanie do człowieka, małe zaufanie do wiernego.
Za mało bierze się pod uwagę to, że w nim też może zadziałać Bo-
ży Duch. Zawsze mówię, że jeśli Pan Bóg przemówił przez oślicę
Baalama, to dlaczego nie może przez wiernego świeckiego? W tej
optyce widzimy, na czym polega bycie pasterzem. Pasterz to nie
jest ten, który idzie na przedzie. Pasterz idzie z tyłu, gdyż musi
zabezpieczać najsłabsze owieczki. Trzeba się więc umieć znaleźć
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w Kościele. Nikomu miejsca nie zabraknie. Ale znaleźć się można
tylko w świetle Prawdy Chrystusowej. Nie szukajmy po swojemu.

Mówiąc o duszpasterstwie, dotykamy kwestii parafii i relacji mię-
dzy księżmi a wiernymi. Czy nie jest często tak, że proboszcz
przygotowuje niedzielną ofertę, a przysłowiowa owieczka przycho-
dzi i biernie kiwa główką. Wiem, że trudno o idealny model, może
jednak Ksiądz Profesor spróbuje nakreślić, jak powinna funkcjo-
nować parafia.

Na pewno nie zdołamy „przegadać” tego zagadnienia. Zasy-
gnalizuję jednak kilka moich spostrzeżeń. Nie jest tak, że wszędzie
jest winny pasterz. Tak to może wygląda, że pasterz jest nieraz
zagubiony w wizji pasterzowania. Bywa nieraz tak, że proboszcz
robi wszystko, by pobudzić pewną elementarną aktywność, ele-
mentarne otwarcie i zaangażowanie wiernego. I nie może się tego
doczekać. Niewątpliwie trzeba dziś w polskim Kościele budzić
żywą, podmiotową wiarę i tę świadomość, że jest się Kościo-
łem, że bycie wiernego w Kościele jest podmiotowe. Zbieramy
dzisiaj gorzkie owoce tego, co, mówiąc z dużym uogólnieniem,
było siane przez drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Mianowicie
tego, że duchowny jest pneumatikos – wypełniony Duchem, więc
ma pouczać, natomiast lud wierny jest w Kościele tylko i wy-
łącznie przedmiotem duszpasterskiej troski. Czym zaowocowało
to podejście? Tym, że z jednej strony księża są w pewien sposób
nadopiekuńczy, co dusi wszelką chęć zaangażowania się wiernych.
Ale jest też druga strona medalu. Skoro przez tyle wieków wier-
ny świecki był traktowany jako przedmiot duszpasterskiej troski,
to nie dziwmy się, że jest mu trudno się obudzić. Najpierw musi
być otwarty na to, że jest podmiotem w Kościele, że może coś
w Kościele zrobić, że jest za ten Kościół odpowiedzialny. Du-
chowni więc muszą bardziej się otworzyć na wiernych świeckich,
a wierni muszą się bardziej poczuć odpowiedzialni za Kościół.
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Jest więc wiele do zrobienia na poziomie świadomości, lecz także
na poziomie współdziałania. Powiem więcej: na poziomie bra-
terstwa i współpracy. Istnieje wciąż duży wyłom na linii wierny
świecki – duchowny. Dziwi mnie jeszcze inna sprawa. Mianowicie
istnieje też wyłom na linii duchowny – osoba zakonna. Dotyczy
to zwłaszcza kobiet. Jestem czasem porażony tym, jak niektórzy
księża odnoszą się do sióstr zakonnych. Są one często trakto-
wane, jakby były w Kościele przeznaczone tylko do pewnych
posług, na zasadzie „przynieś, podaj, pozamiataj”. To jest jakiś
głęboki dramat tych sióstr. Są one później przywalone, przygnie-
cione: tu dostało im się od księdza w zakrystii, tam zrugała je
przełożona... Trzeba zadbać i o lepszą świadomość, i o lepszą
współpracę, lecz nie dokona się tego bez udrożnienia komuni-
kacji. Nie umiemy ze sobą rozmawiać i ze sobą być. I jest to
problem tak poważny dzisiaj w Kościele, że nie dotyka on tylko
poziomu: wierny świecki – duchowny, lecz także stosunku du-
chowieństwo niższe – duchowieństwo wyższe. Gdy rozmawiam
z proboszczami, są nieraz sfrustrowani tym, jak są traktowani
w kurii przez biskupa. Niejednokrotnie mają wrażenie, że gdy
przychodzą do kurii, to problemem nie jest ich problem, lecz sa-
mi są problemem, bo przyszli z problemem. Niestety, niektórzy
przedstawiciele naszego Episkopatu żyją jak książęta, którzy ma-
ją czasem priorytety tak dziwnie porozkładane, że jest dla nich
wiele spraw drugorzędnych ważniejszych aniżeli posłuchanie pre-
zbitera. Tak więc komunikacja i jej udrożnienie jest bardzo ważną
rzeczą. W tej dziedzinie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Musi-
my przede wszystkim odczytać swoją tożsamość, odpowiedzieć
na pytanie: „kim my jesteśmy?”. Gdyby zapytać studenta teo-
logii na egzaminie z eklezjologii: „kim jesteś jako wierny?”, to
w wielu przypadkach byłoby to pytanie najbardziej pogrążają-
ce. Sobór dał przecież tak jednoznaczną odpowiedź – wierny to
ten, który przez chrzest zostaje wszczepiony w Chrystusa, jest
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ukonstytuowany Ludem Bożym i ma udział w potrójnej misji
Chrystusa: kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Dotyczy to nas
wszystkich. Najpierw trzeba więc zrozumieć, że każdy z nas jest
wiernym. To jest ten poziom, gdzie jesteśmy sobie równi i god-
nościowo tak samo obdarowani. Kiedy mówimy o komunikacji
i podniesieniu świadomości, to w moim przekonaniu moment ob-
darowania jest szczególnie ważny. Bo jeśli ktoś przeżywa fakt, że
jest niezwykle obdarowany, to będzie się z tego cieszył, będzie to
go „niosło” w chwilach trudnych, a przede wszystkim nie będzie
w stanie zatrzymać tego daru w sobie. Po prostu będzie się nim
dzielił.

Kościół święty – Kościół grzeszny. Czy to nie jest największy
paradoks nauki o Kościele? Na czym on polega?

Rzeczywiście, w eklezjologii funkcjonuje to adagium. Trzeba
je jednak rozwinąć, a zarazem rozjaśnić. Kościół jest grzeszny
grzesznością ludzi, a święty – świętością Boga. W pytaniu tym
została użyta kategoria paradoksu. I można jej używać, zwłasz-
cza, jeśli się patrzy bardzo po ludzku. Z jednej strony wyznajemy:
„Wierzę w jeden, święty Kościół”, z drugiej wszyscy widzimy
grzech. Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint mówi, że je-
steśmy winni światu przynajmniej podjęcie wszelkimi sposobami
trudu jednania się, tak żeby świat widział, że robimy, co możemy.
Tymczasem na każdym kroku wychodzą nasze ludzkie słabostki.
Grzech to poważna sprawa – nie można go lekceważyć, nie moż-
na lekceważyć grzechu w Kościele! Trzeba jednak od razu dodać:
kategorią trafną jest tu paradoks, ale kategorią słuszną jest rów-
nież normalność. Musimy sobie uświadomić tę rzeczywistość –
Kościół to społeczność ustanowiona dla grzeszników, nie dla anio-
łów! I nie jest jeszcze tragedią, jeśli ktoś upadnie. Tragedią jest
trwanie w grzechu. Niebezpieczne dla Kościoła, dla życia wiarą,
a także dla postrzegania Kościoła przez świat, nie jest to, że w Ko-
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ściele są ludzie grzeszni. Niepokojące jest właśnie to, że trwają
w grzechu. Trwania w grzechu trzeba się wystrzegać. Ważne jest
to w kontekście tych wszystkich dotykających nas problemów
związanych z erotyką, seksem, komunizmem. Pomijam trudności
związane z odczytaniem tych problemów, rozpoznaniem, nadin-
terpretacją. Ale trzeba powiedzieć, że reakcja wiernych, a nawet
świata, jest tutaj dość wymowna. Nie gorszono się tym, że ksiądz
biskup Wielgus w taki czy inny sposób „współpracował” ze Służ-
bą Bezpieczeństwa w tamtym czasie. Ludzie nie mieli mu tego za
złe, przyjęliby to. Problemem było nieprzyznanie się do tego. To
było gorszące. Normalnością jest grzech i grzeszny człowiek. Jest
to zgodne z jego naturą. Niezgodna natomiast z naturą, bo nie-
zgodna z Ewangelią, jest rzeczywistość trwania w grzechu. Tam,
gdzie Kościół trwa w grzechu i nie przyznaje się do niego, tam się
wynaturza. A więc, Kościół nie wynaturza się przez samo grze-
szenie, tylko przez trwanie w grzechu. Zresztą po to jest właśnie
sakrament pokuty, żeby człowiek mógł wychodzić z grzechu, bo
w odpowiedzi na grzech Bóg ma łaskę i miłosierdzie. Trzeba tylko
się przyznać do winy. Pamiętam, jak redaktor Adam Szostkiewicz
z Polityki podczas dyskusji panelowej w Warszawie odpowiedział
na pytanie, które mu postawiono w kontekście spraw biskupów
Wielgusa i Paetza. Mówił, że oczekuje od Kościoła czegoś, co by
określił jako przejrzystość, nazywanie rzeczy po imieniu. A w tym
nazywaniu rzeczy po imieniu jest ważne, żeby piętnować i nazy-
wać zło, a nie piętnować tego, który się zła dopuścił. Nazwać
grzech po imieniu, a osobie, która go popełniła, pomóc wyjść
z tego stanu. W podejściu Kościoła do tej kwestii niepokoją mnie
pewne rzeczy. Bolały mnie niektóre reakcje duchownych, gdy od-
chodził Tomasz Węcławski: „Poszedł to poszedł! Mamy wreszcie
święty spokój!”. Jak to: mamy święty spokój? To jest ktoś od nas!
To jest nasza owieczka, to jest członek Kościoła, członek naszego
Ciała. Owszem, na siłę go nie zatrzymamy, ale reakcją powinna
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być przede wszystkim modlitwa! Kolejny przykład – współpra-
ca ze Służbą Bezpieczeństwa. W reakcji na grzech Kościół nie
musi szukać nowych rozwiązań, wystarczy je tylko wydobyć ze
skarbnicy Kościoła. Przecież podpowiedzią dla nas jest reakcja
Kościoła na problem lapsi w pierwszych wiekach. Kościół nada-
wał pokutę i pomagał ją odbyć, tak by człowiek mógł w pełni
pojednać się z Bogiem i ze wspólnotą. Dzisiaj więc rodzą się tu-
taj pytania: jak pomagamy wrócić biskupowi Wielgusowi? Ufam,
że z Bogiem się pojednał przez sakrament pokuty, ale jak poma-
gamy mu pojednać się w pełni ze wspólnotą Kościoła w Polsce?
Czy była nałożona jakaś pokuta? Nic o tym nie słyszałem. Może
była, może już ją biskup odbywa. Ale w moim przekonaniu, jeżeli
grzech był publiczny, to trzeba też publicznie powiedzieć, że Ko-
ściół w Polsce nadaje temu swojemu pasterzowi pokutę, a on ją
od tego a tego dnia podejmuje. Gdy ją odprawi, to trzeba również
poinformować, że ten a ten biskup pokutę odbył, wrócił w pełni
do naszej wspólnoty i jego braterstwo znowu się z nami w pełni
realizuje. Tak postępował Kościół w pierwszych wiekach swojego
istnienia.

W związku z powyższym rodzi się kolejne pytanie. Czy można kry-
tykować Kościół? W jaki sposób to robić? Jak nie popaść w kry-
tykanctwo, lecz krytykować z miłością, w sposób twórczy?

Czy Kościół ma prawo krytykować siebie? Czy dzieci Kościo-
ła mają prawo siebie krytykować? Właśnie. Powiedziałbym, że
niedobrze by było, gdyby krytyka Kościoła polegała na wytyka-
niu błędów. Używam słowa „wytykanie”, gdyż nie ma ono wiele
wspólnego z upomnieniem braterskim. Bliżej mu do napiętnowa-
nia. Jest to stawianie się na pozycji arbitra i dystansowanie się
od tego, że ja także jestem częścią Kościoła. Trzeba zacząć tę
krytykę od siebie. Gdy krytykuję Kościół, gdy podnoszę, że dzie-
ją się w nim rzeczy niewłaściwe, muszę pamiętać, żeby popatrzeć
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na siebie, czy sam sobie z tym radzę, czy nie. Upomnienie bra-
terskie z kolei wymaga ogromnej kultury, umiejętności, pewnej
mądrości. Upominając, sam powinienem być w porządku. A jeśli
nawet nie jestem w porządku, to przynajmniej powinienem przy-
znać, że, owszem, widzę coś złego u Ciebie, ale też zaraz dodać,
że sam tutaj także niedomagam. Trzeba patrzeć wtedy w katego-
rii: my – Kościół. Tak, kategoria „my” powinna tutaj wyraźniej
funkcjonować. I bez pozycji arbitra! Czy więc krytykować? Jak
najbardziej! Jesteśmy do tego nie tylko uprawnieni, ale wręcz
zobligowani. Krytyka winna jednak być czyniona w zatroska-
niu i z pozycji utożsamiania się z Kościołem. Co innego świat
zewnętrzny. On ma prawo krytykować i nie możemy mu tego za-
bronić. I powinniśmy też umieć takie uwagi przyjmować, a nie
obruszać się i odpowiadać, że to wszystko nagonka dziennikarzy,
że świat nas prześladuje. Przecież zupełnie nie o to chodzi. Mam
wrażenie, że świat zewnętrzny jest i tak wobec nas bardzo to-
lerancyjny, a media w Polsce uważam za wyjątkowo delikatne.
Po prostu przesadzamy z reakcjami na krytykę, wszędzie tropi-
my wroga. To nie jest tak! Czytajmy spostrzeżenia świata, niby
z zewnątrz, bez utożsamiania się z nami, ale czytajmy je jako
wyrazy dobrej woli. To są nieraz bardzo cenne podpowiedzi. To,
co widać z zewnątrz, nie zawsze jest dobrze widoczne od środka.
Warto posłuchać tej krytyki świata, nawet najostrzejszej.

Od kogo zatem powinniśmy uczyć się właściwej krytyki Kościoła?

Dobra krytyka ma coś z postrzegania Kościoła przez pryzmat
Ewangelii. Trzeba też umiejętnego słowa. Słowo jest bardzo ważne.
Krytyki Kościoła możemy z pewnością uczyć się od Jezusa. Pan
Jezus zapytał: „Przyjacielu, czemu mnie bijesz?”. Czy może-
my coś zarzucić tutaj Jezusowi? Z pełną miłością to powiedział.
Czasem też dobrze jest zawiesić tok rozważania. Trzy kropki...
idziemy dalej. Jezus tak zrobił z Herodem. To jest przecież po-
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rażające. Zauważmy, że w Ewangelii nie mamy takiej sytuacji
spotkania, by Jezus kogoś tak radykalnie potraktował. Ani sło-
wem... To nawet największych faryzeuszy poczęstował słowem.
To było twarde słowo, ale poczęstował. Ale dlaczego nie chciał
rozmawiać z Herodem? W zasadzie Herod chciał się Jezusem za-
bawić. Słowo Zbawiciela nie miało dla niego znaczenia, gdyż on
nie oczekiwał słowa. Nie prowokował Jezusa, by poczęstował go
słowem, ale potraktował Go narzędziowo. Chciał, by Jezus był
na jego usługach – „a zrób jakiś cudzik”. A Jezus nic, komplet-
nie nic. I czasem jest to metoda. Przypomnijmy też sobie, w jaki
sposób Jezus krytykował świat. Była taka sytuacja, gdy wziął
powróz i przepędził kupców ze świątyni. Widać, że chyba wtedy
było to potrzebne. Przypomina to non possumus Wyszyńskiego.
Tego brakuje czasami w Kościele. Boimy się czasami krytycznych
myśli o Kościele. To, że jestem w stanie duchownym, to mnie
obliguje jednak jeszcze bardziej do tego, żeby być nastawionym
krytycznie, zwłaszcza do nas, duchownych, jeszcze bardziej niż do
wiernych świeckich. Brakuje czasem elementarnej mądrości ludz-
kiej i otwartości na drugiego człowieka. Czasami potrzeba tutaj
pokory.

Dlaczego potrzebujemy Kościoła?

Potrzebujemy Kościoła, bo jest on sakramentem Zbawienia,
a więc jego znakiem i narzędziem. Nie jest więc jedynie środowi-
skiem zbawienia – środowiskiem takim jest świat, rodzaj ludzki.
Kościół natomiast jest uprzywilejowanym narzędziem zbawienia
w ręku Boga. Jeśli Kościół jest narzędziem zbawienia, to jak
można powątpiewać, czy on jest potrzebny, czy nie? Zbawie-
nie jest nam dane, ale Kościół jest ukształtowany po to, aby
człowiekowi pomóc to zbawienie przyjąć. Potrzebujemy Kościo-
ła, gdyż sami nie damy sobie rady. To Kościół przekazuje nam
moc wiary. W Kościele, w tej wspólnocie wiary, łatwiej nam iść
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i to Kościół ma w sobie te bogactwa, te środki, które są nam ko-
nieczne do zbawienia. Sobór nakreślił nam taką wizję. Refleksji
o Kościele nie rozpoczyna od pytania o genezę, jak to klasycznie
bywało, lecz od pytania: „po co Kościół?”. My też powinniśmy
o Kościele myśleć w ten sposób, zaczynając od pytania: „po co
jest Kościół i w czym przejawia się Jego wartość?”. Odpowiedź
na to pytanie jest bardzo prosta: aby człowiek, rodzaj ludzki,
mógł osiągnąć zbawienie, czyli więź z Bogiem. Aby mógł osiągnąć
szczęście, swoje spełnienie. Dlatego też już w samej odpowiedzi
na pytanie „po co Kościół?”, zawarta jest dla Kościoła dyspo-
zycja, mówiąca o tym, co jest w Kościele najważniejsze. Chodzi
o posługę jednania ludzi z Bogiem i ludzi między sobą. To jest
najważniejsze w Kościele. Wszystko więc, co temu służy, rozwija
Kościół Chrystusowy i go urzeczywistnia. Natomiast wszystko to,
co zadaniu temu nie służy, jest karykaturą Kościoła, garbem na
ciele Kościoła. Bardzo dosadnie stwierdził to w jednym z artyku-
łów Ratzinger, mówiąc, że jeżeli są w Kościele jakieś struktury,
które na pewnym etapie rozwoju życia Kościoła nie służą jed-
naniu człowieka z Bogiem, ale wręcz odwrotnie – jeszcze uwodzą
w złym kierunku, to Kościół jak najszybciej powinien przemyśleć
te struktury i jeśli nie ma możliwości ich udrożnienia, winien je
usunąć. Zadziałać radykalnie.

W czym zatem konkretnie tkwi wartość Kościoła?

Powołam się na 17. numer Lumen Gentium. Wybrzmiewa tu
cała wartość Kościoła: „Głosząc Ewangelię, Kościół zachęca słu-
chających do wierzenia i wyznawania wiary, przygotowuje ich do
chrztu, wyrywa z niewoli błędu i wciela w Chrystusa, aby przez
miłość do Niego, dorastali do pełnej doskonałości. Działalnością
swoją sprawia, że wszelkie dobro, jakie zostało zasiane w sercach
i umysłach ludzi, a także we własnych obrzędach i kulturach
narodów, nie tylko nie ginie, lecz zostaje uleczone, wyniesione
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i dopełnione na chwałę Boga, na zawstydzenie szatana i dla szczę-
ścia człowieka”. Piękny tekst. Oto, co ci człowieku daje Kościół.
Oto, dlaczego Go potrzebujesz. Tego, co daje Kościół, nie da ci
świat.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Rozmawiali: Igor Gnius OP, Szymon Popławski OP i Łukasz
Wiśniewski OP

ks. Andrzej Czaja — dr hab., prof. Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Pneu-
matologii i Eklezjologii KUL, kapłan diecezji opol-
skiej. Mieszka w Lublinie.
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ks. Adam Boniecki

Dlaczego potrzebuję Kościoła?

O czym mówimy? Pytanie to
trzeba postawić, bo kiedy mó-
wimy: Kościół, mamy na myśli
różne rzeczywistości.
Wierzę w jeden, święty, apo-
stolski Kościół? Co właści-
wie jest przedmiotem wia-
ry, którą publicznie, przynaj-
mniej raz na tydzień, wyzna-
ję? Bo chyba nie Kuria Rzym-
ska ani krakowska Kuria Metro-
politalna, nie organizacja, ow-
szem, potrzebna i skuteczna,
lecz niekiedy straszna. Wierzę
w Kościół-sakrament, widzial-
ny znak obecności, Kościół,
przez który dociera do mnie

dotknięcie Chrystusa w sakra-
mentalnych słowach odpuszcze-
nia grzechów, przemiany chleba
i wina w Jego Ciało, w udzie-
lonym przed operacją chorych
namaszczeniu, w biskupim na-
łożeniu rąk w czasie moich
święceń kapłańskich. Wierzę
w Kościół, który przez niepraw-
dopodobne wiraże dziejów, mi-
mo grzesznych papieży, nie-
mądrych kaznodziejów, błędów
różnych mistrzów, przechował
depozyt apostolskiej wiary, co-
raz lepiej poznawany. W Ko-
ściół – lud Boży, którego gra-
nice zna tylko Bóg, bowiem
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obejmują nie tylko prawowier-
nych, nie tylko ochrzczonych,
ale i tych, którzy szczerym ser-
cem szukają Pana Boga, nic
o Nim nie wiedząc.
Mówiąc Kościół, mamy jed-
nak na myśli także konkret-
ną, widzialną wspólnotę. Ko-
ściół katolicki, Kościół prawo-
sławny... Złożony z katolików
czy prawosławnych, takich jak
ja sam nieświętych, kiepskich
świadków uzurpujących sobie
szczególne przywileje u Bo-
skiego Mistrza. Ta nieświęta
wspólnota grzesznych ludzi cią-
gle jednak rodzi także świę-
tych, których obecność działa
jak wyrzut sumienia: przez to,
że są, mówią, że można być
świętym.
„Kościół się wypowiedział”,
albo „Kościół głosu nie za-
brał”... – w tym i podobnych
stwierdzeniach, przez Kościół
rozumie się (by użyć określe-
nia Maritaina) „personel”: pa-
pieża, biskupów, kardynałów,
synody, sobory itp. ciała, któ-
re rzeczywiście się wypowiada-
ją w imieniu Kościoła.

Kościoła, rozumianego we
wszystkich tych znaczeniach,
potrzebuję. Potrzebuję w każ-
dym z tych znaczeń inaczej.
W pierwszym – bo wierząc
w Chrystusa i będąc przekona-
nym, że On taki właśnie spo-
sób wybrał, żeby być z nami
„do końca świata”, potrzebuję
skutecznego znaku Jego obec-
ności. Żyjąc długo, wiele razy
mogłem się przekonać o owej
skuteczności, wręcz zobaczyć,
jak skuteczne może być Sło-
wo, jak skutecznym znakiem są
sakramenty.
W drugim sensie... Sam Bóg
wie, jak niekiedy mam tej
wspólnoty dosyć. Jak jej hipo-
kryzja, pycha, obojętność, bier-
ność mnie nuży i boli, jak ma-
giczne czy socjologiczne trak-
towanie wiary zniechęca mnie,
przeraża, skłania do ucieczki.
Ale jestem jej częścią i to, nie-
stety, nie lepszą aniżeli inni.
Bóg widzi, jak swój brak za-
angażowania skrywam za rytu-
ałem, jak (mnie się wydaje, że
rzadko, ale jak jest w rzeczywi-
stości?) z braku własnych słów
sięgam po formułki. Zostaję, bo
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wiem, że sam nie jestem lepszy,
zostaję, bo jest to moja wspól-
nota: święta wspólnota grzesz-
nych ludzi.
„Personel” mi nie przeszka-
dza. Nie mam wątpliwości, że
jest potrzebny i że wolałbym,
żeby był lepszy, ale lepszego
nie będzie. Co więcej, długie la-
ta bycia księdzem pozwoliły mi
odkryć, że jest lepszy, niż to na
pierwszy rzut oka się wydaje,
czasem – mam na myśli kon-
kretnych ludzi – wręcz genialny.
Pytacie, dlaczego potrzebuję
Kościoła? To tak, jakbyście
mnie spytali, dlaczego potrze-
buję ojca i matki, nawet, je-

śli już ich nie ma wśród ży-
wych. Nie wiem, dlaczego ich
potrzebuję, bo ich miałem. Bo
nie wiem, jak by było, gdyby
ich nie było. W Kościele wzra-
stałem, w Kościele się uczy-
łem sztuki chodzenia i rozróż-
niania dobrego i złego. W Ko-
ściele wątpiłem i wierzyłem. Je-
śli człowiek w dzieciństwie ma
rodzinny dom, to zawsze będzie
miał gdzie wrócić. Nawet, jeśli
fizycznie dom ten przestał ist-
nieć, w tym człowieku istnieć
nie przestanie. A Kościół?... Je-
stem w nim i on jest we mnie.
Potrzebuję go. Dlaczego? Sam
nie wiem dlaczego.

ks. Adam Boniecki — redaktor naczelny Tygodnika
Powszechnego. Autor wielu publikacji. Mieszka w Kra-
kowie.

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 29



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 30 — #30
�

�

�

�

�

�

Ankieta Teofila

ks. Tomáš Haĺık

Spór o piękno Dulcynei z Toboso1

Wielu ludzi w dzisiejszym
świecie zachodnim – włącznie
z tymi, którzy wcale nie uwa-
żają się za pozbawionych „re-
ligijnego słuchu” – ma wiel-
kie zastrzeżenia i z rezerwą od-
nosi się do „religii zinstytu-
cjonalizowanej”. Papież Bene-
dykt XVI jeszcze jako profe-
sor Ratzinger usilnie starał się
przekonać swoich czytelników,
że kto przyznaje się do Chry-
stusa, powinien być równocze-
śnie gotowy „wziąć na siebie
uciążliwości Jego rodziny”. Po-
dobnie uważają także niektó-
rzy współcześni autorzy litera-
tury religijnej. Ronald Rolhei-
ser ostrzega, że wiara oderwana
od życia konkretnej historycz-
nej wspólnoty kościelnej mo-
że rychło ześlizgnąć się w sfe-

rę osobistych fantazji i projek-
cji naszych pragnień: „Odda-
leni od realnej, zakotwiczonej
w historycznym czasie wspól-
noty (Kościoła), niezależnie od
wszelkich jego błędów, narażeni
jesteśmy na niebezpieczeństwo
życia bez konfrontacji, uczynie-
nia z religii sprawy prywatnego
widzimisię, dzielonego z kilko-
ma podobnie myślącymi osoba-
mi, ale wtedy nigdy nie zosta-
niemy skonfrontowani z wyzwa-
niem, które jest nam najbar-
dziej potrzebne. Kościoły by-
wają konformistyczne, brudne
i grzeszne, ale – podobnie jak
nasze rodziny – są rzeczywiste.
W obecności ludzi, którzy regu-
larnie dzielą z nami nasze życie,
nie możemy kłamać, zwłaszcza
wobec samych siebie, i uciekać

1 Fragmenty eseju Spór o piękno Dulcynei z Toboso, zamieszczonego w książ-
ce Vzdaleným nabĺızku, Praha 2007.
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przed sobą ku wzniosłym ide-
om. We wspólnocie objawia się
prawda, a fantazja zostaje od-
rzucona”2. Zdaniem Rolheise-
ra postawa dystansu względem
Kościoła z powodu jego błędów
często bywa tylko wybiegiem
i próbą jego zracjonalizowania:
w rzeczywistości człowiek pra-
gnie pozostać w sferze swoich
iluzji o sobie samym i podejrze-
wa, że w Kościele – podobnie
jak w rodzinie – mógłby je utra-
cić. Do swojej analizy Rolhe-
iser dołącza jeszcze bardzo uży-
teczną listę zwyczajnych fałszy-
wych oczekiwań, które ludzie
kojarzą z Kościołem i które nie-
chybnie prowadzą do frustracji
i rozczarowań: Kościół nie może
być ani namiastką rodzinnej in-
tymności, ani hermetycznie za-
mkniętym klubem ludzi jedna-
kowo myślących, ani też elitą
świętych itp.
Ja także uważam częstą
skłonność do wskazywania na
Kościół jako na winowajcę
i głównego sprawcę problemów

w życiu religijnym za wybieg
równie łatwy i krótkowzrocz-
ny, jak modne dziś zrzucanie
wszystkich win i problemów
młodzieży na rodziców, na spo-
łeczeństwo itd. To, co napisał
Charles Sykes o Ameryce, że
stała się „narodem ofiar”3,
gdzie każdy szuka przyczyny
swoich niepowodzeń tylko po-
za sobą, w innych ludziach
lub w zewnętrznych okolicz-
nościach, odnosi się w takim
samym, jeśli nie większym,
stopniu do dzisiejszej Europy
i z pewnością rzutuje także na
Kościół.
Również utrata iluzji w od-
niesieniu do Kościoła – któ-
ra przeważnie prędzej czy póź-
niej czeka pełnych entuzjazmu
konwertytów – może być bar-
dzo pożyteczna, a nawet stać
się nieodzowną próbą dojrza-
łości wiary, podobnie jak czło-
wiek, który, najpóźniej w wie-
ku dojrzewania, musi udźwi-
gnąć utratę iluzji względem do-
skonałości własnych rodziców.

2 R. Rolheiser, The Holy Longing, Doubleday 1999, s. 137.
3 Por. C. Sykes, A Nation of Victims: The Decay of the American Character,
New York 1992.
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Także bowiem w stosunku do
rodziców owo załamanie się
projekcji naszych infantylnych
oczekiwań łączy się z bole-
snym kryzysem i fazą buntu.
Jednak człowiek prędzej czy
później powinien znaleźć no-
wą, dojrzalszą formę miłości
do rodziców. Mam wrażenie, że
zarówno „konserwatyści”, któ-
rzy w momencie kryzysu kur-
czowo garną się do „matki-
Kościoła” i z oburzeniem od-
mawiają brania na swoje su-
mienie jej błędów, jak i „pro-
gresiści”, których rozdrażniony
hiperkrytycyzm zdradza cza-
sem jedynie nieprzezwyciężony
„kompleks Edypa” w relacji do
władzy kościelnej, ukazują dwie
symetryczne wobec siebie for-
my niepowodzenia w owej pró-
bie dojrzałości.
Kościół, jeśli pojmujemy go
w sposób teologiczny, a nie tyl-
ko socjologiczny, oraz w sposób
mistyczny, a nie tylko biurokra-
tyczny, jest dla nas tajemnicą:
przede wszystkim nie znamy je-
go granic, nie wiemy ani te-
go, gdzie się zaczyna, ani gdzie
się kończy, kto do niego nale-

ży, a kto nie. Święty Augustyn
pisał: „Wielu spośród tych, któ-
rzy sądzą, że są wewnątrz, znaj-
duje się na zewnątrz – ale
też na odwrót”. Ostatni Sobór
podkreślił, że Kościół jest sa-
kramentem – tzn. symbolem,
a równocześnie narzędziem jed-
ności wszystkich ludzi i na-
rodów w Chrystusie; jedności
ludzi, która wszakże nie mo-
że być w pełni zrealizowana
w toku dziejów – to jest „cel
eschatologiczny”. Każdy czło-
wiek, poprzez tajemnicę Wcie-
lenia, jest już teraz „jakoś” złą-
czony z Kościołem – już bo-
wiem przez swoje człowieczeń-
stwo jest złączony z człowie-
czeństwem Chrystusa, a więc
ma też pewien udział w Jego
„mistycznym ciele”, jakim jest
Kościół. To, co dzisiaj ludzie
mają przeważnie na myśli, kie-
dy dyskutują o Kościele i jego
problemach, jest tylko częścią,
zewnętrzną warstwą, rzekłbym,
zaledwie cieniem owej tajem-
nicy przebywania i działania
Zmartwychwstałego w dziejach
ludzkiej społeczności.
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Wchodząc kiedyś do rzym-
skiej bazyliki św. Piotra, uświa-
domiłem sobie, jak genialnym
obrazem Kościoła jest ta świą-
tynia. Zgodnie z zamierzeniem
architekta integralną jej częścią
jest nie tylko wewnętrzna prze-
strzeń bazyliki, ale i cały plac,
otoczony kolumnadą przypomi-
nającą rozwarte ramiona. Już
ci, którzy przeszli przez tę ko-
lumnadę i płyną wraz z tłu-
mem – łącznie z tymi, którzy
nie przejdą przez bramę i nie
uklękną w środku, tak czy owak
są w świątyni, nie zdając so-
bie z tego sprawy. Tak wła-
śnie musi wyglądać Kościół ka-
tolicki; gdyby zamiast kolum-
nady zbudował nieprzekraczal-
ny mur, lub gdyby nawet zre-
zygnował z przestrzeni placu,
na którym oczywiście nie da
się wymusić zdyscyplinowanego
zachowania i stosownego ubioru
jak we wnętrzu bazyliki, zrezy-
gnowałby ze swojej katolicko-
ści. Gdy obserwuję niektórych
katolików, jak chcieliby dys-
cyplinować pluralizm Kościoła
wedle swojej, często osobliwej,
koncepcji katolicyzmu, jest mi

smutno, że ci, których „poże-
ra gorliwość o dom Pański” nie
uświadamiają sobie, iż stają się
właśnie zamachowcami, zagra-
żającymi jednej z najbardziej
witalnych funkcji Kościoła, je-
go katolickości – powszechno-
ści, która w końcu powinna
być ideałem wszystkich Kościo-
łów chrześcijańskich, wyznają-
cych Credo Apostolskie.
Niedawno wysłuchałem kaza-
nia jednego z moich kolegów na
temat: „Maryja obrazem Ko-
ścioła”. Myśl, że Matka Jezu-
sa jest ikoną Kościoła, tak dro-
gą Janowi Pawłowi II, również
mnie nie jest obca, zwłaszcza
jeśli potrafimy tę metaforę roz-
wijać w duchu mistyki chrześci-
jańskiego Wschodu i jego teo-
logii ikony. Jednak kazanie to
było tak słodko sentymental-
ne, powierzchowne i pozbawio-
ne ikry, że sprowokowało mnie
do tego, by zaproponować ka-
znodziei inną metaforę: Kościół
jako Dulcynea z Toboso.
Prawdziwy obraz Kościoła
jest tajemnicą. Czytając dzie-
ło Cervantesa nie dowiaduje-
my się, jak wygląda Dulcynea
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z Toboso. Czy jest to ta ubru-
dzona, ordynarna służąca, tak
jak ją widzi Sancho Pansa, czy
też wytworna dama, którą wiel-
bi Don Kichot? Znawcy dzieła
Cervantesa już dawno zwróci-
li uwagę na genialną dialekty-
kę jego słynnej powieści. Przez
dłuższy czas sądzimy, że ra-
cję ma oczywiście prostodusz-
ny realista Sancho, natomiast
Don Kichota traktujemy jako
marzyciela i biednego szaleńca.
Jednak przy uważnej lekturze
okazuje się, że może być też
na odwrót. Są bowiem rzeczy,
których Sancho ze swojej per-
spektywy po prostu nie widzi.
Don Kichot i Sancho to, mó-
wiąc krótko, dwie strony czło-
wieka, dwie różne perspekty-
wy widzenia świata: Don Ki-
chot jest szaleńcem wyłącznie
bez Sancha, podczas gdy San-
cho bez Don Kichota jest przy-
ziemnym gamoniem. Ani Ki-
chot, ani Sancho nie widzą ca-
łej i prawdziwej Dulcynei, al-
bo też obaj mają rację: San-
cho ma z pewnością rację co
do jej zewnętrznej postaci, pod-
czas gdy Don Kichot doświad-

cza także tego, czym Dulcynea
jest w ukryciu, w swych moż-
liwościach: nie, czym widzial-
nie jest, ale czym także mogłaby
być – i czym być może kiedyś
nawet się stanie.
Gdy czytamy, co pisze jakiś
Sancho o Kościele w dzisiejszej
prasie bulwarowej, nie wątpi-
my, że jest to na swój sposób ja-
kaś prawda, ale nie jest to praw-
da cała i pełna. Gdy medytuje-
my na wzór mistyków o Koście-
le jako apokaliptycznej niewie-
ście zstępującej z góry, bez wa-
dy i skazy, niczym oblubienica
z Pieśni nad Pieśniami i Pan-
na Niepokalana, nie wątpimy
w prawomocność takiego punk-
tu widzenia; ale też nie mo-
żemy zatykać uszu, gdy w za-
mknięte drzwi pokoiku naszej
medytacji zastuka znowu „San-
cho Pansa”, by nas swoimi uwa-
gami ściągnąć z mistycznych
wyżyn na ziemię. Jednak cała
prawda o Kościele nie miesz-
ka ani na dole, na ziemi, ani
na mistycznych wyżynach, ani
też „gdzieś pośrodku”. Nie ma
dwóch, ani trzech Dulcynei, jest
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tylko jedna Dulcynea, widziana
z różnych perspektyw.
Poznanie Kościoła rozwija się
w czasie – Kościół daje się po-
znać w różnych swych fazach
zarówno paparazzim z brukow-
ców, jak i teologom i mistykom
(choć oczywiście nie w tej samej
mierze), jednak jego prawdziwe
oblicze ujrzymy dopiero w mo-
mencie, który końcowe wersety
Biblii przedstawiają jako wspa-
niałą wizję nadejścia niebieskie-
go Jeruzalem.
Boże, jakżebym sobie życzył,
aby w Kościele zrealizowała
się wizja Apostoła Pawła do-
tycząca organizmu, w którym
wszystkie członki dopełniają

się nawzajem w różnorodno-
ści i respektują swoje odmien-
ne przeznaczenie, kiedy to ręka
nodze czy oko uchu nie mówią:
„nie potrzebuję cię”! Jakżebym
pragnął, byśmy w końcu uświa-
domili sobie wraz ze wszystkimi
tego konsekwencjami, że „ciało
Chrystusa” potrzebuje zarów-
no oczu, patrzących progresyw-
nie przed siebie, jak i nóg, sto-
jących mocno na gruncie tra-
dycji, zarówno rąk, aktywnie
włączających się w działalność
świata, jak i uważnych, nie
przytępionych uszu, cicho, kon-
templacyjnie wsłuchujących się
w rytm Bożego serca.

przełożył Andrzej Babuchowski

ks. Tomáš Haĺık — prof. dr hab., teolog, filozof
i psycholog. Wykładowca Instytutu Filozofii i Religio-
znawstwa Uniwersytetu Karola w Pradze, prezydent
Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, duszpasterz i rek-
tor kościoła akademickiego Najświętszego Zbawiciela,
były konsultor Papieskiej Rady ds. Dialogu z Niewie-
rzącymi. Autor wielu książek, podręczników, artyku-
łów popularnych i naukowych. Mieszka w Pradze.
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Ojcowie Kościoła interesowali się wzrostem Kościoła,

czyli doprowadzeniem wspólnoty do świętości. Taki

był zamysł Orygenesa w jego teorii zjednoczenia z Lo-

gosem, jak również św. Ambrożego, który wskazywał

na obecność Boga w znakach sakramentalnych, jak

również Hermasa, który opisywał Kościół jako sta-

le budowaną wieżę. Można powiedzieć, że dla Ojców

istnieje przede wszystkim konkretna wspólnota, która

jest Kościołem, a nie Kościół jako przedmiot badania

teologicznego.
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Żywy kontekst
wszelkiej teologii.
Obrazy Kościoła
w starożytności

Pisanie o eklezjologii pierwotnego Kościoła jest za-
daniem z jednej strony fascynującym, ponieważ dotykamy
życia wspólnot chrześcijańskich w ich młodości, z drugiej

jednak sprawia trudności, ponieważ nie posiadamy żadnego cało-
ściowego traktatu teologicznego o Kościele napisanego w tamtym
czasie. Za pierwsze dzieło w pełni poświęcone eklezjologii przez
wiele lat uznawano Summa de Ecclesia Juana de Torquemada
napisane dopiero w XV w.1. Z czasów starożytnych zachowane
mamy co prawda dzieło Cypriana z Kartaginy – De unitate ecc-
lesiæ (251 rok), nie ujmuje ono jednak całości zagadnienia, lecz
jest polemiczną odpowiedzią na problem schizmy Nowacjana2.
Pomimo braku „podręcznika” eklezjologii, posiadamy ogromną
ilość tekstów patrystycznych, zawierających w sobie przesłanki,
które w późniejszym czasie zaowocowały artykułem wiary z Sym-
bolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego: wierzę w jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół. Zanim jednak ukształtował się

1 Por. I.-M. Congar, Pojęcie Kościoła według nauki św. Tomasza z Akwinu,
(w:) T. Zaleski, Mistyczne Ciało Chrystusa. Traktat o Kościele, Poznań-
Warszawa-Lublin 1962, s. 261.
2 Por. J. Quasten, Patrologia, t. I, Torino 1975, s. 583.
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tak precyzyjny język mówienia o Kościele, wczesna teologia po-
sługiwała się przede wszystkim obrazami. Celem niniejszego ar-
tykułu jest próba zastanowienia się, skąd brała się specyfika tego
typu teologii. Z racji obszerności materiału ograniczę się do kil-
ku ogólnych uwag, nie wchodząc w szczegóły i spory dotyczące
chronologii czy też interpretacji poszczególnych dzieł Ojców Ko-
ścioła3.

Biblia

W konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II znaj-
dujemy fragment, który rzuca światło na naszą problematykę.

Jak w Starym Testamencie objawienie Królestwa często

przedstawione jest typicznie, tak też i teraz [w Nowym

Testamencie] wewnętrzna natura Kościoła daje się nam

poznać poprzez rozmaite obrazy, które brane bądź z ży-

cia pasterskiego, bądź z uprawy roli, bądź z budownictwa,

bądź wreszcie z życia rodzinnego i narzeczeństwa, mają

swe oparcie w księgach Proroków. (Lumen Gentium, 6)

Pisarze chrześcijańscy, którzy w znacznej mierze wywodzili się
z judaizmu, byli spadkobiercami Starego Testamentu i w swojej
teologii rozwijali wątki w nim zawarte. Przykładem tego typu teo-
logii może być katecheza, którą Filip przeprowadził na drodze do
Gazy. Przyłączywszy się do dworzanina królowej etiopskiej, czy-
tającego fragment z proroka Izajasza, zapytany o znaczenie tego
proroctwa, wychodząc z tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą

3 Opracowanie tego zagadnienia można znaleźć w następujących publika-
cjach: H. Rahner, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia die Padri, Milano
1995; H. Fries, Mutamenti dell’immagine della Chiesa ed evoluzione stolico-
dogmatica, (w:) Misterium Salutis, t. 7, Brescia 1972, s. 271; Y. Congar,
Sainte Église : études et approches ecclésiologiques, Paris 1964; N. Afana-
sjew, Kościół Ducha Świętego, Białystok 2002; H. de Lubac, Katolicyzm,
Kraków 1988.
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Nowinę o Jezusie (Dz 8, 35). Teolodzy wczesnochrześcijańscy
rozwijali zawarte w Starym Testamencie mesjańskie proroctwa,
odnosząc je do Chrystusa i Kościoła. Wiele przykładów tego ty-
pu teologii możemy znaleźć w listach św. Pawła. Za przykład
niech posłuży metafora Sary i Hagar z Listu do Galatów: (...)
niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą
Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. (...) Natomiast
górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką
(Gal 4, 24–26). Losy dwóch kobiet ze Starego Przymierza w inter-
pretacji św. Pawła nabierają nowego sensu w odniesieniu do Ko-
ścioła. Tego typu alegoryczne interpretacje starotestamentalnych
obrazów możemy znaleźć w wielu tekstach Nowego Testamentu.
Jest to teologia bazująca przede wszystkim na ciągłości historii
zbawienia. Chrześcijanie nie tworzyli bowiem „nowej teologii”,
ale starali się wykazać ciągłość pomiędzy zapowiedzianym Me-
sjaszem a Jezusem z Nazaretu. Podobnie w obrębie eklezjologii
dążyli oni do ukazania ciągłości pomiędzy Narodem Wybranym
a chrześcijanami.

Warto podkreślić, że ci pisarze, którzy nastąpili bezpośrednio
po epoce apostolskiej, nie wykazywali dużej samodzielności teo-
logicznej i raczej powtarzali schematy wypracowane w kanonie
nowotestamentalnym. Gdy od pism Nowego Testamentu zwraca-
my się ku tekstom z okresu poapostolskiego, możemy zauważyć
zubożenie zarówno pod względem treści, jak i formy. Autorzy
tego okresu byli epigonami wielkich postaci ery apostolskiej, któ-
rzy tylko z konieczności chwytali za pióro, aby wypowiedzieć się
na tematy życia apostolskiego4. Nie można jednak powiedzieć,
że ich teologia nie miała wartości i była jedynie powielaniem
wypracowanych już schematów. Przyświecały im po prostu inne
cele. Główną troską pisarzy epoki poapostolskiej było praktyczne

4 Por. W. Myszor, Wstęp, (w:) Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna,
Warszawa 1990, s. 7.
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zastosowanie teologii w życiu chrześcijańskim5. Kościół, nazywa-
ny przez nich owczarnią, rolą uprawną, budowlą, świątynią czy
też oblubienicą, jest tym, który stale i wciąż na nowo jest budowa-
ny, uprawiany i oczyszczany. Wydaje się, że Ojcowie Apostolscy
nie wprowadzili do języka eklezjologii żadnego nowego obrazu,
którego nie można byłoby znaleźć w Starym lub Nowym Te-
stamencie. Starali się jednak uwypuklić znaczenie dynamiczne
Kościoła, odnoszące się wprost do ciągłego nawracania się każ-
dego z członków tej wspólnoty. Specyficzna sytuacja, w której
znajdowali się pierwsi chrześcijanie, świadomość wyobcowania,
a jednocześnie wyróżnienia i wybrania, prześladowanie oraz brak
możliwości pełnego udziału w życiu społecznym ze względu na
kult pogański, stanowiła środowisko, w którym eklezjologia zaję-
ła poczesne miejsce w ich teologii. Można powiedzieć, że pomimo
tego, iż nie wprowadzili oni nowych pojęć do eklezjologii, była
ona głównym przedmiotem ich zainteresowania6. Wśród różnych
domyślnych eklezjologii, które możemy znaleźć w pismach wcze-
snochrześcijańskich autorów, najbardziej podstawowe pozostają
dwie, oparte na biblijnych obrazach populus Dei i corpus Christi7.
Za przykład teorii rozwijającej starotestamentalny obraz Ludu
Bożego niech posłuży tekst Orygenesa.

W swoim komentarzu do Ewangelii św. Jana twierdzi on, że tak
jak cały Lud Boży został podzielony na dwanaście pokoleń, tak
też Lud Chrystusowy zawiera w sobie charakterystyczne cechy
owych pokoleń.

Otóż większość z nas, związanych z naukami Chrystusa,

tych, którzy zajmują się wieloma sprawami życiowymi
5 Por. tamże, s. 22.
6 Por. tamże, s. 15.
7 Por. H. Fries, Mutamenti dell’immagine della Chiesa ed evoluzione stolico-
dogmatica, (w:) Misterium Salutis, t. 7, Brescia 1972, s. 271; P. Tihon,
Kościoł, (w:) Znaki Zbawienia. Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, Kraków
2001, s. 308.
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i tylko niewielkie dokonania poświęcają Bogu, to może są

ci, którzy wywodzą się z „pokoleń”, a mając niewiele

wspólnego z kapłanami, w niewielkim stopniu żywią kult

Boga; tych natomiast, którzy szczerze związani są ze Sło-

wem Bożym i z jedyną służbą Bożą, słusznie nazwiemy

kapłanami i lewitami z uwagi na wyróżniającą się ich dzia-

łalność w tym zakresie. Ci wreszcie, którzy przewyższają

wszystkich i zajmują, że się tak wyrażę, pierwsze miejsce

wśród swych rodów, są może arcykapłanami na wzór Aaro-

na, ale nie na wzór Melchizedeka8.

Orygenes wyróżnia wśród chrześcijan trzy grupy: większość,
która niewiele czasu poświęca Bogu; niektórych, którzy związa-
li się ze Słowem Bożym i traktują swoją działalność jako misję;
i wreszcie nielicznych, którzy stali się arcykapłanami Słowa Bo-
żego. Dla Orygenesa hierarchia kościelna nie tworzy się poprzez
ustanowienie szczególnych posług dla sprawowania eucharystii,
ale poprzez jedność ze Słowem Bożym. Tym samym prawdzi-
wym biskupem według Orygenesa jest ten, kto ma gnozę, a nie
ten, kto zajmuje pierwsze miejsce w zgromadzeniu eucharystycz-
nym9. Zaproponowana przez Orygenesa nauka o didaskalosach
(nauczycielach) jako stróżach tradycji apostolskiej nie rozwinę-
ła się w późniejszych wiekach nie tylko dlatego, że wykazywała
podejrzane podobieństwo do sekt gnostyckich, ale dlatego, że nie
było dla niej podstaw w Kościele pierwotnym. Jej świadectwo
możemy spotkać jedynie właśnie w tekstach Orygenesa, a i tam
jest ona niejasno sformułowana10. Tym niemniej, ciekawy jest
sposób, w jaki Orygenes dochodzi do swych wniosków, wyprowa-
dzając je ze starotestamentalnej idei pokoleń. Drugą myślą wartą
podkreślenia jest związek ze Słowem Bożym, który kształtuje
8 Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, t. I, Warszawa 1981, s. 51.
9 N. Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, Białystok 2002, s. 321.
10 Tamże, s. 321.

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 41



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 42 — #42
�

�

�

�

�

�

Żywy kontekst wszelkiej teologii. Obrazy Kościoła w starożytności

hierarchię kościelną. Nie jest to hierarchia posługi ani tym bar-
dziej władzy, ale przede wszystkim hierarchia bliskości z Bogiem,
hierarchia świętości. W tle leży orygenesowska koncepcja zjedno-
czenia z Logosem. Dla Orygenesa nie jest tak bardzo istotne, kto
jakie miejsce zajmuje podczas celebracji eucharystycznej, lecz kto
jest mniej lub bardziej zjednoczony ze Słowem Bożym. Stawia on
bardzo wysokie wymagania tym, którzy pretendowali do miana
kapłanów Słowa – mają oni stać się drugim Jezusem11. Koncep-
cję tę Orygenes rozwija szczególnie w komentarzu do Pieśni nad
Pieśniami, gdzie zjednoczenie pomiędzy oblubieńcem i oblubie-
nicą przedstawiane jest jako zjednoczenie Chrystusa i Kościoła,
bądź też, co bliższe jest Orygenesowi, jako zjednoczenie duszy
z Logosem.

Można powiedzieć, że pierwszym powodem, dla którego Ojco-
wie Kościoła w swojej teologii chętnie korzystali z obrazów, był
kontekst historii zbawienia. To, co było zapowiedziane w pro-
roctwach (figurach, typach) o Mesjaszu w Starym Przymierzu,
wypełniło się w Chrystusie. Podobnie to, co zostało powiedziane
o ludzie wybranym w obrazach i figurach, wypełniło się w no-
wym ludzie wybranym. Ten nurt uprawiania teologii szczególnie
rozwinął się w komentarzach biblijnych, tak chętnie pisanych
chyba przez wszystkich Ojców Kościoła. Niezależnie od różnic
w interpretacji Pisma Świętego pomiędzy szkołą antiocheńską
i aleksandryjską, cały czas była to teologia, która odwoływała się
do ciągłości pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Ogrom-
na praca, którą Ojcowie Kościoła wykonali w tej dziedzinie, była
nauczaniem w duchu św. Pawła, który, kiedy Sylas i Tymoteusz
przyszli z Macedonii, oddał się wyłącznie nauczaniu i udowad-
niał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem (Dz 18, 5). Tego typu teo-
logię uprawiali: Orygenes, św. Jan Chryzostom, św. Hieronim,

11 Por. Orygenes, dz. cyt., s. 54–55.
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św. Augustyn. Na gruncie eklezjologii byłaby to przede wszyst-
kim teologia rozwijająca biblijny obraz Populus Dei.

Mistagogia

Pierwsi chrześcijanie z jednej strony nawiązywali wprost do
Starego Przymierza, podkreślając ciągłość historii zbawienia,
z drugiej jednak posiadali od samego początku świadomość swej
odrębności. Nie byli oni po prostu jedną z sekt żydowskich, taką
jak chociażby wspólnota z Qumran12. Ich teologia była upra-
wiana w środowisku żywej wiary, wyznawanej i doświadczanej
w Kościele. Od samego początku przed chrześcijanami stanął
nie tylko problem ciągłości Starego i Nowego Przymierza, ale
również uobecniania się Chrystusa w życiu wspólnoty i każde-
go z wiernych. Jeżeli chcielibyśmy zobrazować to na przykładzie
teologii św. Pawła, to trzeba zauważyć, że problem nie tkwi tylko
w udowodnieniu, że Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem,
ale że On żyje w swoim Kościele. Jest to rozwinięcie pytania,
które Szaweł zadał Chrystusowi na drodze do Damaszku: Kto
jesteś, Panie? (Dz 9, 5). W odpowiedzi danej przez Chrystusa
znajdujemy bardzo ważne stwierdzenie eklezjologiczne: Ja jestem
Jezus, którego ty prześladujesz (Dz 9, 5). Wiemy, że Szaweł nie
prześladował Jezusa, lecz niszczył Kościół, wchodząc do domów,
porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia (Dz 8, 3).
Wraz z odpowiedzią daną Szawłowi poszerza się nasza teologiczna
perspektywa widzenia tajemnicy Kościoła o obraz Corpus Chri-
sti. Chrystus, w którym wypełniły się zapowiedzi o Mesjaszu,
stale pozostaje obecny w swoim Kościele. Patrząc z perspekty-
wy eklezjologicznej: Kościół jako Ciało Chrystusa swoją pełnię
osiąga w celebracji sakramentów, w których uobecnia się sam

12 Por. A. Quacquarelli, Parola e immagine nella teologia comunitaria dei
Padri, (w:) Complementi interdisciplinari di patrologia, red. A. Quacquarelli,
Roma 1989, s. 109–183.
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Chrystus, szczególnie w celebracji Eucharystii. Ojcowie Kościoła
starali się odpowiedzieć nie tylko na pytanie, jak Chrystus jest
obecny w swoim Kościele, ale również w jaki sposób chrześcijanie
stają się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa.

Bardzo szybko wśród pierwszych chrześcijan pojawiła się po-
trzeba wprowadzenia nowych członków do wspólnoty. Specyficz-
ny sposób prowadzenia katechezy dla neofitów znamy przede
wszystkim z tekstów pochodzących od pisarzy z IV w. (św. Am-
broży, Teodor z Mopsuesti, św. Jan Chryzostom, św. Cyryl Je-
rozolimski), jednak pewne elementy tego typu katechezy można
odnaleźć już we wcześniejszych pismach13. Nie były to trakta-
ty, lecz mistagogia, będącą wyjaśnieniem teologicznym nie tylko
faktów sakramentalnych, ale również każdego poszczególnego ry-
tu i towarzyszącego mu Słowa Bożego. Mistagogia z jednej strony
jest zainicjowaniem rytu wtajemniczenia, z drugiej natomiast je-
go wytłumaczeniem słownym lub pisemnym14. Niezależnie od te-
go, że była ona tworzona początkowo dla małej grupy chrześcijan,
możemy uznać ją za prawdziwą teologię: Mistagogia nie jest for-
mą katechezy lub teologii duchowości, lecz przede wszystkim spo-
sobem uprawiania teologii w ścisłym tego słowa znaczeniu15. Za
przykład tak uprawianej teologii niech posłuży fragment z dzieła
św. Ambrożego O misteriach:

Co zobaczyłeś w baptysterium? Wodę, oczywiście – ale

nie tylko. Także diakonów usługujących oraz biskupa, któ-

ry stawiał pytania i dokonywał poświęcenia. Na początku

pouczył cię Apostoł, iż „nie należy wpatrywać się w to,

co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co

13 Por. J. Daniélou, La chatechesi nei primi secoli, Torino 1969, s. 9 nn.
14 Por. B. Studer, Mistagogia, (w:) Nuovo dizionario patristico e di antichita
cristiane, red. A. di Berardino, Genowa-Milano 2006, s. 3304.
15 E. Mazza, La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica,
Roma 1988, s. 19.
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widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecz-

nie”. Zresztą i na innym miejscu czytasz: „Od stworzenia

świata niewidzialne przymioty Boga, Jego wiekuista po-

tęga oraz bóstwo, stają się widzialne przez Jego dzieła”.

Dlatego właśnie Pan powiada: „Jeśli Mnie nie wierzycie,

wierzcie moim dziełom”. Uwierz zatem, iż Bóg jest tu-

taj obecny. Miałżebyś wierzyć w działanie, gdyby nie było

obecności? (Lumen Gentium, 8–10)

Mistagogia jest odczytaniem w wierze obecności Boga w zna-
kach sakramentalnych. Szczególnie odnosiło się to do sakramentu
chrztu. Dla Ojców niewystarczające było polanie głowy wodą
i wypowiedzenie formuły sakramentalnej. Aby sakrament był zro-
zumiany i naprawdę owocny w życiu nowoochrzczonego, wymagał
on właściwego wyjaśnienia. Na liturgię składał się zespół gestów
i obrazów, które nie mogły pozostać niewyjaśnione16. Podsta-
wowym środowiskiem tworzenia teologii było sprawowanie sa-
kramentów. Można powiedzieć, że sama liturgia narzucała język
uprawianej teologii. Celem było wpatrywanie się w to, co widzial-
ne pod postacią znaków sakramentalnych, po to, aby dostrzec iż
Bóg jest tu obecny.

Zjednoczenie z Bogiem poprzez sakramenty wtajemniczenia
nie odnosi się jedynie do życia indywidualnego, lecz do życia ca-
łej wspólnoty. Eklezjologia Mistycznego Ciała Chrystusa, mająca
swe początki w tekstach św. Pawła i Księdze Rodzaju nie od ra-
zu została przyjęta i nastręczała teologom problemy. Głównym
z nich była natura jedności owego Mistycznego Ciała. Ciekawą
próbę rozwiązania tego problemu możemy znaleźć w II Liście
Klemensa Rzymskiego:

16 Jak ważne jest to dla rozwoju wiary chrześcijan, wskazywał w Polsce
ks. Franciszek Blachnicki, a na gruncie prawosławia Aleksander Schme-
mann. Por. F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie?, Krościenko 2002,
A.Xmemmann, Vodo� i Duhom, Moskva 2001.
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Myślę, że wiecie, że żywy Kościół jest Ciałem Chrystu-

sa, gdyż Pismo mówi: Uczynił Bóg człowieka, mężczyzną

i kobietą. Mężczyzną jest Chrystus; kobietą Kościół. Tak

księgi prorockie, jak i apostołowie uczą, że Kościół nie ist-

nieje od dzisiaj, lecz pochodzi od początku. I najpierw był

duchowy, podobnie jak nasz Jezus, a objawił się w ostat-

nich czasach, aby nas zbawić (XIV, 1–2)17.

Kościół przedstawiony jest tutaj jako Oblubienica Chrystusa,
stanowiąca z nim jedno ciało. Momentem trudnym do wyjaśnie-
nia w tej koncepcji była preegzystująca relacja pomiędzy Ko-
ściołem a Chrystusem. Dużą trudność sprawiało wytłumaczenie
natury tej jedności, tak aby nie wpaść w teorię dwupłciowe-
go Anthroposu, która znana była powszechnie w tamtym czasie
za pośrednictwem gnozy walentyniańskiej18. Ojcowie szukali róż-
nych sposobów rozwiązania tego problemu, poszukując różnych
przykładów jedności nie zatracającej odrębności i różnicy, jed-
nak najciekawsze efekty dało poszerzenie horyzontu poszukiwań
o wymiar eucharystyczny. W świetle Eucharystii celebrowanej
przez wspólnotę, jedność Kościoła i Chrystusa nabiera zupełnie
nowego znaczenia. Nie jest to jedność abstrakcyjna, ale konkret-
na, wyrażona w sakramentalnych znakach. Podczas celebracji
eucharystyczne Ciało Chrystusa łączy się w jedno z Ciałem ekle-
zjalnym.

Pierwszym, który wskazał na wyraźny związek pomiędzy cele-
browaną Eucharystią a Kościołem, był św. Ignacy Antiocheński.
To w jego Liście do Smyrneńczyków znajduje się zdanie, w któ-
rym po raz pierwszy użyto sformułowania „Kościół katolicki” –
gdzie pojawia się biskup, tam niech będzie wspólnota, tak jak gdzie

17 Za: J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, Kraków 2002, s. 325.
18 Por. Tamże, s. 325–331.
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jest Chrystus, tam jest Kościół powszechny19. Według św. Ignace-
go jedność Chrystusa i Kościoła najpełniej wyraża się w zgroma-
dzeniu eucharystycznym i podkreślona jest poprzez powszechne
kapłaństwo wszystkich wiernych. Cały Kościół celebruje Eucha-
rystię. Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, ale nie od wieków,
lecz podczas celebracji eucharystycznej. Pięknie opisał tę rela-
cję w swojej Mistagogii Maksym Wyznawca, używając chętnie
potem wykorzystywanego przez cystersów obrazu koła:

Kościół Matka: wszystkich odradza w Duchu. Na wszyst-

kich wyciska boską formę. Wszyscy otrzymują odeń jedną,

nie dającą się zniszczyć naturę. Wskutek tego nie moż-

na już przywiązywać wagi do najbardziej nawet głębokich

i licznych różnic zachodzących pomiędzy nami. Wskutek

tego wszyscy zostali podniesieni i zjednoczeni w sposób

prawdziwie katolicki. W Kościele nikt już nie pozostaje

w najmniejszym stopniu odłączony od wspólnoty, wszyscy

stapiają się jedni z drugimi dzięki prostej i niepodzielnej

mocy wiary. Chrystus jest wszystkim we wszystkich. On,

który wszystko w sobie zawiera, jedną, nieskończoną i mą-

drą potęgą swojej dobroci – staje się jakby środkiem koła,

zbierającym w sobie wszystkie promienie. A dzieje się tak,

ażeby stworzenia jednego Boga nie pozostawały obce lub

wrogie sobie, nie mając wspólnego miejsca do objawiania

przyjaźni i pokoju20.

W starożytności granicami Kościoła widzialnego były granice
wspólnoty eucharystycznej, ponieważ to cały Kościół sprawo-
wał Eucharystię. Wydaje się, że trzeba to koniecznie podkreślić

19 I. Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie, cyt. za: Pierwsi świadkowie, tłum.
A. Świderkówna, Kraków 1988, s. 173.
20 M. Wyznawca, Mistagogia, c.1, PG 91,668, cyt. za: H. de Lubac, Katoli-
cyzm, Kraków 1988, s. 41.
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w sytuacji współczesnego Kościoła, w którym w dużej mierze wie-
rzący jedynie „wysłuchują” mszy świętej.

Jak obecnie nie może nie przyjąć Eucharystii ten, kto spra-

wuje Liturgię, tak w Kościele starożytnym nie mogli nie

przyjąć Eucharystii wszyscy wierni, którzy uczestniczyli

w zgromadzeniu eucharystycznym, gdyż cały Lud sprawo-

wał Eucharystię21.

Można powiedzieć, że była to teologia wywodząca się z Janowego
obrazu winnej latorośli:

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z sie-

bie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli

we Mnie trwać nie będziecie (J 15, 4).

Tutaj pojawia się kolejna trudność związana z jednością Ko-
ścioła jako Ciała Chrystusa. Już od samego początku istnienia
tej wspólnoty pojawia się problem tych, którzy nie mogą uczest-
niczyć w ofierze eucharystycznej z powodu popełnionego grzechu.
Zostawiamy na boku problematykę, które grzechy wykluczały ze
wspólnoty eucharystycznej, dla nas ważne pozostaje użycie obra-
zów w przestrzeni pokuty i powrotu do jedności z Kościołem.

Przypatrzmy się jednemu z przykładowych dzieł Ojców Ko-
ścioła. Bardzo ciekawym z punktu widzenia eklezjologii wyda-
je się Pasterz Hermasa. Jest to niewielkie dziełko składające
się z trzech części zawierających wizje, pouczenia i przykazania.
W tekście autor operuje dwoma podstawowymi obrazami Kościo-
ła: Niewiasty i Wieży. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm obrazom.

Pasterz jest nietypowym tekstem, ponieważ jest zapisany
w formie wizji. Nie jest to zwykłe pouczenie skierowane do wspól-
noty, z jakim możemy spotkać się w wypadku np. Listów Klemen-
sa Rzymskiego. Wszystko rozpoczyna się jednak od przewinienia,
21 N. Afanasjew, dz. cyt., s. 73–74.
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od grzechu, który jest powodem otrzymania wizji. Hermas dopu-
ścił się w myśli grzechu przeciw pewnej niewieście imieniem Rode,
która ukazuje mu się, aby go wezwać do nawrócenia. Sam grzech
nie wydaje się jakimś wielkim przewinieniem, była to myśl, że
Rode mogłaby być żoną Hermasa. Według niektórych badaczy
podkreśla to wagę popełnianych przez nas grzechów. Nawet ma-
ły grzech może doprowadzić do czyjeś śmierci (Rode zmarła, by
Hermas nie splamił jej swymi myślami)22. Tak może się rzeczy-
wiście wydawać, kiedy czytamy pierwszą wizję, którą otrzymał
Hermas, i tak on sam zdaje się rozumieć powód przyjścia Rode.
Jednak w dalszej części tekstu, podczas innych wizji sytuacja za-
czyna się powoli wyjaśniać. Prawdziwym powodem otrzymanych
wizji nie jest grzech przeciw cnocie Rode, lecz zaniedbania, jakich
Hermas dopuścił się względem swoich dzieci.

A zresztą nie z tego powodu gniewa się na ciebie. Żąda On,

byś zadbał o nawrócenie twoich dzieci, które zachowują się

niegodziwie wobec Pana i wobec was, swoich rodziców. Ty

wszakże, nazbyt dzieci kochając, nie karciłeś swej rodziny,

lecz pozwoliłeś, by pogrążały się w zepsuciu23.

Powodem wizji jest więc troska o wspólnotę, która popadła w ru-
inę. Nie jest również do końca jasne, co ma na myśli niewiasta,
mówiąc o „dzieciach” Hermasa. Z jednej strony może odnosić
się do rodzonych dzieci Hermasa, i taka interpretacja wydaje się
słuszna. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę nakaz niewiasty, by
dane mu polecenia Hermas przekazał przełożonym Kościoła, któ-
rzy mieli je następnie przekazać wszystkim wiernym, możliwa jest
interpretacja, że „dzieci” oznaczają wspólnotę chrześcijan.

22 Na taki powód otrzymania wizji wskazuje m. in. J. Daniélou. Por. J. Da-
niélou, Teologia judeochrześcijańska, Kraków 2002, s. 317.
23 Hermas, Pasterz, (w:) Ojcowie Apostolscy. Teksty, tłum. A. Świderkówna,
Warszawa 1990, s. 137.
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Począwszy od drugiej wizji, Hermasa nawiedza już nie Ro-
de, lecz tajemnicza niewiasta, która nie chce wyjawić swojego
imienia. Na usilne nalegania Hermasa jeden z towarzyszących jej
młodzieńców wyjawia jej tożsamość:

A w czasie snu otrzymałem, bracia, objawienie od nie-

zwykle pięknego młodzieńca. Powiedział mi on: „Kim, jak

sądzisz, jest ta sędziwa niewiasta, od której dostałeś ksią-

żeczkę?”. Ja odparłem: „Sybilla”. „Pomyliłeś się”, rze-

cze, „to nie ona”. „Kim więc jest?” pytam. „To Kościół”

(8, 1)24.

Niewiasta ta pojawia się podczas kolejnych wizji, aby pouczać
Hermasa, jednak jej wygląd jest za każdym razem trochę inny:

W pierwszym zaś widzeniu w roku poprzednim ukazała mi

się, bracia, jako bardzo sędziwa niewiasta zasiadająca na

tronie. W drugim widzeniu wyglądała na młodszą, cho-

ciaż ciało i włosy miała kobiety sędziwej, rozmawiała też

ze mną, stojąc. Wreszcie w trzecim widzeniu była całkiem

młoda i niezmiernie piękna, tylko włosy pozostały niewia-

sty sędziwej, była przy tym bardzo wesoła i rozmawiała,

siedząc na sofie (8, 10)25.

Hermas okazuje się niezbyt pojętnym uczniem, wielu rzeczy nie
rozumie i prosi niewiastę o wyjaśnienia. Tak jest również w przy-
padku jej wyglądu. W jednym z widzeń poucza ona Hermasa,
że jej zmieniający się wygląd jest odzwierciedleniem stanu duszy
członków Kościoła. Tym, co stopniowo odmładza jej ciało, jest
pokuta przez nich podejmowana. Przewodnią ideą całego dzieła
jest więc podjęcie pokuty.

24 Tamże, s. 140.
25 Tamże, s. 148.

50 Teofil 1(27) 2008



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 51 — #51
�

�

�

�

�

�

Wojciech Surówka OP

Ci, co mają zamiar pokutować, jeśli to uczynią, będą umoc-

nieni w wierze pod warunkiem, że nawrócą się już teraz

w czasie, gdy wieża jest jeszcze budowana. Gdy budowa

dobiegnie końca, zabraknie dla nich miejsca i będą odrzu-

ceni. Jedno im tylko wtedy pozostanie: leżeć jak najbliżej

wieży (13, 5)26.

Ojcowie Kościoła, stojąc przed problemem wyjaśnienia obec-
ności Chrystusa w Kościele i naszej z Nim jedności, tworzyli
teologię w oparciu o obrazy, ponieważ to liturgia narzucała taki
sposób mówienia, a po drugie w obrazach łatwiej mogli opisać
tajemnicę spotkania człowieka z Bogiem. Na każdym z etapów
kształtowania się mistycznego Ciała Chrystusa wczesnochrześci-
jańscy teolodzy podkreślali, że Kościół jest rzeczywistością dyna-
miczną, jest po porostu rzeczywistością żywą, w którą wstępuje
człowiek.

Konkluzje

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że Ojcowie Kościoła, uży-
wając języka obrazowego, korzystali z dwóch źródeł: Biblii i li-
turgii. Odpowiednio moglibyśmy wyróżnić tutaj dwa typy tek-
stów: interpretację alegoryczno-typologiczną Biblii i katechezy
mistagogiczne. Jeżeli popatrzylibyśmy na spisy dzieł Ojców Ko-
ścioła, to te tematy stanowią większość napisanych przez nich
tekstów. Używany przez autorów język obrazowy nie był jedy-
nie fazą przejściową w teologii ani swoistą Biblia pauperum, ale
należał do natury samej teologii. Świadectwo Ojców Kościoła
przekonuje nas, że jest to naturalny sposób wyrażania się o ta-
jemnicy Boga i Kościoła.

Drugą istotną konkluzją płynącą z nauki Ojców Kościoła jest
fakt, że interesowali się oni wzrostem Kościoła, czyli doprowadze-

26 Tamże, s. 144.
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niem wspólnoty do świętości. Taki był zamysł Orygenesa w jego
teorii zjednoczenia z Logosem, jak również św. Ambrożego, któ-
ry wskazywał na obecność Boga w znakach sakramentalnych, jak
również Hermasa, który opisywał Kościół jako stale budowaną
wieżę. Można powiedzieć, że dla Ojców istnieje przede wszyst-
kim konkretna wspólnota, która jest Kościołem, a nie Kościół
jako przedmiot badania teologicznego. Stąd też brak całościowe-
go traktatu eklezjologicznego.

W starożytności istniało wiele „możliwych eklezjologii” i waż-
niejsze wydaje się wskazanie źródeł, z których czerpali Ojcowie
Kościoła, ponieważ to właśnie one określają sposób uprawiania
teologii i używanych w niej obrazów. Kwestia metodologii określa
naszą pracę i próba wejścia w metodologię Ojców nie jest może
aż tak bardzo ważna dla badacza starożytności chrześcijańskiej,
ale jest konieczna dla teologa, który swoją teologią chce służyć
ludowi Bożemu. Celnie określił sens użycia obrazów w eklezjologii
Yves Congar:

Kościół epoki męczenników postrzega sam siebie poprzez

serię obrazów: jest on Świątynią Salomona, Arką Przymie-

rza, domem, ciałem, oblubienicą, stadem, winnicą, mia-

stem Jeruzalem. Używa się również obrazów, które w Ewan-

geliach oznaczają Królestwo, jak pole, sieć. Ich rola ukazy-

wana jest przy pomocy rozlicznych odniesień alegorycz-

nych: na przykład gołębica, księżyc, tunika bez szwów.

[...] Te wszystkie obrazy występujące u Ojców spełniają

taką samą rolę jak obrazy biblijne: Obrazy te, spożyt-

kowane wraz z niewyczerpanymi zasobami symbolizmu,

wyrażają misterium Kościoła w tym aspekcie, w którym

jest ono identyczne z przekazem biblijnym. Taka jest ro-

la, jaką obrazy pełnią już w Biblii: wyrażają one nie tyle
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ontologię rzeczy, ile zachowanie, jakie winniśmy przyjąć

wobec Boga27.

W zaproponowanym przez Congara spojrzeniu brak całościo-
wego traktatu eklezjologicznego przestaje jawić się jako problem.
Jak powiedział inny z teologów: Kościół dla Ojców nie był proble-
mem intelektualnym, lecz żywym kontekstem wszelkiej teologii28.
Konkluzja Congara wydaje się bardzo istotna dla właściwego
rozumienia eklezjologii Ojców Kościoła. Tak jak zostało to po-
wiedziane, ich uwaga była przede wszystkim skoncentrowana na
uświęceniu członków wspólnoty. Ojcowie Kościoła nigdy nie ogra-
niczają się do jednej perspektywy, zawsze nakładają na siebie
„możliwe eklezjologie”, jednak główne pozostają dwa biblijne ob-
razy: Populus Dei i Corpus Christi. Wypływają one z samej
natury Kościoła i możemy powiedzieć, że wszystkie inne są je-
dynie komentarzem do tych dwóch teologicznych perspektyw.

Wojciech Surówka OP — mgr teologii PAT, stu-
diuje w Instytucie Orientalnym. Mieszka w Rzymie.

27 Y. Congar, Église. II, (w:) Encyclopédie de la foi, Paris, t. 1, 1965, s. 421.
Cyt. za: P. Tihon, Kościół, (w:) Znaki Zbawienia. Historia dogmatów, red.
B. Sesboüé, Kraków 2001, s. 309.
28 Por. J. Meyendorff, �ivoe Prednie, Moskva 2004, s. 129 (pierwo-
druk artykułu w „St. Vladimir’s Theological Quarterly” 17:1/2 (1973)).
Congar określił to jako „moment eklezjologiczny” obecny w całej teologii.
Por. Y.-M. Congar, Pojęcie Kościoła według nauki św. Tomasza z Akwinu,
(w:) T. Zaleski, Mistyczne Ciało Chrystusa. Traktat o Kościele, Poznań–
Warszawa–Lublin 1962, s. 273.
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Liturgia jest niezbędna Kościołowi, gdyż ze swej na-

tury tworzy jego najistotniejszą tkankę: więzi między

ludźmi i wspólnotę. Jako wspólne działanie i dzieło

pojedynczych osób stanowi naturalną i niezbywalną

przestrzeń spotkania i powstawania najrozmaitszych

interakcji.
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Po co
Kościołowi
liturgia?

Pragmatyzm i wygodnictwo dzisiejszych czasów są przyczy-
ną stawiania obecnie takich pytań, których kiedyś postawić
by się nie ośmielono. Dowartościowanie jednostki kosztem

zbiorowości przyniosło w konsekwencji konieczność nowego spoj-
rzenia na pewne wartości. To, co było oczywiste w wymiarze
społecznym, wcale takim być nie musi w wymiarze jednostko-
wym. Tym samym pewne utarte pojęcia i schematy domagają
się nowego przemyślenia, by nie rzec weryfikacji. Niesie to albo
groźbę ich odrzucenia, albo szansę głębszego i bardziej świado-
mego przyjęcia.

Patrząc na dzisiejszą sytuację w Kościele, widzimy, jak wiele
rzeczy się zmienia lub domaga się zmian. Szczególnie wdzięcznym
polem do obserwacji tego rodzaju zjawisk jest liturgia. Tak jak
w ostatnim pięćdziesięcioleciu byliśmy świadkami wyraźnej jej
ewolucji, tak w dzisiejszych czasach doświadczamy w tej dziedzi-
nie pewnego zamieszania. Pewna jednoznaczność ustąpiła miej-
sca wielości form, praktyczności i komunikatywności. Wiadomo
jednak, że niewielkie nawet zmiany mogą mieć ogromne konse-
kwencje. Ich nagromadzenie i intensyfikacja spowodować może
powstanie pytań o sprawy nie najmniejsze. Jeśli do istoty życia
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należy nieustanne pojawianie się zmian, to tym samym konieczne
wydaje się nieustanne zadawanie pytań o to, co najistotniejsze.

Jak najbardziej dotyczy to wszystko liturgii, najwłaściwszej
i najbardziej dostępnej formy życia Kościoła. Sobór Watykański
II w swym pierwszym dokumencie bardzo szeroko i dogłębnie
opisał znaczenie i sens liturgii dla Kościoła. Ujmujemy to w kla-
syczne już dziś stwierdzenie, że liturgia jest źródłem i szczytem
życia chrześcijanina. Takie spojrzenie na liturgię jest nieustan-
nie dopełniane i rozwijane w nauczaniu posoborowych papieży.
Mimo tego – a może raczej w wyniku tego – liturgia jest dzi-
siaj tematem wielu kontrowersji. Stosunkowo często pojawiają się
szczegółowe instrukcje – tak na poziomie Kościoła powszechnego,
jak i w Kościołach lokalnych – dotyczące form praktyk liturgicz-
nych. Pojawia się pytanie, czy taka troska jest wyrazem jakiegoś
procesu rozwoju, czy raczej powoduje ją konieczność interwencji.

Wobec świata

Jak wspomnieliśmy, nie da się ukryć, że liturgia jest najbar-
dziej naturalną, czyli najbardziej dostępną, formą życia Kościo-
ła. Nic więc dziwnego, że naraża się tym samym na deformacje
i nieprawidłowości. Jest ona bowiem czymś oczywistym, pierw-
szym kontaktem, który mamy z Kościołem i który Kościół ma ze
światem. Jest to też kontakt najbardziej zwyczajny i stały, bez-
pośredni i powszechny. Nabożeństwa kościelne są w dzisiejszych
czasach jedną z niewielu „posług” dostępnych w formie bezpo-
średniej, „na żywo”, praktycznie wszędzie i dla każdego. Każdy
może wejść do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej, w nabo-
żeństwie Liturgii Godzin czy innej publicznej formie pobożności.
Liturgia jest bowiem publiczną formą kultu Bożego. Tak najlepiej
opisać jej społeczny i kulturowy charakter. Jest ona pewnym zja-
wiskiem, faktem widocznym dla wszystkich – niezależnie od tego,
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czy wierzą w Boga, czy nie. I tutaj dostrzegamy jej pierwsze zna-
czenie dla Kościoła – jest ona najbardziej oczywistą i zewnętrzną
formą obecności Kościoła w społeczeństwie. Dzięki niej obecność
ta jest możliwa w sposób naturalny. Oczywiście dzieje się ona
poprzez ludzi i ich zaangażowanie. Nie zapominajmy, że samo
słowo liturgia oznacza „czyn, działanie ludu”. Wśród rozmaitych
aktywności ludzkich, składających się na normalny bieg życia
społecznego, pojawia się ta jedna aktywność, której nie sposób
wytłumaczyć bez odniesienia się do rzeczywistości przekracza-
jącej czysto przyrodzony porządek spraw światowych. Bo jak
inaczej wyjaśnić zgromadzenie dziesiątek, setek, a niekiedy na-
wet i tysięcy ludzi wokół czynności nie przynoszących zysku czy
rozrywki. W dodatku są to od wieków te same czynności, te sa-
me słowa – czyli coś, co coraz trudniej zrozumieć w dzisiejszym
świecie gloryfikującym zmiany i urozmaicenia, a nie znoszącym
nudy. Jeśli dodamy do tego cały asortyment „materialnego uwa-
runkowania” czynności liturgicznych (a więc miejsce i przestrzeń,
wraz z jej architekturą i wystrojem, szaty, księgi, jak również tek-
sty, melodie, śpiewy) zjawisko liturgii jeszcze bardziej zadziwia –
zwłaszcza, że przez minione wieki stało się tradycją kulturową.
Liturgia była więc i jest powodem i inspiracją dla materializowa-
nia się obecności wiary w społeczeństwie i kulturze. Była i jest
pozostawianym na wszelkim ludzkim dorobku śladem Innej Rze-
czywistości – Boga i wiary w Niego.

Powyżej opisana relacja działa jednak także w odwrotną stro-
nę. Liturgia zbiera też wiele impulsów ze świata – rzec można,
że „żyje ze świata”: posługuje się wszak przedmiotami, gesta-
mi, znakami wziętymi z życia i z tego, co nas otacza. Chcąc
wyrazić niewyrażalne i nadprzyrodzone, skazana jest na to, co
dostrzegalne i przyrodzone. To paradoks – skądinąd jakże bardzo
chrześcijański! Jest on bowiem bezpośrednią konsekwencją Wcie-
lenia. Pan Bóg, chcąc najpełniej okazać Swą miłość człowiekowi,
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przyjmuje jego ludzką naturę – z wszelkimi tego konsekwencja-
mi, także ograniczeniami. W ten sposób człowiek może Go ujrzeć
i próbować ten obraz zatrzymać albo zapośredniczyć, przywołać
i uobecnić. To właśnie dzieje się w przestrzeni liturgii – tak w jej
części centralnej, poprzez znaki i symbole, jak i niejako na jej
obrzeżach – w malarstwie i wszelkiej wyobrażeniowej sztuce sa-
kralnej.

Widzimy więc, że z punktu widzenia kulturowego i społecznego
zarazem liturgia jest spotkaniem rzeczywistości i porządku wiary
z rzeczywistością i porządkiem natury. Jest też ona wynikłą stąd
najbardziej naturalną i powszechną interakcją wiary ze światem.
Bez niej, można powiedzieć, wiara i wyznający ją Kościół nie
mógłby realnie zaistnieć i funkcjonować w świecie. Pokazuje to
pośrednio specyfikę chrześcijańskiej wiary. Nie jest i nie może być
ona czymś tylko duchowym. Musi posłużyć się materią i w niej
się wyrazić. To jest pierwszy i najbardziej zasadniczy obiektywny
powód i aspekt istnienia liturgii.

Wobec człowieka

Nie jest jednak liturgia abstrakcją, możliwą do opisania tyl-
ko w sposób teoretyczny. Jak wspomnieliśmy, jest ona dziełem
i sprawą człowieka – owszem, w pierwszym rzędzie jako wspól-
noty ludzkiej, jednakże na pewno też jako jednostki. Pojedynczy
i poszczególny człowiek jest w pewnym sensie podmiotem i zasad-
niczym wymiarem liturgicznego uniwersum. Liturgia jest przecież
w swym ostatecznym rozrachunku ukierunkowana na człowieka
i przez niego przecież tworzona.

Bez wątpienia każdy człowiek powołany jest do nawiązania
z Panem Bogiem indywidualnego kontaktu. Każdy jest bowiem
zbawiany indywidualnie. Dzieje się to wszakże zawsze z innymi
i poprzez innych: we wspólnocie. Tę zamierzoną przez Pana Boga
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prawidłowość gwarantuje właśnie liturgia. Jako „dzieło ludu” ma
ona charakter wspólnotowy. Zarazem jednak w swojej złożono-
ści, specyfice i żywo(tno)ści musi traktować wspólnotę jako zbiór
upodmiotowionych jednostek. W liturgii nie ma działań maso-
wych ani anonimowych. Każdy – pojedyncza osoba czy grupa –
ma swoją precyzyjnie określoną rolę. Dzięki temu każdy może tu
wnieść swój niepowtarzalny wkład: indywidualny i maksymalny,
wedle własnej miary. Ale przecież, skoro wpisuje się on w kon-
tekst wspólnoty, jest szansą jego optymalizacji i obiektywizacji.
Liturgia staje się w ten sposób forum weryfikacji jednostki na
forum wspólnoty, a także wobec naszej relacji z Panem Bogiem.

Patrząc dalej w tym świetle, możemy powiedzieć więcej – a mia-
nowicie to, że liturgia jest obiektywizacją naszej wiary i naszego
jej przeżywania. Wiemy, jak bardzo dzisiejszy świat potrzebu-
je i szuka spraw duchowych. Czyni to niekiedy nieudolnie i po
omacku. Nie można mu jednak odmówić szczerości intencji. Rzecz
jasna, sama intencja nie wystarczy. A skoro sprawy duchowe są
tak bardzo intymne i osobiste – istnieje niebezpieczeństwo, że
każdy będzie je rozumiał i przeżywał na swoją modłę. Pół biedy,
jeśli czyni to prywatnie, w głębi swego serca. Problem zaczyna się,
jeśli poczuje potrzebę i chęć wyrażania tego na zewnątrz – w ta-
kiej czy innej formie – i to w dodatku wobec innych. Niedaleko
stąd do rozmaitych form ekscentryzmu, nawiedzenia, sekciarstwa
czy wręcz psychopatologii. Jeśli dzieje się to w imię Boga i wia-
ry, a tak jest najczęściej, ewidentnie godzi to w sprawy ducha
i wiary. Przykładów tego mamy dziś na każdym kroku co nie-
miara. W tym właśnie sensie liturgia może okazać się zbawienna.
Jako publiczna, choć przecież upodmiotowiona, forma wyrażania
poprzez rzeczywistość naturalną spraw nadnaturalnych, jest ona
gwarantem nie tylko poprawności doktrynalnej, ale i formalnej.
Tym samym czyni ona wiarygodnym nasze indywidualne przeży-
wanie wiary i czyni je komunikatywnym. Ocala tym samym to,
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co subiektywne, nadając mu charakter uniwersalny – aczkolwiek
z zachowaniem właściwej miary i proporcji. Dzięki liturgii można
przeżywać wiarę intensywnie i bezpiecznie, z zachowaniem dys-
krecji i zarazem w konstruktywnej konfrontacji. Jest to, owszem,
kosztowne i wymaga wysiłku – pokory, wrażliwości i dostoso-
wania się do porządku wyższego niż nasze czysto indywidualne,
nawet najgłębsze odczucia. Na dłuższą jednak metę tylko tak
jest możliwy prawdziwy, integralny rozwój i dojrzewanie przeżyć
religijnych.

Więzi

Istnieje jeszcze inny aspekt liturgii, w pewnym sensie wyni-
kający z przedstawionych powyżej, ale też i je uzupełniający.
Liturgia jest niezbędna Kościołowi, gdyż ze swej natury two-
rzy jego najistotniejszą tkankę: więzi między ludźmi i wspólnotę.
Jako wspólne działanie i dzieło pojedynczych osób stanowi na-
turalną i niezbywalną przestrzeń spotkania i powstawania naj-
rozmaitszych interakcji. Wzajemne uzupełnianie się, wymiana,
wrażliwość i zrozumienie, wsparcie i solidarność, są zarazem ka-
tegoriami, które funkcjonują w naszym życiu. Liturgia łączy się
więc z życiem, jest na swój sposób jego rezonansem i poligo-
nem, przedpolem i owocem. Jest to wszakże, jak pamiętamy,
życie wśród innych – społeczne, tkane z najprzeróżniejszych rela-
cji i zależności. Jego formy i skrawki znajdujemy i doświadczamy
dzisiaj w tak wielkim natężeniu, że liturgia może i chyba po-
winna być dzisiaj traktowana jako szansa normalizacji, by nie
rzec uzdrowienia relacji i więzi między ludźmi. Jak zauważyliśmy
poprzednio, zapewnia ona obiektywizację i dyskrecję, chroniąc
tym samym, ale i ośmielając. Pozwala wyrazić siebie w sposób
gwarantujący akceptację, umożliwia weryfikację czy konieczną
korektę własnych pomysłów. W liturgii człowiek nie jest i nie
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może być sam, choć jest i powinien być sobą. Jego działania i dą-
żenia są jednak wyraźnie ukierunkowane – rzecz jasna ku Bogu.
Perspektywa ta wyznacza horyzont relacji z innymi, tym samym
zobowiązując i gwarantując bezpieczeństwo. Zakłada to i warun-
kuje równość i konieczność jednakowego zaangażowania, a także
jednakowej odpowiedzialności ze strony wszystkich w niej uczest-
niczących. Oczywiście, wszystko na miarę roli, którą każdy z nich
odgrywa. Każdy musi się nią jednakowo przejąć – dla każdego jest
ona jednakowym i zobowiązującym zadaniem. To jest warunek jej
właściwego funkcjonowania. Ale dlatego też jest ona szansą dla
każdego, kto zdecyduje się w nią wejść. I tak w naturalny sposób
staje się liturgia pierwszą i bezpośrednią płaszczyzną zawiązania
się, funkcjonowania, rozwoju i trwania wspólnoty Kościoła. Po-
przez nią Kościół może owocnie posłużyć się bogactwem relacji
międzyludzkich dla przeprowadzenia swej misji. W tym kontek-
ście z liturgii wypływa – i w niej znajduje zwieńczenie – wszelka
inna posługa Kościoła: tak nauczania, jak i miłosierdzia. Ten zaś
kontekst decyduje o specyfice wszelkiego działania Kościoła, re-
alnie i bezpośrednio zakorzeniając ją w tym, co nadprzyrodzone
i Boskie.

Z tego punktu dostrzec można kolejny aspekt liturgii. Łączy
ona wiernych ze światem.

Medium

Nawiązanie łączności nie jest celem samym w sobie. Zwykle
służy przekazaniu jakiegoś komunikatu. Utworzony kanał łączno-
ści staje się sposobem pośredniczenia pomiędzy różnymi podmio-
tami. Przekazując sobie określone treści, mogą dzięki temu wy-
wierać na siebie wpływ. Taka jest oczywista w sumie istota komu-
nikacji. Przypominamy ją, by ukazać jeszcze jeden aspekt liturgii.
Przedstawiliśmy wszak powyżej powiązanie liturgii z człowiekiem,
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ze światem. Pamiętając zaś o jej niezbywalnym miejscu w Koście-
le, widzimy, jak w pewnym sensie staje ona w centrum tego, co
dzieje się między wierzącymi i światem. Na tej podstawie moż-
na mówić o medialnym charakterze liturgii. Zważywszy bowiem
na jej wszelkie wyżej przedstawione uwarunkowania, widzimy,
jak zbiera w sobie elementy środowisk, w których funkcjonuje.
Tworzy się z nich integralna i niepowtarzalna jakość – właściwa
tkanka liturgii, będąca swoistą syntezą. To, co ludzkie, łączy się
tu z tym, co Boskie; to, co światowe – z tym, co kościelne; do-
gmat z praktyką, tradycja ze współczesnością. Stoi więc liturgia
w połowie drogi między tym, co święte a nieświęte. Szokująca
to konstatacja wobec skądinąd zbyt łatwego dzielenia przez nas
świata na sacrum i profanum! Może ona wzbudzić sprzeciw śro-
dowisk, które z wielkim przejęciem angażują się w przywrócenie
dawnego, przedsoborowego kształtu liturgii. Wszak jednym z ich
głównych argumentów jest ochrona świętości (sacrum) liturgii,
rzekomo zagubionego przez zbyt daleko idące reformy Vatica-
num II. Takie spojrzenie nie jest niczym nowym. Owszem, od
pierwszych wieków chrześcijaństwa liturgia była zastrzeżona dla
ścisłego grona wtajemniczonych. Aby uczestniczyć w całości jej
obrzędów, należało być w pełni przyjętym do Kościoła i być
w stanie łaski. Skutecznie strzegło to tożsamości – także litur-
gicznej! – pierwotnego Kościoła, który, wedle zaleceń Ewangelii,
nie chciał „rzucać pereł przed wieprze”.

Tymczasem współczesny Kościół wyraźnie akcentuje koniecz-
ność wychodzenia „na zewnątrz” – do świata, rozumiejąc to w ka-
tegoriach działalności misyjnej i ewangelizacyjnej. Można mieć
wrażenie, że poniekąd ofiarą tego wyzwania „padła” liturgia:
milionowe msze papieskie, msze ślubne i pogrzebowe (których
znakomita większość uczestników nie wie, jak się zachować), msze
przy wszelakich okazjach – jako stały punkt programu rozmaitych
inauguracji, zamknięć, poświęceń itd. Masowość nie służy jakości.
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Zdaje się kłócić z pierwotnym charakterem liturgii. Niewątpliwie
jest to problem do rozwiązania przez współczesny Kościół. To
zarazem szansa i zagrożenie, a jednocześnie okazja do pewnych
przewartościowań – a może odświeżenia liturgii. Zastanawia coraz
powszechniejsze, mniej lub bardziej zakamuflowane przejmowanie
przez „ceremoniał świecki” pewnych, nazwijmy to „zachowań li-
turgicznych”. Ogólne zasady obowiązujące w liturgii zostają tu
zaadaptowane do celów bynajmniej nieliturgicznych. Wystarczy
przyjrzeć się ceremoniom sportowym, wojskowym, ale i rozma-
itym działaniom w show-biznesie. Mało tego – cały świat mediów
spowity jest pewną quasi-liturgiczną aurą: hierarchia, zasady, po-
wtarzane formuły i gesty. Czy wobec tego liturgia winna być
szczególnie strzeżona? Czy winna się wycofać? Czy należy bronić
jej czystości? A może właśnie brak jej dogłębnego przeżycia po-
woduje poszukiwania namiastek i podróbek? Pytania można też
postawić inaczej – czy i jak liturgia powinna/może funkcjonować
w dobie globalizacji i massmediów? Czy jej tradycyjne formy
przekazu są w stanie przemawiać do współczesnego człowieka?
Jak zachować wobec tego wszystkiego jej tożsamość? Widzimy
więc, że jest liturgia w samym centrum pytań o formułę i tożsa-
mość Kościoła w dzisiejszych czasach. Jest swoistym polem jego
zmagań ze współczesnym światem, przenosząc w sobie i przekazu-
jąc to, czym świat ten żyje. A raczej należałoby chyba powiedzieć,
że przynosi ona Kościołowi sprawy współczesnego świata – w lu-
dziach, w ich mentalności i wrażliwości. Trzeba o tej jej interakcji
ze światem mówić wszakże w kategoriach możliwości. Jako „zanu-
rzona” w świecie i związana z człowiekiem liturgia ma szansę być
medium spotkania Kościoła ze współczesnością. Oczywiście musi
w tym pozostać lojalna wobec kierunku odczuwania i myślenia
w Kościele.

Wracamy więc poniekąd do punktu wyjścia naszych rozważań.
Jest liturgia polem otwartym, wciąż – jak w każdych czasach
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– czekającym na zagospodarowanie i aktualizację. Zarazem bę-
dąc w centrum istnienia Kościoła, musi nieustannie aktualizować
i zbierać w sobie całą jego tożsamość. Kto wie, czy jednak właśnie
takie napięcie i rozrywanie sprzecznymi uwarunkowaniami nie
jest dziś najważniejszą charakterystyką liturgii: swoistym przed-
polem i laboratorium trwania Kościoła w naszych czasach i wier-
nego przekazywania przezeń prawdy o zbawieniu i szczęściu czło-
wieka. Jeśli bowiem funkcję medium odczytamy w kategoriach
dogmatycznych, liturgia – z całym dramatyzmem jej współcze-
snych perypetii! – ukaże nam niespodziewanie rys par excellence
chrystologiczny. Wszak Pan Jezus to jedyny i najskuteczniejszy
Pośrednik, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Przyszedł On, by
jednać i szukać tego, co zaginęło. Jeśli liturgia ma być wyrazem
wiary Kościoła, nie może pominąć tego aspektu. Raczej nieustan-
nie winna go mieć w centrum swej uwagi. I może w ten sposób
uda się uratować jej nadwyrężaną dziś tożsamość. Wystarczy, by
była wierna Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi w jego peł-
nym miłosierdzia i godności pochyleniu się nad światem. Tylko
i aż tyle.

Bernard Sawicki OSB — dr teologii Anzelmianum
w Rzymie. Opat benedyktynów tynieckich, studiował
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie
oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytucie
Monastycznym Sant’ Anselmo. Mieszka w Tyńcu.
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Dokąd
zmierza Kościół
Benedykta XVI?
Papież
o Vaticanum II

Wiele już lat minęło od Soboru Watykańskiego II. Czy
trzeba wracać do tego szczególnego okresu ubiegłego wie-
ku, kiedy Duch Święty dał Kościołowi wielu wybitnych

teologów, wśród których był młody ekspert soborowy prof. Jo-
seph Ratzinger? Może mamy już zupełnie inne czasy i pokolenie
ludzi pamiętających lata przedsoborowe odchodzi w przeszłość?
Przecież wielu jest księży, którzy w swym świadomym dorosłym
życiu znało jedynie czasy Jana Pawła II! Niemniej jednak dzie-
dzictwo tego eklezjalnego wydarzenia, które rozmachem swego
spojrzenia ogarnia wiele wieków życia Kościoła, a nie jedynie
okres od SoboruWatykańskiego I, na długie lata będzie rzutowało
na życie Kościoła. Ponadto ostatnie dziesięciolecia, przypadające
na czasy odpowiedzialności Josepha Ratzingera za Kościół były
naznaczone w wielu krajach i radością, i nadzieją, ale również
i smutkiem, i trwogą (gaudium et spes, luctus et angor) w związ-
ku ze zmianami zachodzącymi w Kościele. O ile Jan Paweł II,
wychodząc z wypróbowanym optymizmem i nadzieją z Kościoła
naznaczonego prześladowaniem, sięgał wzrokiem ku tym, którzy
się znajdują poza widzialnym Kościołem, o tyle Benedykt XVI,
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niosąc w sobie ciężar zawirowań, jakich po kolei doświadcza-
ją poszczególne Kościoły lokalne, z troską spogląda na to, co
się dzieje wewnątrz Kościoła. Czy kryzysy Kościoła w poszcze-
gólnych krajach są wyłącznie fenomenem świata zachodniego,
uwarunkowanym wyjątkowymi kulturowymi okolicznościami te-
goż świata i jego cywilizacji? Czy jest to konieczne oczyszczenie,
poprzez które, z woli Ducha Świętego, muszą przejść wszystkie
Kościoły lokalne, w tym i Kościół polski? Z jakim nastawieniem,
duchowym i teologicznym, należy spoglądać na najnowszą histo-
rię Kościoła, by odpowiednio, z wrażliwością na wsparcie Ducha
Świętego, sięgać w przyszłość?

Wśród licznych wypowiedzi Ojca Świętego wygłaszanych przy
okazji audiencji czy liturgii szczególne miejsce ma długie prze-
mówienie z 22 grudnia 2005 r. Papież spotkał się z pracownikami
Kurii rzymskiej na, powiedzmy, „opłatku” bożonarodzeniowym
(choć oczywiście bez polskiego opłatka). W tym dość kameral-
nym gronie poruszył Benedykt XVI szereg ważnych tematów,
dając jakby program swego pontyfikatu. Nie podał szczegółowych
wytycznych swej polityki, ale poruszone zagadnienia dają wgląd
w postrzeganą przez niego problematykę i sugerują, jak należy
widzieć obecny etap dziejów Kościoła Bożego. Warto więc temu
przemówieniu się bliżej przyjrzeć.

Kluczowym tematem papieskiego wystąpienia była refleksja na
temat ostatniego Soboru. Papież postawił szereg pytań:

Jaki był rezultat Soboru? Czy recepcja Soboru była wła-

ściwa? Co w tej recepcji było dobrego, co było niewystar-

czające, a co było błędne? Jakie sprawy jeszcze należy

podjąć?1

1 Cytuję z wydania, opublikowanego jako odrębna broszura przez Liberia
Editrice Vaticana (2006). Są drobne różnice pomiędzy tą wersją a wcześniej-
szą, opublikowaną w dodatku do Osservatore Romano. Zdaje się, że to sam
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Są to pytania poważne, rzutujące na życie Kościoła, jego dusz-
pasterstwo oraz teologię. Może kiedy już przeminęła nie tylko
pierwsza fascynacja, ale również znudzenie Soborem, kiedy już
się ostudziła nieco pyszna radość posoborowych reformatorów,
nowe pokolenie w Kościele potrafi świeżym okiem spojrzeć na
jego dorobek. Będąc wytrawnym znawcą okresu patrystycznego,
papież nie obawia się dokonywania historycznych porównań:

Nikt nie może zaprzeczyć, że w szerokich częściach Ko-

ścioła recepcja Soboru dokonała się w sposób co najmniej

trudny, nawet jeśli do tego, co się wydarzyło w tych latach,

nie będziemy chcieli zastosować słów, jakie wielki doktor

Kościoła, św. Bazyli, użył dla opisania sytuacji Kościoła

po Soborze Nicejskim: porównał on ją bowiem do morskiej

bitwy odbywającej się podczas burzy i w ciemnościach.

Stwierdził on wówczas między innymi: „Ochrypły krzyk

tych, którzy w niezgodzie stają wobec siebie nawzajem,

niezrozumiałe gadaniny, poplątany hałas nieprzerwanych

wrzasków napełnił już prawie cały Kościół, fałszując, czy

to przez nadmiar, czy przez niedomiar, prawą naukę wia-

ry” (De Spiritus Sancto, XXX, 77)2.

Mocne to są słowa, choć zechciał papież nieco stonować ich
wrażenie, mówiąc: „Nie chcemy dokładnie zastosować tegoż dra-
matycznego opisu do naszej sytuacji posoborowej, niemniej jed-
nak odzwierciedla on coś z tego, co się wydarzyło”3. Ileż niepo-
rozumień, zawiedzionych nadziei, zranień oraz wprost cierpienia,
nie tylko samego papieża, ale wielu ludzi, którzy z bólem przeży-
wali lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, te słowa zawierają! Ina-
czej przeżywano prześladowania Kościoła pochodzące z zewnątrz,

papież dokonał jeszcze szeregu drobnych poprawek w tekście, już po pierw-
szym opublikowaniu przemówienia. Tłumaczenie moje, s. 11.
2 S. 11.
3 W ostatecznym wydaniu przemówienia to zdanie zostało wycięte.
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i inaczej, może w sposób boleśniejszy, przeżywano zachodzące
w szybkim tempie zmiany wewnątrz Kościoła, gdy towarzyszyło
im niezrozumienie, poczucie, że kruszą się najsolidniejsze funda-
menty wiary oraz ranienie ukochanej wrażliwości religijnej, doko-
nywane przez samych ludzi Kościoła. Na ten ból Benedykt XVI
zdaje się być wrażliwy. Pontyfikat nadziei Jana Pawła II do-
dał Kościołowi odwagi, wyzwolił z kompleksów Kościoły Europy
wschodniej, podniósł na duchu młode Kościoły Afryki i Azji.
Natomiast świat zachodni, który najszybciej zachłysnął się zmia-
nami posoborowymi, szybko doświadczył oczyszczającego bólu,
któremu towarzyszyły głębokie zmiany cywilizacyjne i moralne.
W tym bolesnym procesie narodziło się również wiele dobrego
i nowego, uwolniono się od upraszczających nawyków i sche-
matów, ale towarzyszyło temu też wiele zagubienia. Jedni ma-
ją poczucie, że zmiany poszły za szybko, i chcieliby restauracji
porządku przedsoborowego. Inni ubolewają, iż dynamika zmian
uległa zahamowaniu, i chcą iść dalej do przodu z nowymi reforma-
mi. Jeszcze inni zastanawiają się, czy nie zatrzymano się błędnie
na jedynie zewnętrznych aspektach życia Kościoła, tymczasem
trzeba głębszego wychwycenia dróg świętości. By właściwie od-
powiedzieć na pytanie, dokąd należy zmierzać, trzeba również się
zastanowić: jak właściwie interpretować to, co miało miejsce?

Benedykt XVI w przemówieniu do Kurii wyłożył swoją in-
terpretację Soboru Watykańskiego II, dając klucz do właściwej
odnowy, która w Kościele musi nadal trwać. Być może, z per-
spektywy czasu, możemy lepiej pojąć, co się właściwie dokonało,
oraz co się nie dokonało.

Wszystko zależy – stwierdził papież – od poprawnej in-

terpretacji Soboru, lub, jak dziś powiedzielibyśmy, od po-

prawnej hermeneutyki, właściwego klucza lektury i zasto-

sowania Soboru. Problemy recepcji zrodziły się z faktu, że
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dwie przeciwstawne hermeneutyki stanęły naprzeciw siebie

i się wzajemnie skłóciły. Jedna doprowadziła do zamiesza-

nia, a druga, w milczący, ale z czasem w coraz bardziej

widoczny sposób, przyniosła i przynosi owoce4.

Można by dodać do tego, iż pojawiła się jeszcze jedna postawa
– cichego ignorowania nauki Soboru, przy zaakceptowaniu ze-
wnętrznych, poleconych zmian i przy równoczesnym ignorowaniu
istotnej rzeczywistej odnowy. Ci, którzy zbyt szybko i powierz-
chownie chcieli zmian, wprowadzali zamieszanie, natomiast ci,
którym zabrakło wyobraźni i znajomości istotnej odnowy, przy-
czynili się do zastoju i może nawet odrzucenia Kościoła. Oczywi-
ście nie należy stawiać zarzutu tym, którzy z racji obiektywnych
trudności nie mogli podjąć reformy. W większości krajów Europy
wschodniej recepcja Soboru następuje z wieloletnim opóźnieniem.
Gdy w Czechach czy na Łotwie nie można było opublikować do-
kumentów soborowych, trudno się dziwić, że recepcja odnowy so-
borowej musi się dokonywać w zupełnie innym rytmie. Celem So-
boru była odnowa Kościoła, odnowa nie tyle zewnętrznych form,
co życia duchowego wiernych. Owoce, których należy z nadzieją
oczekiwać, to przede wszystkim świętość, a więc dar łaski Bożej
rozwijający się w życiu jednostek. Co w skali socjologicznej może
się zdawać kryzysem przy odrzuceniu praktyk religijnych przez
masy ludzi, którzy i tak podchodzili do nich w sposób powierz-
chowny, może równocześnie być momentem, kiedy u jednostek,
początkowo nie postrzeganych, rodzi się prawdziwe, głębokie od-
danie się Bogu. Lektura historii Kościoła, podejmowana oczami
wiary, będzie wyglądała inaczej niż lektura dokonana z perspek-
tywy socjologii. Papież, jakkolwiek spojrzał krytycznie na trendy
minionych lat, nie stracił z oczu duchowej odnowy, która przynosi
nie zawsze od razu postrzegalne owoce.

4 S. 11–12.
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Benedykt XVI stwierdził, iż należy odrzucić popieraną przez
media oraz niektórych teologów hermeneutykę „braku kontynu-
acji oraz zerwania z przeszłością”, głoszącą, iż skoro Sobór był
wynikiem kompromisu, to trzeba wychwycić „ducha Soboru”,
który sięga daleko poza same teksty soborowe, i pociągnąć go
dalej. Tej zasadzie należy przeciwstawić „hermeneutykę reformy
oraz odnowy” przy ciągłości „jedynego podmiotu, jakim jest Ko-
ściół, dany nam przez Pana; ten podmiot wzrasta w czasie i się
rozwija, pozostając zawsze tym samym, jedynym podmiotem Lu-
du Bożego będącego w drodze”5.

W spojrzeniu papieża jest szacunek dla Kościoła, który jest
żywym organizmem, i w którym przejawia się życie Boże6. Nie
można zatem spoglądać na Kościół tak jak spogląda się na różne
społeczne instytucje, które mogą istnieć przez jakiś czas, a po-
tem mogą zaniknąć, czy też mogą być zastąpione czymś zupełnie
innym.

U przedstawicieli hermeneutyki braku kontynuacji zabrakło
szacunku dla samych tekstów soborowych uchwał, ponieważ we-
dług nich:

5 S. 12.
6 J. Ratzinger, The Nature and Mission of Theology, (San Francisco, Igna-
tius, 1995), s. 93–94: „Wiara Kościoła nie istnieje jako zbiór tekstów, raczej
teksty – słowa – istnieją, ponieważ istnieje odpowiadający im podmiot, który
daje im podstawę i wewnętrzną spójność (...) Dla wierzącego Kościół nie jest
dowolnym socjologicznym podmiotem, ale nowym podmiotem powołanym do
istnienia przez Ducha Świętego (...)”; s. 97: „Przez długi czas miałem wra-
żenie, że tak zwani heretycy byli naprawdę ciekawsi niż teologowie Kościoła,
przynajmniej w czasach najnowszych. Teraz jednak, gdy myślę o wielkich wie-
rzących nauczycielach od Möhlera do Newmana i Scheebena, od Rosminiego
do Guardiniego, albo w naszych czasach, o de Lubacu, Congarze, Balthasarze
– o ile bogatsze i bardziej znaczące jest ich świadectwo niż tych, którzy po-
zwalają na to, że wspólny podmiot Kościoła ucieka im przez palce (...) Wielka
francuska teologia zrodziła się nie dlatego, że teologowie chcieli wyproduko-
wać coś francuskiego, ale dlatego, że oczekiwali od siebie niczego innego, jak
tylko odnalezienia prawdy i wyrażenia jej jak najdokładniej. Z tej racji ich
teologia okazała się i francuską, i powszechną”.
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(...) odzwierciedlałyby one jedynie w sposób niedoskonały

prawdziwego ducha Soboru i jego nowość, stąd należałoby

z konieczności odważnie iść dalej poza same teksty soboro-

we, stwarzając przestrzeń dla nowości, w której wyraziłaby

się głębsza intencja Soboru, jakkolwiek jeszcze od niego nie

wyróżniona. Inaczej mówiąc: należałoby iść nie za tekstem

uchwał soborowych, ale za jego duchem. Pozostaje w ten

sposób oczywiście szeroki margines dla pytania o to, jak

się definiuje tenże duch Soboru, i w konsekwencji stwarza

się miejsce dla wszelkiego rodzaju dziwactw7.

Niewątpliwie trzeba w Kościele badać historię teologii, w tym
historię odnowy spojrzenia, które doprowadziło do Soboru. Za-
sługę tutaj mają nie tylko uczeni teologowie, ale również i paste-
rze, oraz co ważniejsze święci, którzy swoim świadectwem oraz
nauczaniem wskazywali kierunki odnowy. Stawiając pytanie o to,
w jaki sposób Duch Święty prowadził i prowadzi Kościół, nie
można jednak odcinać się od faktycznych decyzji Kościoła, wyra-
żonych w jego oficjalnych aktach oraz w uchwałach soborowych,
gdyż byłoby to przedwczesną antycypacją eschatologiczną. Ła-
ska Boża jest dawana poprzez Kościół, który ma swoją widzialną
strukturę. Odrzucanie realizmu Kościoła w imię platońskiej, czy-
sto duchowej wizji może doprowadzić do arbitralnego opierania
się na domysłach czy, co gorsza, na aktualnych i z natury prze-
mijających modach intelektualnych.

7 S. 12–13. Pogląd, iż Sobór dokonał zerwania z przeszłością wyrażają nie
tylko reformiści, którzy chcieliby pociągnąć reformę dalej zgodnie z „duchem
Soboru”, ale również i skrajni konserwatyści, którzy z tego powodu odrzuca-
ją Sobór. Claude Barthe, przeprowadzając krytykę przemówienia Benedyk-
ta XVI z pozycji zbliżonej do lefebrystów, oskarża papieża i przedstawicieli
„hermeneutyki reformy oraz odnowy” o „podobnie jak w okresie Soboru tłu-
maczenie się i staranie się usprawiedliwić, ze wszystkimi znakami zawinionego
sumienia”. L’herméneutique du provisoire, „Catholica” 91(2006), s. 59.
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W tej pomylonej lekturze Soboru papież dostrzegł interpreta-
cję porównywalną z nastrojami panującymi w okresach wielkich
rewolucji zmieniających ustroje społeczne. Takie podejście nie
odnosi się z szacunkiem ani do Kościoła, który jest żywym orga-
nizmem Bożym, ani do Soboru, który ma swoją specyfikę.

Przy tym wypacza się u korzenia naturę Soboru jako takie-

go. W ten sposób jest on pojęty jako coś w rodzaju Kon-

stytuanty, która eliminuje poprzednią konstytucję i tworzy

nową. Ale Konstytuanta potrzebuje mandatu oraz potem

zatwierdzenia ze strony udzielającego mandatu, to znaczy

ze strony ludu, któremu konstytucja ma służyć. Ojcowie

soborowi nie mieli takiego mandatu i nikt nigdy im go

nie udzielił; nikt zresztą nie mógłby go udzielić, ponieważ

istotna konstytucja Kościoła pochodzi od Pana i została

nam dana, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne8.

Jest istotna różnica pomiędzy perspektywą polityczną a per-
spektywą nie tyle nawet teologiczną, co wręcz teologalną. Bez
żywej wiary w nadprzyrodzony charakter Kościoła oraz w kon-
kretność łaski, która się przejawia w jego doczesnym życiu, nie
można sensownie spoglądać na Kościół i na zachodzące w nim
zmiany. Jedynie wychodząc z tej Bożej perspektywy, „jesteśmy
w stanie rzucić światło na życie w czasie oraz na sam nasz czas”9.
Trzeba oczu wiary, aby rozpoznać w dyskutowaniu oraz decydo-
waniu biskupów zebranych na Soborze działanie Ducha Świętego,
oraz trzeba szacunku dla obdarzonej władzą instytucji, aby nie
podnosić bezpodstawnych mrzonek, albo i nawet mających pod-
stawy teorii, do poziomu samodzielnie istniejących charyzmatów.
Papież przypomniał zatem, zdawałoby się oczywistą dla wierzą-
cego katolika, zasadę:
8 S. 13.
9 S. 13.
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Biskupi, poprzez sakrament, jaki otrzymali, są powierni-

kami daru Pana. Są „szafarzami tajemnic Bożych” (1 Kor

4, 10); jako tacy, trzeba by postrzegano ich jako „wiernych

i roztropnych” (zob. Łk 12, 41–48). To znaczy, że mają oni

udzielać daru Pana w sposób właściwy, aby nie pozostał

on ukryty w jakimś schowku, ale aby przyniósł owoc, i aby

Pan na końcu mógł powiedzieć zarządcy: „Byłeś wierny

w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię” (zob. Mt

25, 14-30; Łk 19, 11-27). W tych przypowieściach ewan-

gelicznych wyraża się dynamika wierności, o którą chodzi

w służbie Panu, i w nich staje się również oczywiste, jak

podczas Soboru dynamika oraz wierność miały stać się

czymś jednym10.

W tym momencie warto przypomnieć uwagę, jaką podczas
ostatniego Soboru zanotował w swym dzienniku o. Yves Congar
OP na temat postawy Hansa Künga. Obaj byli ekspertami teolo-
gicznymi na Soborze. Obu bardzo zależało na odnowie Kościoła.
Ale jednak Congar zauważył:

Küng jest człowiekiem wymagającym w typie rewolucjo-

nisty (...) Kościół katolicki składa się również z Ottavia-

niego, Parentego, Trompa i arcybiskupa Beneventu. Küng

10 S. 13–14. J. Ratzinger, w The Nature and Mission of Theology, San Fran-
cisco 1995, s. 61–62 pisał: „Kościół nie jest władzą, która pozostaje obca
wobec naukowego charakteru teologii, ale raczej jest fundamentem istnienia
teologii (...) Kościół, ponadto, nie jest abstrakcyjną zasadą, ale żywym pod-
miotem posiadającym konkretną treść. Ten podmiot z natury jest większy
od jednostki i nawet od pokolenia. Wiara jest zawsze uczestnictwem w ca-
łości, i właśnie w ten sposób prowadzi ona wierzącego do nowego tchnienia
wolności (...) Urząd pasterski, mówi się, jest powierzony Kościołowi; głosi on
wiernym, ale nie poucza teologów. Ale taki rozwód między głoszeniem a na-
uczaniem głęboko sprzeciwia się przesłaniu biblijnemu. Po prostu odgrzewa
on podział pomiędzy „psychikami” i „gnostykami”, poprzez który starożyt-
na gnoza starała się zabezpieczyć sobie wolną przestrzeń, w rzeczywistości
stając poza Kościołem i jego wiarą”.
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nie zważa na nic innego jak tylko na wymagania faktów,

tekstów, na pytania, jakie z nich wynikają, oraz na ich

wnioski (...) Według Künga należałoby wyeliminować sze-

reg „ekspertów” nie znających się na nauce czy raczej na

aktualnych dyscyplinach teologicznych (...) Ja miałem nie-

zwykle żywe przeczucie konieczności czasu oraz siły czyn-

nej cierpliwości. Küng jest trochę niecierpliwy (...) Jest to

postawa niebezpieczna. On mnie trochę niepokoi: on jest

tak wrażliwy na reakcje protestanckie, na to, czy mu się

uda, na to, że jest otoczony prestiżem sukcesu, ale brak mu

wsparcia regularnej zakonnej wspólnoty. Ja głęboko wierzę

w przeczekiwanie, w konieczne etapy. Widziałem, że moje

przekonanie jest prawdziwe. Widziałem, jak wielką drogę

przeszliśmy w ciągu trzydziestu lat! I mam głębokie prze-

czucie, że wielkie ciało, jakim jest Kościół, wymaga ruchu

o rytmie umiarkowanym11.

Dla Künga decydujące były jego studia teologiczne i wnioski,
jakie wynikały z jego badań. Congar, który również był wiel-
kiej klasy znawcą teologii, pomimo cierpienia, przez które prze-
szedł, gdy mu zakazano nauczać i gdy rozsiewano wokół niego
złośliwe plotki, wiedział, że sobór to nie to samo co zjazd teolo-
gów, i że głos pasterzy, również tych, którym brakowało formacji
teologicznej, jest w Kościele decydujący. Bo sobór jest wydarze-
niem tego żywego ciała, jakim jest Kościół, i pasterze, znając
lud, któremu służą, oraz który jak matka chronią przed niebez-
pieczeństwami, mając asystencję Ducha Świętego, nadają rytm
życiu oraz odnowie Kościoła. Zadaniem teologów na soborze by-
ło służyć biskupom fachową kompetencją, ale nie mieli oni ich
zastępować z pozycji wszystkowiedzących intelektualistów. Jak
wszyscy wierni w Kościele powinni oni wierzyć, że to biskupi są

11 Y. Congar, Mon Journal du Concile, Paris 2002, t. I, s. 465–467.
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„szafarzami tajemnic Bożych”. Dalsze dzieje Künga i Congara są
znaczące. Jeden z nich znalazł się w konflikcie z urzędem nauczy-
cielskim Kościoła, a drugi z wyrazu wdzięczności za swą posługę
po wielu latach został kardynałem. Co różniło tych dwóch soboro-
wych ekspertów, to nie tyle niecierpliwość jednego i oczyszczona
cierpieniem cierpliwość oraz otwartość na poglądy przeciwników
drugiego. U podstaw leżała różnica w pojmowaniu natury soboru
oraz Kościoła. Congar wierzył, iż w widzialnym Kościele, i w jego
własnym życiu, pierwszoplanową rolę odgrywała tajemnicza ła-
ska Boża, której recepcja musiała przejść przez niekiedy trudną
i bolesną oraz cierpliwą wiarę.

Wcześniej kardynał Joseph Ratzinger opisał ten trudny kli-
mat lat soborowych. Jego interpretacja tego okresu pozwala lepiej
pojąć jego obecne papieskie orędzie. Wspomniał on tamtą atmos-
ferę, kiedy:

Dysputy na Soborze coraz bardziej były przedstawiane we-

dług partyjnego modelu nowoczesnego parlamentaryzmu

(...) Chociaż w Niemczech na ogół dominowało niepodziel-

ne poparcie dla sił odnowy, podziały jednak stopniowo

zaczynały naznaczać krajobraz kościelny w moim kraju

(...) Coś innego, o głębszych konsekwencjach się dokonywa-

ło. Jeśli biskupi w Rzymie mogli zmienić wiarę (i zdawało

się, że mogli), to dlaczego tylko biskupi? W każdym razie

wiara mogła ulec zmianie – tak to wyglądało (...) Wiedzie-

liśmy, że biskupi nauczyli się od teologów nowych rzeczy,

które teraz proponowali (...) Rola, jaką teologowie przyjęli

na Soborze, stwarzała coraz wyraźniej nową pewność sie-

bie u naukowców, którzy uważali siebie za prawdziwych

fachowych ekspertów w sprawach wiary, a więc już nie

poddanych pasterzom (...) W swoim czasie Luter zamie-

nił szaty kapłańskie na togę naukowca, by pokazać, że
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to bibliści w Kościele mieli podejmować decyzje. Ta ra-

dykalna zmiana była wtedy nieco stłumiona normatyw-

nym charakterem Credo (...) Ale teraz (...) nawet Credo

nie zdawało się być nietykalne, ale raczej poddane kontro-

li naukowców. Poza tą tendencją dominacji specjalistów

można było też dostrzec coś jeszcze innego: ideę suwe-

renności eklezjalnej ludu, w której to lud sam określa, co

chce rozumieć przez Kościół, ponieważ „Kościół” już zo-

stał jednoznacznie utożsamiony z „Ludem Bożym”. Gdy

wróciłem do domu po pierwszej Soborowej sesji, byłem

napełniony wszechobecnym, radosnym uczuciem nowego,

ważnego początku. Teraz głęboko zaniepokoiła mnie zmia-

na eklezjalnego klimatu, która stawała się coraz bardziej

widoczna12.

Obecnie więc Benedykt XVI z naciskiem podkreślił koniecz-
ność spojrzenia oczami wiary na Kościół. Hermeneutyce braku
kontynuacji papież przeciwstawił hermeneutykę reformy, cytując
przemówienie Jana XXIII z okazji rozpoczęcia Soboru oraz na-
wiązując do przemówienia Pawła VI z okazji jego zakończenia.
11 października 1962 r. Jan XXIII powiedział:

Trzeba, aby ta pewna i niezmienna doktryna, którą zawsze

trzeba wiernie uszanować, została pogłębiona oraz przed-

stawiona w sposób, który odpowiada wymaganiom naszych

czasów. Czymś jednym jest w rzeczywistości depozyt wia-

ry, a więc prawdy zawarte w naszej szanownej doktrynie,

a czymś innym jest sposób, w jaki one są wyrażone, zacho-

wujący jednak ten sam sens i to samo znaczenie13.

Benedykt XVI skomentował te słowa, mówiąc:
12 J. Ratzinger, Milestones. Memoirs: 1927–1977, San Francisco 1998,
s. 133–134.
13 Zob. Benedykt XVI, dz. cyt., s. 14.
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Jest jasne, że zadanie wyrażenia w nowy sposób określonej

prawdy wymaga nowej refleksji nad nią samą oraz nowe-

go związku życiowego z nią; jest ponadto jasne, że nowe

słowo może dojrzeć jedynie, jeśli narodzi się ono ze świa-

domego zrozumienia prawdy wyrażonej, oraz co więcej,

że ta refleksja nad wiarą wymaga również, by nią się ży-

ło. W tym sensie program wyłożony przez papieża Jana

XXIII był niezwykle wymagający, jak oczywiście wyma-

gająca jest synteza wierności i dynamiki zmian14.

Zrozumiałym się staje zatem zatrzymanie się papieża w tym
samym przemówieniu nad rolą adoracji Najświętszego Sakramen-
tu. Zapewne nie chodziło tu tylko o okolicznościowe wspominki
nad Światowym Dniem Młodzieży w Kolonii. Właściwa herme-
neutyka Kościoła oraz przemian posoborowych wymaga nie tylko
precyzyjnego rozumienia depozytu wiary oraz jego odnowionych
sformułowań, ale również żywej wiary, która właśnie w modlitew-
nym obcowaniu z Chrystusem się rozwija. Bez tej żywej wiary,
skierowanej do Boga, i bez wiary w to, że Kościół jest żywym
organizmem, założonym przez Chrystusa, obdarzonym pasterza-
mi, którym asystuje Duch Święty, lektura przemian w Kościele
spadnie na poziom interpretacji politycznej, kulturoznawczej czy
też socjologicznej, bez względu na to, czy ocena „Konstytuanty”
będzie pozytywna czy negatywna, postępowa czy tradycjonali-
styczna. Podkreślenie roli tego momentu żywej wiary, która ma
swoje prawa wzrostu i która też ulega czasem zahamowaniom,
sprawia, iż „okulary” wiary, poprzez które należy interpretować
najnowsze dzieje Kościoła oraz nadzieja, z którą należy wychylać
się ku przyszłości są niezwykle wymagające. Ten duchowy wy-
miar lektury jest decydujący, niezależnie od koniecznego również

14 S. 14–15.
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wymiaru fachowej kompetencji teologicznej. To powiedziawszy,
z optymizmem mógł Benedykt XVI podsumować minione lata:

Wszędzie tam, gdzie ta interpretacja stała się orientacją

kierującą recepcję Soboru, wzrosło nowe życie i dojrzały

nowe owoce. Czterdzieści lat po Soborze możemy zauwa-

żyć, że to, co jest pozytywne, jest większe i żywotniejsze

od tego, co mogło się objawić we wzburzeniu wokół 1968 r.

Dzisiaj widzimy, że ziarno dobre, choć rozwija się powoli,

niemniej jednak wzrasta, i wzrasta również nasza głęboka

wdzięczność za dzieło, które od Soboru się rozwija15.

Nawiązując zaś do przemówienia Pawła VI z okazji zakoń-
czenia Soboru, który wypowiedział się na temat konieczności
opracowania w nowy sposób relacji pomiędzy Kościołem a świa-
tem nowoczesnym, pojawiła się – stwierdził Benedykt XVI –
specyficzna motywacja, w której hermeneutyka zerwania ciągło-
ści z przeszłością mogła się zdawać przekonywająca. Od czasów
procesu Galileusza, filozofii Kanta oraz rewolucji francuskiej roz-
przestrzenił się obraz państwa oraz człowieka, który dla Kościoła
oraz dla wiary praktycznie nie zostawiał żadnego miejsca. Spowo-
dowało to za Piusa IX ostre potępienia nowożytnego ducha. Do-
piero w XX wieku pojawiły się w kulturze nowożytnej „okienka”
dla perspektywy wiary. Model państwa wypracowany w Stanach
Zjednoczonych, różny od modelu rewolucji francuskiej, zostawiał
przestrzeń dla wiary. Nauki ścisłe zaczęły postrzegać granice swe-
go poznania. W Europie po drugiej wojnie światowej katoliccy
politycy europejscy wykazali, że może istnieć nowożytne państwo
nieobojętne na wartości wynikające z chrześcijaństwa. Katolicka
nauka społeczna odnalazła swoje miejsce pomiędzy liberalizmem
a marksizmem. W momencie Soboru Watykańskiego II okazało

15 S. 15.
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się, że były trzy płaszczyzny, w których oczekiwano odnowy ze
strony Kościoła:

Nade wszystko należało zdefiniować w nowy sposób relację

pomiędzy wiarą a nowożytnymi naukami; dotyczyło to nie

tylko nauk ścisłych, ale również nauki historii, ponieważ

w pewnej szkole metoda historyczno-krytyczna domaga-

ła się dla siebie ostatniego słowa w interpretacji Biblii

i pretendowała do ekskluzywności w interpretacji Pisma

Świętego, przeciwstawiając się w ważnych punktach inter-

pretacjom wypracowanym przez wiarę Kościoła. Po drugie,

należało zredefiniować relację Kościoła do nowożytnego

państwa, które zostawiało przestrzeń dla obywateli różnych

religii i ideologii, zachowując się wobec nich w sposób bez-

stronny, przyjmując jedynie odpowiedzialność za uporząd-

kowane i tolerancyjne współżycie pomiędzy obywatelami

oraz za ich wolność praktykowania własnej religii. Z tym,

po trzecie, wiązał się, ogólnie biorąc, problem tolerancji

religijnej, który wymagał nowej definicji relacji pomiędzy

wiarą chrześcijańską a religiami świata. W szczególności,

ze względu na niedawne zbrodnie reżymu nazistowskiego,

oraz szerzej spoglądając na długą i trudną historię, trzeba

było ocenić i przedefiniować relację pomiędzy Kościołem

a wiarą Izraela16.

Ten wykaz problemów dobrze reasumuje listę zagadnień, na
które Sobór Watykański II musiał odpowiedzieć. W stosunku do
podejścia Kościoła, jaki był dominujący w wiekach nowożytnych
a zwłaszcza w XIX wieku, Sobór Watykański II dokonał rzeczywi-
stej przemiany, która w niektórych środowiskach, przyzwyczajo-
nych do dotychczasowych ujęć, zrodziła pytania o ciągłość wręcz
tożsamości Kościoła. Nie sposób jednak przy okazji nie zauważyć,
16 S. 17–18.
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jak bardzo zachodnio-europocentryczna była ta lista problemów.
(Niektórzy obserwatorzy Soboru z przekąsem stwierdzali, że był
to Sobór lowański, celebrowany w Rzymie, ponieważ tak prze-
możny był na nim wpływ środowiska naukowego z Louvain.)
Konflikt Kościoła ze światem nowożytnym dotyczył dziedzictwa
Oświecenia. Już soborowa dyskusja na temat wolności religijnej
wykazała, jak różne od francuskiego było Oświecenie szkockie,
mające większy wpływ na Stany Zjednoczone, w których miej-
sce dla religijności zostało zabezpieczone. Niesie to konsekwencje
obserwowalne do dziś, gdyż da się zauważyć żywszą niż w Eu-
ropie Zachodniej religijność współczesnego społeczeństwa ame-
rykańskiego. Echa europejskiego Oświecenia dotarły do Ameryki
Łacińskiej oraz do Europy Wschodniej, ale wpływ przedoświecie-
niowego katolicyzmu w obu tych obszarach jest nadal widoczny,
a problemy społeczne i polityczne, całkiem innego rodzaju niż
w Europie zachodniej, nie zawsze dystansowały od wiary, a na-
wet powodowały szukanie schronienia w Kościele. Afryka i Azja,
w których Kościół powoli, ale jednak realnie, się rozwija, żyją
zupełnie innymi problemami. Ponadto, intensywny rozkwit eko-
nomiczny i społeczny świata zachodniego, przy równoczesnym
głębokim jego zlaicyzowaniu oraz zranieniu przez rewolucję sek-
sualną, mającą swoje początki właśnie w okresie posoborowym,
stawia dziś pytanie, na ile podjęcie wymienionych wyzwań inte-
lektualnych przez Kościół na Soborze nie było spóźnione, a opty-
mizm wynikający z pojawienia się „okienek” dla wiary w kulturze
zachodniej nie był przesadzony. W latach pięćdziesiątych moż-
na było żywić gaudium et spes wobec kultury zachodniej. Czy
dzisiaj nie trzeba nowszej analizy, kiedy obserwuje się narasta-
jące wyparcie się świata zachodniego swego dziedzictwa chrze-
ścijańskiego, gdy podział świata zaczyna się rysować nie według
klucza europejskich ideologii, ale klucza cywilizacyjnego, w któ-
rym tożsamość religijna odgrywa decydującą rolę, oraz gdy ideał
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wykpiwanej przez Feliksa Konecznego jeszcze przed pierwszą woj-
ną światową mieszanki cywilizacyjnej coraz bardziej pokazuje
swoją absurdalność? W swoim przemówieniu Benedykt XVI nie
podjął tych wątków i nie poruszył zagadnienia moralnego re-
latywizmu świata zachodniego (o czym nieraz wcześniej pisał)
i zatrzymał się jedynie nad omówieniem wielkich tematów pod-
jętych przez Sobór Watykański II. Co nie oznacza, że w Kościele
nie trzeba badać aktualnych zapór wobec wiary i wobec jej pene-
trowania życia intelektualnego i kulturalnego oraz, co ważniejsze,
życia wolitywnego z praktycznymi codziennymi decyzjami i ludz-
kimi odniesieniami, w celu ich odblokowania oraz wyzwolenia
w nich porządku teologalnego, aby nadprzyrodzone życie łaską
rzeczywiście mogło wzrastać i przemieniać życie od wewnątrz.
Te zapory, uniemożliwiające czy poważnie utrudniające prawdzi-
we obcowanie z Bogiem w realiach życia mogą wynikać nie tylko
z pozycji intelektualnych. Mogą one też wynikać czy to z płycizny
obojętnej, bogatej, skoncentrowanej na przyjemnościach kultury
masowej społeczeństwa zachodniego, czy to z kulturalnej obcości
chrześcijaństwa (co od wieków jest problemem Kościoła w Azji,
choć obserwuje się dzisiaj dynamiczny wzrost Kościoła w Indiach,
Korei, Wietnamie i Chinach), czy też z psychicznej wzajemnej
ludzkiej nieufności oraz postawy ukrywania się za pozorami (co
jest problemem we wielu krajach Europy wschodniej i zapew-
ne też w innych społeczeństwach świata, naznaczonych wojnami
i totalitaryzmami).

Wracając do pytań, które świat zachodni stawiał Kościołowi,
oraz do reakcji na nie Soboru Watykańskiego II, Benedykt XVI
zauważył, iż w życiu i myśli Kościoła:

Mogła pojawić się pewna forma braku kontynuacji,

i w pewnym sensie faktycznie się ona objawiła, ale jednak

w której, dokonawszy odpowiednich rozróżnień dotyczą-
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cych konkretnych sytuacji historycznych oraz ich wyma-

gań, wynikało, że nie została porzucona ciągłość pryncy-

piów – co jest faktem łatwo umykającym uwagi w pierw-

szym spojrzeniu. I właśnie w tej jedności ciągłości na jed-

nym poziomie i jej braku na innym tkwi natura prawdziwej

reformy. W tym procesie rodzenia się nowości w ciągło-

ści musieliśmy się nauczyć pojmować, i to konkretnie, że

decyzje Kościoła odnośnie do spraw przygodnych – np. nie-

których form liberalizmu oraz liberalnej interpretacji Biblii

– z konieczności musiały być przygodne, ponieważ odno-

siły się do określonej rzeczywistości, która sama w sobie

jest zmienna. Trzeba nam było nauczyć się rozpoznawać,

że w takich decyzjach tylko pryncypia wyrażają trwały

aspekt, pozostając w podłożu i motywując od wewnątrz

decyzje. Nie są natomiast na równy sposób trwałe kon-

kretne formy, które zależą od sytuacji historycznej i które

mogą więc być poddane zmianom. I tak, dogłębne decyzje

mogą pozostać wiążące, a formy ich stosowania w nowych

kontekstach mogą się zmieniać17.

Jako przykład odnowy, w której zrezygnowano z tego, co przy-
godne, zachowując to, co leży u podłoża, papież wymienił tak
krytykowaną przez lefebrystów, a bronioną przez Sobór, wolność
religijną. Nie ma istotnej sprzeczności pomiędzy nauką Soboru
a nauką papieży z XIX wieku, którzy występowali przeciwko
wolności religijnej, ponieważ ich wypowiedzi dotyczyły czego in-
nego. Kościół odrzucał i nadal odrzuca tezę, że rozum może być
obojętny wobec prawdy i może sobie nią dowolnie manipulować.
Natomiast Kościół broni tezy, i to od czasów pierwszych męczen-
ników, iż wiara religijna musi być osobista i nikomu nie godzi
się zmuszać do wiary lub wywierać na nią zewnętrzną presję.

17 S. 18–19.
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Skoro w XIX wieku pojmowano wolność religijną jako akt rozu-
mu, a w XX wieku pojmowano ją jako akt woli, reakcja Kościoła
wobec tego hasła musiała być różna, ale istota nauczania Kościo-
ła się nie zmieniła.

Nie podał papież wprost w tym przemówieniu wskazań, jak na-
leży dokonywać rozróżnienia pomiędzy tym, co jest przygodne,
a więc z natury zmienne, a tym, co przynależy do niezmien-
nych pryncypiów wiary18. Jest to ważne rozróżnienie rzutujące
na poszukiwania teologów. Skoro nauka Soboru była przygotowa-
na przez reformistycznie nastawionych teologów, którzy, niekiedy
z bólem, nieśli pytania powstające w wyniku styku wiary z no-
woczesnym światem i którzy szukali na nie odpowiedzi wewnątrz
głębokiej tradycji Kościoła, sięgając do Nowego Testamentu oraz
do Ojców Kościoła i wielkich teologów średniowiecza, rodzi się
pytanie, w jakim duchu można podejmować podobne pytania dzi-
siaj. Trzeba niewątpliwie pamiętać o tym, co było powiedziane
wyżej. W poszukiwaniach odnowy musi być zabezpieczone wyma-
gające życie wiarą, a więc musi być zachowany prymat cnót teo-
logalnych, co gwarantuje odpowiednią pokorę wobec tajemnicy
Bożej, która się przed naszymi oczami rozwija. Musi być zacho-
wana wiara w nadprzyrodzony charakter Kościoła oraz szacunek
wobec pasterzy, którym został dany charyzmat przewodzenia,
18 Wcześniej J. Ratzinger porównał odnowę Kościoła do pracy rzeźbiarza.
„Michał Anioł widział już w kamieniu, który miał przed oczyma, model
czekający cierpliwie, aby był wyzwolony i wydobyty na światło (...) Święty
Bonawentura stwierdził, iż rzeźbiarz niczego nie stwarza; wręcz przeciwnie,
dokonuje on ablatio, które polega na eliminacji, na odrzuceniu tego, co nie
jest autentyczne. Dzięki temu ablatio wydobywa się nobilis forma (...) Refor-
ma jest zawsze nowym ablatio: likwidacją tego, co przeszkadza, by objawiła
się nobilis forma, twarz Oblubienicy, i równocześnie Oblubieńca, żywego
Pana (...) Musimy podjąć na wszystkich poziomach Kościoła bezwzględny
rachunek sumienia. Na wszystkich poziomach ten rachunek winien przynieść
bardzo konkretne skutki i winien on pociągnąć ze sobą ablatio, które po-
zwoli na to, że zaświeci ma nowo autentyczne oblicze Kościoła. Appelés a la
communion. Comprendre l’Église aujourd’hui, Paris 1993, s. 122–123, 127.
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nawet, jeżeli nie wszyscy z nich mają głęboką naukową kompeten-
cję teologiczną. Trzeba pamiętać, co stwierdził papież, iż: „Ko-
ściół zarówno przed, jak i po Soborze, jest tym samym Kościołem,
jednym, świętym, katolickim i apostolskim, pielgrzymującym po-
przez dzieje”19. I oczywiście potrzebna jest rzetelna kompetencja
naukowa. Otwartość w wierze na tajemnicę Kościoła oraz facho-
wa wiedza pozwolą na spokojne wyróżnianie tego, co niezmienne,
od tego, co jest uwarunkowane czasowo i dlatego ulega zmianom.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na dwa istotne momenty. Po
pierwsze, nie należy zapominać o wypracowanej przez klasycz-
ną filozofię obserwacji o analogiczności bytu oraz analogiczności
orzekania. Nie wszystko istnieje w ten sam sposób i dlatego moż-
na zbliżać się do prawdy, postrzegając zarówno podobieństwo,
jak i nie zawsze w pełni uchwytną odrębność bytów. Brak wraż-
liwości na analogiczność rzeczywistości niesie w Kościele wiele
nieporozumień. Czym innym jest depozyt wiary, wyrażony w ob-
jawieniu i po części precyzyjnie sformułowany przez orzeczenia
soborów, a czym innym jest przemówienie, nawet papieża, wy-
głoszone podczas pielgrzymki do Kamerunu czy też wypowiedź
biskupa w liście adwentowym do wiernych lub nauczanie spo-
wiednika. Niektórzy, nawet studenci teologii, nie potrafią dokonać
takich rozróżnień i w pracach doktorskich cytują na równi wy-
powiedzi papieży ogłoszone ex cathedra i wygłoszone ex finestra
– z okna! Nie wszystkie, nawet publiczne, wypowiedzi papieży
mają ten sam ciężar gatunkowy. Teolog, starający się wyróż-
nić niezmienne pryncypia leżące u podłoża wszelkiego nauczania
w Kościele od uwarunkowanych historycznie, a więc zmiennych
stanowisk, musi umieć dostrzegać analogiczność oraz zróżnicowa-
ną rangę wszelkich orzeczeń padających z ust pasterzy. Przy tym,
trzeba też pamiętać o drugim momencie, na który zwrócił uwagę
Joseph Ratzinger. Nie można z faktu, iż Kościół z konieczności

19 S. 20.
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ogłaszał niektóre prawdy jako nieomylne, wyciągać wniosku, że
obowiązuje nas jedynie goły szkielet nauczania, obdarzony klau-
zulą nieomylności, a cała reszta jest zupełnie dowolna i nieobo-
wiązująca.

Ważniejsza od pojęcia nieomylności jest auctoritas, któ-

ra jednak prawie że całkowicie znikła z naszego myśle-

nia. A jest ona rzeczywistością, która nigdy nie może być

całkiem nieobecna, ponieważ stanowi podstawową zasadę

życia wspólnotowego. Jaki byłby skutek, gdyby odtąd pań-

stwo wprowadzało jako powszechnie obowiązującą normę

jedynie to, co może być uznane za nieomylnie popraw-

ne rozwiązanie danego problemu? Co by się stało, gdyby

tę samą procedurę uznano jako obowiązującą w ekonomii,

w szkolnictwie czy w rodzinie? (...) Porównanie szwanku-

je (...), ale może ono wykazać, że nie można zredukować

auctoritas do nieomylności (...) Wiążąca władza nie może

być prerogatywą jedynie nieomylności. Przynależy ona do

żywej, pełnej formy wiary, która zawsze musi być zdolna

do nowego wyrazu, aby nie zanikła w wirze zmiennych hi-

potez (...) To, że jeden stopień różni się od drugiego, nie

oznacza, że niższa rangą auctoritas nie liczy się w ogóle

jako auctoritas20.

W życiu oraz w myśleniu Kościoła mieści się zatem naucza-
nie oraz władza rządzenia biskupów, proboszczów, przełożonych
zakonnych czy rodziców. Teza, iż obowiązujące są jedynie wypo-
wiedzi ściśle oznaczoną klauzulą nieomylności czy też polecenia
przełożonych wyrażonych zgodnie z prawną formułą określającą
rozkaz formalny, jest więc błędna. Podobnie w liturgii, sugestia,
iż ważna jest jedynie formuła konsekracji, a wszystko inne mo-
że być twórczo i do woli zmieniane, jest fałszywa. Przypomina
20 The Nature and Mission of Theology, San Francisco 1995, s. 113.
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się przy tym zasada św. Tomasza, który w nowym prawie łaski
dostrzegał nie tylko zasadniczą łaskę Ducha Świętego, ale rów-
nież nauczanie przekazane słowem i pismem, które do zbawczej
wiary dysponuje oraz porządkuje zaaplikowanie tejże łaski do
życia21. Kościół potrzebuje tego ludzkiego, społecznego elemen-
tu, jakim jest kościelna władza, i odnowa Kościoła musi się z tą
niekiedy ciężką, spowolnioną przez roztropność pasterską władzą
liczyć. Zbyt pochopne przeskakiwanie etapów i, co gorsza, szuka-
nie poklasku mediów nie wiedzie do owocnej odnowy. Być może
właśnie to zmaganie się z powolną władzą kościelną jest próbą,
która może oczyścić wiarę i zapewnić to konieczne, „adoracyjne”
spojrzenie wiary, wyrabiające przekonanie, że to z mocy Ducha
Świętego, a nie ludzkich talentów, dokonuje się prawdziwa odno-
wa. Historia życia wspomnianego wyżej ojca Congara jest tego
przykładem.

Wskazując na dokonaną redefinicję relacji wiary Kościoła do
nowożytnego myślenia, papież przestrzegł przed zbytnią nadzie-
ją, iż jest to proces łatwy i natychmiastowo owocny. Odniósł się
w tym do płytkiego optymizmu lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych:

Kto oczekiwał, iż to fundamentalne „tak” wypowiadane

światu nowożytnemu spowoduje, iż wszystkie napięcia się

rozpłyną i że „otwarcie się na świat” przemieni się w czy-

stą harmonię, nie doceniał wewnętrznych napięć i nawet

sprzeczności świata nowożytnego; i nie doceniał niebez-

piecznej kruchości ludzkiej natury, która we wszystkich

okresach historii i w każdej historycznej konstelacji jest

zagrożeniem dla drogi człowieczej (...) Nawet w naszych

czasach Kościół pozostaje „znakiem sprzeciwu” (Łk 2, 34).

Nie mogło być intencją Soboru zniesienie tego sprzeciwu

21 S. Th., Ia-IIæ, q. 106, art. 1.
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Ewangelii wobec zagrożeń i błędów człowieka. Niewątpli-

wie intencją Soboru było odstawienie na bok błędnych

i zbędnych sprzeczności, aby ukazać temu naszemu światu

wymagania Ewangelii w całej jej wielkości i czystości22.

Kościół musi głosić światu Ewangelię wiodącą do świętości,
a ona zawsze będzie się spotykała ze sprzeciwem. Na Soborze cho-
dziło jedynie o oczyszczenie perspektywy, aby Kościół nie musiał
być wplątywany w spory, które nie mają sensu i które nie wyni-
kają z Ewangelii, ale z narosłych nieporozumień i uwarunkowań
historycznych, które już dawno przeminęły. Oczyszczenie pola dla
Ewangelii nie oznacza, iż obecnie będzie już się ją łatwo głosiło,
ani też, że można się obejść bez trudu jej inkulturacji w świecie.
Jasne jest więc, że Benedykt XVI nie myśli tylko o konserwa-
tywnej restauracji tego, co było przed Soborem. Papież widzi
nowe zadania, jakie stoją przed Kościołem, gdy głosi on świa-
tu wymagające słowa Chrystusa. Te zadania stoją zresztą przed
Kościołem w każdej epoce23. Sobór Watykański II podjął pró-
bę nowego przemyślenia relacji pomiędzy wiarą a nowożytnym
rozumem, mając na uwadze uciążliwy spór, jaki się ciągnął od
procesu Galileusza. To nowe przemyślenie:

Jest niewątpliwie nakreślone w tekstach soborowych jedy-

nie w ogólnym zarysie, tak aby dialog rozumu z wiarą, dziś

szczególnie ważny, znalazł na bazie Vaticanum II swoją

orientację. Dziś ten dialog należy rozwinąć z wielką otwar-

tością umysłową, ale również z tą jasnością w rozeznawa-

niu duchów, jakiej świat słusznie oczekuje od nas właśnie

22 S. 20–21.
23 S. 22: „Gdy w XIII wieku (...) myśl arystotelesowska weszła w kontakt
ze średniowiecznym chrześcijaństwem uformowanym w tradycji platońskiej,
istniało ryzyko, że wiara i rozum staną wobec siebie w sprzeczności nie do
pogodzenia. To nade wszystko św. Tomasz z Akwinu przeprowadził nowe
spotkanie wiary z filozofią arystotelesowską”.
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teraz. Tak z wdzięcznością możemy skierować wzrok na So-

bór Watykański II; gdy go będziemy czytać i przyjmować

w oparciu o słuszną hermeneutykę, może on dla nas być

i stawać się coraz bardziej źródłem siły dla zawsze koniecz-

nej odnowy Kościoła24.

Wyraźnie dał więc Benedykt XVI do zrozumienia, że Kościół
stale musi się odnawiać, stale musi być w kontakcie ze współcze-
sną kulturą i stale musi nieść w sobie trud i niekiedy ból wynika-
jący z faktu, iż Ewangelia będzie dla świata „znakiem sprzeciwu”.
Wychwytywanie tych płaszczyzn życia, które stanowią zaporę dla
wiary, dokonywanie właściwych rozróżnień, odstawianie na bok
przygodnych, historycznie uwarunkowanych ujęć, w celu czystego
przekazu zbawczej wiary będzie zawsze zadaniem Kościoła. Tak
jak XIII wiek, z recepcją myśli Arystotelesa, tak też i XX wiek
z wyjaśnieniem sobie antychrześcijańskich urazów, mogą być dla
Kościoła XXI wieku drogowskazem. Trzeba przy tym pamiętać,
że narosłe opory przeciw wierze niekoniecznie są natury intelek-
tualnej, wynikającej z dziedzictwa kulturowego Europy. Mogą
one również wypływać z braku kultury, z płycizny obojętnego,
„spłaszczonego” do robienia i wydawania pieniędzy życia, z za-
głuszenia wewnętrznego głosu przez wypełniający wszystko hałas
muzyki, reklamy, sportu i niczego więcej. To też jest świat, po-
przez który Ewangelia musi się przebijać, i wymaga to umiejętnej
„inkulturacji” oraz odsiania w reakcji Kościoła tego, co drugo-
rzędne i zmienne, od tego, co zasadnicze. Podobnie też zapory dla
wiary mogą być całkiem innej natury, nie mając wiele wspólnego
z życiem intelektualnym i sporami naukowymi. Wiara może być
zablokowana również na poziomie afektywnym, czy to z powodu
zahamowań emocjonalnych i trudu uporania się ze swoją płcio-
wością, czy to z powodu psychicznych mechanizmów nieufności

24 S. 22.
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i podejrzliwości oraz ucieczki pod ochronę maski, ukrywającej
rzeczywiste, niedopracowane motywacje, a nawet też i manipu-
lacje, czy też może ona być zagrzebana pod pozornie religijną
obyczajowością, która jest tak oczywista, że nigdy nie staje się
tematem głębokiej refleksji czy oczyszczenia. Wyzwolenie życia
duchowego z takich zapór będzie wymagało innych metod i in-
nych spojrzeń niż wyzwolenie z antychrześcijańskiego dziedzictwa
kulturowego, które się ciągnie od czasów procesu Galileusza. Po-
dana przez Benedykta XVI metodologia spojrzenia będzie jednak
nadal aktualna. Trzeba umieć rozróżnić to, co jest na poziomie
płytkim, od tego, co rzeczywiście pochodzi od Ewangelii i dlate-
go jest niezmienne, i trzeba pielęgnacji tej modlitewnej postawy
adoracji, która zapewnia prymat wiary, uwalnia od aroganckiej
pychy oraz otwiera na uświęcające działanie samego Boga.

Wojciech Giertych OP—mgr historii Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr teologii Ange-
licum w Rzymie. Teolog Domu Papieskiego, konsultor
Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Komisji
Wydawniczej Liberia Editrice Vaticana, wykładowca
Angelicum. Były asystent generała zakonu dominika-
nów ds. życia intelektualnego. Mieszka w Watykanie.
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Kościół katolicki na Węgrzech znajduje się w bardzo

ciężkim położeniu. Biorąc pod uwagę jego myślenie,

znajduje się on w sytuacji schizofrenicznej między

chrześcijaństwem a „domniemanym katolicyzmem”.

Jesteśmy katolikami, ale nie jesteśmy pewni, czy pod

każdym względem jesteśmy chrześcijanami. Może ta

krytyka wydaje się zbyt ostra, ale myślę, że należało-

by ją delikatnie rozwinąć.
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Kościół węgierski
a Benedykt XVI

Jak ocenia Ksiądz Biskup teologiczne nauczanie Benedykta XVI?

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem raczej historykiem,
a nie teologiem, ale oczywiście jako biskup czy osoba duchowna,
staram się orientować w świecie. Jestem stronniczy, ponieważ wy-
rosłem na teologii niemieckiej. Tylko ona była dla nas dostępna
w czasach komunizmu.

Ratzinger w moim przekonaniu jest jednym z najlepszych –
jeżeli nie najlepszym – pośród teologów katolickich. W pewnym
sensie charakteryzuje go także konserwatyzm. Sądzę jednak, że
cechą wyróżniającą papieskie wypowiedzi jest ich niesamowita
inteligencja i wszechstronność. Papież zupełnie nie ustępuje rów-
nież w kwestiach mogących zmienić istniejące obecnie status quo
Kościoła. Nie chcę być źle zrozumiany. Nie mam na myśli ustępstw
w sprawach dogmatycznych. W dzisiejszym świecie istnieją bar-
dzo duże problemy duszpasterskie i bardzo poważne problemy
komunikacyjne i w tym sekularyzowanym świecie Kościół jawi
się coraz bardziej jako oderwana od życia relikwia. Świętość nie
jest elementem pożądanym w życiu codziennym. Właśnie wczo-
raj z okazji święta św. Emeryka1 głosiłem kazanie na podstawie
encykliki Deus Caritas est, mówiąc w ten sposób: „papież wie,

1 Na Węgrzech święto św. Emeryka – patrona młodzieży węgierskiej – przy-
pada 5 listopada. Wywiadu Ksiądz Biskup udzielił 6 listopada 2007 r.
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że przed chrześcijaństwem stoją bardzo poważne wyzwania. My-
ślę, że trzeba otwierać się na nowe działania duszpasterskie, jakie
– w danym wypadku – również oferuje niemiecka teologia i do
wprowadzenia których przynagla”. Obecnie, w czasach krytycz-
nych, należy mówić o rzeczach najistotniejszych. Tak odbieram
tę encyklikę. To moje całkowicie subiektywne odczucie. Można
powiedzieć, że teraz, gdy uczestniczymy tutaj w Budapeszcie
w konferencji na temat historii Kościoła, jesteśmy w podobnej
sytuacji jak Pius XII, który w 1956 roku w swojej bezradności
wobec ówczesnych wydarzeń historycznych powiedział, że jedynie
pomoc Opatrzności Bożej może być dla nas drogą i nadzieją na
przyszłość. Tak postrzegam również Benedykta XVI. Jako Eu-
ropejczyk, jako Niemiec, jako osoba wybitnie kompetentna, nie
stara się tak naprawdę dokonać innego ruchu lub dokonać innego
rodzaju otwarcia, z wyjątkiem tego, że kieruje uwagę chrześcijan,
a przez nich uwagę całego świata, na rzeczy najbardziej funda-
mentalne: na Boga, na miłość Bożą i miłość braterską. Fakt ten
oznacza tyle, że wiele może się zmieniać, ale istotą przesłania
chrześcijańskiego niezmiennie jest stwierdzenie – Deus Caritas
est. To papież chce przekazać całemu światu.

Jak Kościół węgierski przyjął nowego papieża?

Kościół na Węgrzech przyjął go z radością. Chociaż dla mnie
zawsze wydaje się trochę naiwne myślenie, że Ojciec Święty bę-
dzie zajmował się Węgrami w sposób szczególny. Z pewnością
ma o nas pojęcie. Był na Węgrzech, ma tutaj osobiste kontakty,
ale myślę, że należy przede wszystkim mieć na uwadze Kościół
powszechny, całe chrześcijaństwo. Osobiście nie wiązałbym szcze-
gólnej nadziei z osobą Benedykta XVI w odniesieniu do nas,
Węgrów. Nie wiem też dokładnie, jaki krok powinien uczynić
w stosunku do naszego kraju. Mógłbym jedynie zasugerować pew-
ne pomysły.
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Z jakimi trudnościami zmaga się dzisiaj węgierski Kościół?

Kościół katolicki na Węgrzech znajduje się w bardzo ciężkim
położeniu. Biorąc pod uwagę jego myślenie, znajduje się on w sy-
tuacji schizofrenicznej między chrześcijaństwem a „domniema-
nym katolicyzmem”. Jesteśmy katolikami, ale nie jesteśmy pewni,
czy pod każdym względem jesteśmy chrześcijanami. Może ta kry-
tyka wydaje się zbyt ostra, ale myślę, że należałoby ją delikatnie
rozwinąć. Opowiem pewną krótką historię, która odpowiednio zi-
lustruje obecną sytuację na naszej ziemi. Pannonhalma (opactwo
benedyktynów na zachodzie kraju – przyp. tłum.) ubiegało się
o to, by stać się miejscem dialogu międzywyznaniowego. Niedaw-
no udało nam się zaprosić do jednego stołu biskupów, przewod-
niczących wyznań tradycyjnie istniejących na Węgrzech i wielu
bardzo wybitnych intelektualistów węgierskich, którzy mają po-
jęcie o chrześcijaństwie, chociaż nie mają z nim wiele wspólnego.
Biskupi na początku podzielili się swoimi przemyśleniami i przed-
stawili sytuację swoich Kościołów. Następnie pewien politolog,
który ma duże doświadczenie międzynarodowe, powiedział nastę-
pującą rzecz: „Każde słowo jest ważne Księża Biskupi! Z głębo-
kim przejęciem słuchałem historii waszych Kościołów, o ciężkich
doświadczeniach, przez które przechodziliście w niedalekiej prze-
szłości i o walce w chwili obecnej, ale mimo wszystko – jako
osoba postronna – chciałbym radzić Księżom Biskupom zaniecha-
nia «myślenia pokrzywdzonego». Nie wspominajcie i nie odnoście
się tylko do tego, «co było», ponieważ przeszłość wymknęła się
z rąk zarówno tym, którzy sprawują władzę, jak i Wam. I tego już
nie można zmienić. Musimy myśleć o tym, co dzieje się «dzisiaj»
i o tym, co przyniesie «przyszłość». Ze swojej strony, przez obec-
ność we własnych wspólnotach starajcie się ukazać odpowiedź
chrześcijańską na problemy dzisiejszych ludzi”. My, niestety, nie
myślimy w ten sposób.
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Powiem jeszcze jedną ważną rzecz. Możliwe, że ktoś uzna to
za podejście liberalnego myśliciela, ale chciałbym się odnieść do
tego, co powiedziałem na tym spotkaniu. Jesteśmy wprawdzie ka-
tolikami, ale nie mogę stwierdzić, że nasze myślenie zawsze jest
ewangeliczne. Powiedziałem wtedy: „Księża Biskupi z pewno-
ścią wiedzą, że na Węgrzech można odnaleźć dwa rodzaje wiary:
większość wierzy w «boga Węgrów», a mniejszość w Boga i Oj-
ca Jezusa Chrystusa. I waszym zadaniem jest, aby tę ostatnią
– tę swoiście chrześcijańską wiarę – zgłębić i coraz bardziej roz-
szerzyć”. W poprzedniej, pochodzącej z zewnątrz krytyce zostało
zawarte to samo przesłanie, które chciałem streścić w tym kry-
tycznym zdaniu. Jesteśmy katolikami w tym znaczeniu, że speł-
niamy oczekiwania Kościoła katolickiego, lecz nie jestem pewien,
czy w głębi serca nasz katolicyzm jest ewangeliczny. Nasz problem
polega na tym, że w zsekularyzowanym społeczeństwie posługuje-
my się obcym dla ludzi językiem, co utrudnia nam przekazywanie
wartości. Znajdujemy się raczej tylko w pozycji obronnej. Nie po-
trafimy uczynić przesłania Kościoła atrakcyjnym.

Druga sprawa, którą uważam za bardzo istotną, to fakt pew-
nego zagubienia w obecnym systemie wielopartyjnym. Niezwykle
mocno należy zaznaczyć, iż Kościół jest znakiem podniesionym
ponad narody i partie. Nie wolno nam uczestniczyć w życiu ja-
kiejkolwiek partii, nawet jeżeli cenę tej decyzji oznaczałaby utratę
środków niezbędnych do funkcjonowania kościelnych instytucji.

Przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj Benedykt XVI?

Sądzę, że Ojcu Świętemu najbardziej leży na sercu dawanie
świadectwa o wierze. W związku z tym jawi się jeszcze inny
problem. Mianowicie, w jaki sposób wiara może dotrzeć do lu-
dzi? W jakim języku, formie, poprzez jakie gesty? Jednym z ta-
kich miejsc, wobec którego mieliśmy ogromne oczekiwania, jest
rodzina. Jednak rodziny się rozpadają. Jeżeli mówimy dziecku
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o Bogu Ojcu, nie wiadomo, czy posiada ono pojęcie o swoim wła-
snym ojcu. Możemy mówić o matczynej troskliwości Kościoła, ale
również nie możemy mieć pewności, że w swojej rodzinie to dziec-
ko doświadczyło miłości matki. Jesteśmy zmuszeni stawić czoła
niewiarygodnie wielkiemu kryzysowi człowieczeństwa i musimy
chronić przed nim nas samych, a więc także Kościół. Nie moż-
na jednak tego kryzysu pokonać radykalizmem „kościelnym”, ale
tylko poprzez radykalizm ewangeliczny. Może moje oczekiwanie
są zbyt wygórowane, ale każdy chrześcijanin powinien posiadać
tak głęboką wiarę, takie doświadczenie Boga i takie poczucie od-
dania Bogu, jakie miał Jezus Chrystus. Gdy Chrystus przemówił
do ludzi, mieli wrażenie, że ten człowiek mówi tak, jak ten, kto
ma władzę z wewnątrz, z Ducha. Nie tak, jak uczeni w Piśmie.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Rozmawiali: Dominik Jurczak OP i Tomás Köbli OP

Przełożył: Kristian Tòth

bp Asztirk Várszegi OSB — dr hab. historii, teo-
log. Jest biskupem arcyopatem w Pannonhalma. Stu-
diował germanistykę na uniwersytecie państwowym
w Budapeszcie. Były sekretarz Konferencji Episkopa-
tu Węgier.
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Jak przedstawić teologicznie spójną wizję Kościoła,

która niosłaby całą jego wewnętrzną prawdę, a równo-

cześnie byłaby rozpoznawalna i możliwa do przyjęcia

w jego pastoralno-misyjnym posłaniu? Poszukiwanie

odpowiedzi można by porównać do sposobu zwiedza-

nia olbrzymiej starej bazyliki. W przewodnikach bę-

dą opisane wszystkie wejścia – i główne, najbardziej

imponujące z budzącymi podziw portalami, jak i kil-

ka bocznych, zaskakujących swoją odrębnością oraz

własną symboliką. Każde wejście otwiera własną per-

spektywę na całe wnętrze, a w końcu na ołtarz jako

centralny punkt świątyni.
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Już pobieżny przegląd bibliografii teologicznej JosephaRatzingera wskazuje na bardzo szeroką tematykę porusza-
nych zagadnień1. Doskonałe rozpoznanie tematyki patrystycz-

nej (doktorat o eklezjologii św. Augustyna) ze znajomością śre-
dniowiecznej nauki o Objawieniu (habilitacja o św. Bonawen-
turze) spotyka się u niego z bogatym w treść wnikliwym spoj-
rzeniem na Vaticanum II, którego był przez cały jego przebieg
czynnym uczestnikiem. Podejmował tematy związane z kryzy-
sem wiary i teologii okresu po II wojnie światowej, pisał liczne
teksty na temat samego uprawiania teologii, a w tym trudnego
problemu spotkania wiary z rozumem. Jako teolog systematycz-
ny nie pozostawał zamknięty w kręgu teoretycznych rozważań,
lecz zastanawiał się nad praktycznym sposobem przekazu treści
wiary, opartym na naturze Objawienia i wiary. Próby podania

1 Por. obszerny wybór bibliografii J. Ratzingera w: J. Ratzinger, Vom Wiede-
rauffinden der Mitte. Grundorientierungen. Texte aus vier Jahrzehnten, red.
S.O. Horn, V. Pfnür, V. Twomey, S. Wiedenhofer, J. Zöhrer, Freiburg–Basel–
Wien 1998, s. 291–308. Uaktualniona bibliografia J. Ratzingera w: tenże,
Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 277–354.
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usystematyzowanej nauki pojawiały się w jego przemyśleniach
nad treścią wyznania wiary czy też w jego opracowaniach zwią-
zanych z wykładami dogmatyki i teologii fundamentalnej, pro-
wadzonymi na różnych niemieckich uniwersyteckich wydziałach
teologicznych. Spora część tych przemyśleń została poświęcona
Kościołowi w jego wewnątrzkatolickiej refleksji, w wymiarze eku-
menicznym, a także wyzwaniom, jakie stawia jego misji dzisiejszy
świat. Z myślą eklezjologiczną szedł nierozłącznie namysł nad
Eucharystią, i to zarówno od strony refleksji systematycznej, jak
i liturgicznej. Z rozważaniami o Kościele wiązał swoje spojrze-
nie na Maryję, kapłaństwo, małżeństwo i rodzinę, moralność czy
kulturę. O rozległości myśli poruszonych przez niego zagadnień
teologicznych może świadczyć bibliografia prac badaczy-teologów
prawie z całego świata, podejmujących rozważania na temat jego
teologii czy wchodzących z nim w dysputę2.

Zapytany o specyfikę swojej teologii J. Ratzinger stwierdził:
„Moim pierwotnym tematem był Kościół i ten wątek jest we
wszystkim obecny. Ale uważałem – i nadal uważam – że Kościół
nie jest celem samym w sobie, że istnieje, abyśmy widzieli Boga.
Powiedziałbym zatem, że zajmuję się tematyką Kościoła w tym
sensie, że to dzięki Kościołowi otwiera się widok na Boga. I w tym
sensie właśnie Bóg jest głównym tematem mych wysiłków badaw-
czych. Nigdy nie starałem się stworzyć własnego systemu, jakiejś
odrębnej teologii. Swoją myślą chcę po prostu podążać za wiarą
Kościoła, co przede wszystkim znaczy: podążać myślą za wielki-
mi myślicielami wiary – właśnie to można by nazwać specyfiką
mojej teologii. Nie jest to jakaś wyizolowana, wydobyta ze mnie
samego koncepcja, lecz koncepcja, która możliwie szeroko otwie-
ra się na wspólną drogę myślową wiary. Dlatego zawsze czymś
bardzo ważnym była dla mnie egzegeza. Nie potrafię sobie wy-
obrazić czysto filozoficznej teologii. Punktem wyjścia jest słowo.

2 Por. Vom Wiederauffinden..., dz. cyt., s. 309–315.
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Punktem wyjścia jest to, że wierzymy słowu Bożemu, że próbu-
jemy je rzeczywiście poznać i zrozumieć, że staramy się je potem
myśleć za wielkimi mistrzami wiary. Stąd moja teologia stoi pod
znakiem Biblii, a także pod znakiem Ojców Kościoła, zwłaszcza
św. Augustyna. Naturalnie, staram się nie ograniczać do tema-
tyki starożytnego Kościoła, lecz spoglądać na najwyższe szczyty
myśli, a zarazem wciągać do dialogu współczesne myślenie”3. Po-
wyższe wyznanie jest potwierdzeniem faktu, że teologia Ratzin-
gera jest w pewnym sensie odbiciem monachijskiego dziedzictwa,
w którym dominowało przekonanie, iż kontekstem teologii jest
życie Kościoła. Tak więc widać w tym zasadę, że cała teologia
ma charakter kościelny, a także że jest skierowana na misję Ko-
ścioła4.

Problematyka eklezjologiczna dzisiaj, jak to wielokrotnie
stwierdza J. Ratzinger, podobna jest do nieprzejrzanej dżungli
pomysłów egzegetycznych, gdzie znalezienie najwłaściwszej „dro-
gi przejścia” wydaje się mało prawdopodobne. Potrzeba więc nie
tyle rozwiązywać wszystkie napotkane hipotezy i postulaty teolo-
giczne, których liczba, jak i wzajemna sprzeczność w istocie roz-
ważań o Kościele, może zniechęcić i obezwładnić. Konieczne jest
raczej znalezienie odpowiedniej maczety – wg dosłownego wyra-
żenia J. Ratzingera – pozwalającej torować drogę ku właściwym
celom. Rozwiązanie wydaje się jedno, typowe dla J. Ratzinge-
ra: „Koniecznym jest wobec tego posiadanie pewnego rodzaju
generalnego wglądu z wysoka”5. Z odpowiedniej perspektywy
można będzie zauważyć wyraźnie wartość poszczególnych tenden-
cji egzegetycznych i pochodzących z nich wniosków teologicznych,
3 J. Ratzinger, Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem
XVI rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 55–56.
4 Por. A. Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej
Josepha Ratzingera, Kraków 2006, s. 44 nn.
5 J. Ratzinger, Kościół wspólnotą, tłum. W. Życiński, Lublin 1993, s. 10;
por. tenże, Vom Wiederauffinden..., dz. cyt., s. 127.
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jakie pojawiły się w ostatnich dziesiątkach lat, i ich przydatność
w omawianej kwestii. Poznanie i ujawnienie ich właściwych za-
miarów będzie pierwszym i nieodzownym zadaniem, jeśli chce się
widzieć idee przenikające dzisiaj Kościół i samoświadomość jego
natury i misji6.

Najczęściej dzisiaj spotykane pytania dotyczące Kościoła
brzmią następująco: na czym polega odpowiedzialność biskupa?
Jakie jest znaczenie Kościołów lokalnych w całości Kościoła Jezu-
sa Chrystusa? Po co jest jeszcze papiestwo? Jak powinni współ-
pracować ze sobą papież i biskupi, Kościoły lokalne z Kościołem
w wymiarze uniwersalnym? Jakie jest miejsce świeckich w Ko-
ściele?7 Aby na te i podobne pytania odpowiedzieć, należy nie-
ustannie wracać do odświeżania w pamięci pytań podstawowych:
czym w ogóle jest Kościół? Po co jest? Skąd pochodzi? Czy Chry-
stus właściwie go chciał, a jeżeli tak, to jakim chce go mieć?
Praktyczne sprawy Kościoła, dotyczące jego posługi pastoralnej,
zaznaczone w pierwszej grupie pytań mogą być właściwie zro-
zumiane, gdy odpowie się na pytania podstawowe, zawierające
treści doktrynalne, do których należy temat o początkach i istocie

6 Niebezpieczeństwa płynące dla Kościoła i jego misji z błędnie pojmowanej
egzegezy biblijnej przedstawił J. Ratzinger bardzo dosadnie w formie przyta-
czanej kilkakrotnie opowieści W. Sołowjowa o Antychryście uhonorowanym
godnością doktora honoris causa przez katolicki wydział teologiczny w Ty-
bindze, por. Schriftauslegung im Widerstreit. Zur Frage nach Grundlagen
und Weg der Exegese heute, (w:) tenże red., Schriftauslegung im Widerstreit,
„Quæstiones Disputatæ” 117, Freiburg–Basel–Wien 1989, s. 15; por. także,
W drodze do Jezusa Chrystusa, Kraków 2004, s. 98 nn.; Benedykt XVI, Jezus
z Nazaretu, Kraków 2007, s. 43.
7 J. Ratzinger zaznacza, że zakres tych pytań nieustannie się poszerza,
o czym wspomniał w swoich wykładach podczas kursu eklezjologicznego
dla ponad stu biskupów brazylijskich 23–27 lipca 1990 r., dla których też
napisał omawiany temat: Ursprung und Wesen der Kirche, (w:) Vom Wiede-
rauffinden..., dz. cyt., s. 127 nn; wydanie polskie: Kościół wspólnotą, dz. cyt.
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Kościoła, oparty na nowotestamentalnym świadectwie o Jezusie
i Kościele i o teologii Kościoła św. Pawła8.

Pośród tematów eklezjologicznych, jakie można znaleźć w opra-
cowaniach J. Ratzingera, znacząco wybijają się dwa obszerne
problemy. Pierwszy jest skoncentrowany wokół problematyki po-
czątków i istoty Kościoła, drugi zaś dotyczy kościelności wiary9.
Trzonem tej pierwszej jest interesujący nas temat eklezjologii eu-
charystycznej jako communio eucharistica, niniejszym ujętej bar-
dzo wąsko w jej refleksji biblijnej. Pomoże ona, przez przybliżenie
sposobu myślenia J. Ratzingera, zbliżyć się do jego ujmowania
Kościoła w całym opisywanym wymiarze jego narodzin, natury
i misji. Obejmuje wspomnienie o „przełomie eklezjologicznym”
J. Ratzingera, odnowione odczytanie historyczno-biblijnego zna-
czenia pojęcia communio, jak i jego teologiczne wymiary i pod-
stawy, by dojść do jego źródła, jakim jest Eucharystia. W for-
mie dopowiedzenia do pojęcia communio będzie dodana refleksja
o excommunicatio jako nieustannie aktualnym, nie tylko pasto-
ralnym, problemie Kościoła.

Odnowiony problem Kościoła jako communio

Jak przedstawić teologicznie spójną wizję Kościoła, która nio-
słaby całą jego wewnętrzną prawdę, a równocześnie byłaby roz-
poznawalna i możliwa do przyjęcia w jego pastoralno-misyjnym
posłaniu? Gdzie jest jego centrum i jak się do niego dochodzi, nie-
zależnie od punktu wyjścia i sposobu wchodzenia? Poszukiwanie
odpowiedzi można by porównać do sposobu zwiedzania olbrzy-
miej starej bazyliki. W przewodnikach będą opisane wszystkie
wejścia – i główne, najbardziej imponujące z budzącymi podziw
portalami, jak i kilka bocznych, zaskakujących swoją odrębnością

8 Por. Vom Wiederauffinden..., dz. cyt., s. 127 nn.
9 Na taki podział wskazuje S. Wiedenhofer, (w:) Vom Wiederauffinden...,
dz. cyt., s. 123.
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oraz własną symboliką. Każde wejście otwiera własną perspekty-
wę na całe wnętrze, a w końcu na ołtarz jako centralny punkt
świątyni. Trudno byłoby jednemu obserwatorowi zebrać całą su-
mę doświadczeń tychże wejść. Tym, co wszystkich wchodzących
do świątyni łączy i w ich wielkiej różnorodności pozwala stworzyć
wspólnotę, jest z pewnością Eucharystia. Dla teologa Josepha
Ratzingera, który posługiwał jako kapłan-katecheta, teolog i bi-
skup, obraz Kościoła będzie miał swoją własną, bogatą treść.
Składa się nań doświadczenie, jakie zdobywa z rozmowy egzege-
tycznej z Pismem Świętym, myślą Ojców Kościoła, jak i nieustan-
nie trwającą tradycją żywej liturgii. Może powstać coś w rodzaju
kalejdoskopu mieszających się na przemian obrazów Kościoła ja-
ko sakramentu, jako Ciała otwartego dla ludzi na krzyżu, jako lu-
du Bożego, który żyje z tego Ciała i sam się nim staje, jako mimo
wszelkich win i grzechów świętej Oblubienicy, jako rzeczywistości
nie dającej się ująć w kategoriach wyłącznie politycznych10.

Kategoria Kościoła jako ludu Bożego, przyjęta przez J. Rat-
zingera z myśli św. Augustyna, a także wiodąca na Vaticanum
II i w pierwszych latach jego zbyt szybkiej i jednostronnej recep-
cji, okazała się teologicznie niewystarczająca, a do tego bardzo
narażona na niekościelne interpretacje, jak choćby te powsta-
łe w kontekście teologii wyzwolenia11 czy w nacjonalistyczno-
socjalistycznych nachyleniach12. Augustyńska wizja Kościoła ja-
ko świątyni Ducha Świętego zapowiadała wzmocnienie eklezjo-
logii myślą pneumatologiczną, na wzór Kościoła prawosławnego,

10 Por. S.O. Horn, V. Pfnür, Wprowadzenie, (w:) J. Ratzinger, Kościół. Piel-
grzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 6.
11 Por. J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji Lumen gentium, (w:) Kościół.
Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 114 nn.
12 Chodzi tu o łączenie pojęcia ludu Bożego z rosyjsko-prawosławnym po-
jęciem ludu lub też z socjalistyczno-politycznymi poglądami J.J. Rousseau
czy C.H. Saint-Simona, por. Kirche, Ökumene und Politik, Einsiedeln 1987,
s. 28n.; także w: Demokratyzacja w Kościele, Kraków 2005, s. 32n., 58n.
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i kierowała ją ku ujmowaniu Kościoła jako sakramentu zbawie-
nia, aby lepiej zharmonizować „zewnętrzny i wewnętrzny szczyt
Kościoła”13. Ujęcie Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystu-
sa, tak mocno wyeksponowane przez encyklikę Mystici Corporis
Christi (1943 r.), nie doczekało się zadowalającego dopracowa-
nia, także w tekstach Vaticanum II, choćby w proponowanym
przez J. Ratzingera powiązaniu z kategorią ludu Bożego, we-
dług którego Kościół jest ludem Bożym jako Ciało Chrystusa14.
W pojawiających się opracowaniach innych eklezjologów teologię
Kościoła J. Ratzingera ujmowano w kategorii sakramentu, w któ-
rej centralnym punktem jest stosunek Chrystusa i Kościoła we
wspólnocie Eucharystii15. Tak to potwierdza sam J. Ratzinger:
„Punktem konstrukcyjnym najstarszej eklezjologii jest euchary-
styczne zgromadzenie – Kościół jest Communio. Stąd pochodzi
nie tylko specyficzne dla całej jego struktury przenikanie się jed-
ności i wielości, ale jest także fundament jedności Chrystusa i Ko-
ścioła, który uniemożliwia rozdzielenie widzialnego Kościoła od
Kościoła Ducha, Kościoła jako organizacji i Kościoła jako miste-
rium: Kościół jest konkretną Communio, którą poza tym nigdzie
nie istnieje”16.

W nowszych poszukiwaniach eklezjologicznych J. Ratzingera
bardzo istotnie zaważyły dwa doświadczenia. Uchwycił myśl Hen-
ri de Lubaca, który w swoim fascynującym, a zarazem naukowo

13 Por. Vom Wiederauffinden..., dz. cyt., s. 148 nn; tu: s. 155.
14 Por. J. Ratzinger, Der Kirchenbegriff und die Frage nach der Gliedschaft
in der Kirche, (w:) tenże, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie,
Düsseldorf 1970, s. 90 nn; J. Ratzinger, Die Ekklesiologie des zweiten Vatika-
nischen Konzils, (w:) tenże, Kirche, Ökumene und Politik, Einsiedeln 1987,
s. 13 nn.
15 Por. J. Meyer zu Schlochtern, Sakrament Kirche. Wirken Gottes im Han-
deln der Menschen, Freiburg–Basel–Wien 1992, s. 152–190; A. Nichols, Myśl
Benedykta XVI..., dz. cyt., s. 126n.
16 J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, München 1982, s. 266–267; por.
także, Der Kirchenbegriff und die Frage..., dz. cyt, s. 101 nn.
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stojącym na najwyższym poziomie dziele o Kościele (Ciało mi-
styczne. Eucharystia i Kościół w średniowieczu17), przypomniał,
że wyrażenie mistyczne ciało początkowo oznaczało najświętszą
Eucharystię i że tak dla Pawła, jak i Ojców Kościoła, myśl o Ko-
ściele jako Ciele Chrystusa była nierozdzielnie związana z myślą
o Eucharystii, gdzie Pan jest obecny cieleśnie (leibhaftig) i da-
je nam swoje Ciało jako pokarm18. „Tak – pisze Ratzinger –
powstała eklezjologia eucharystyczna, którą można też nazwać
eklezjologią-communio. Ta eklezjologia-communio stała się wią-
zadłem (Herzstück = rozjazd, skrzyżowanie szyn) nauki Vatica-
num II, nową i zarazem całkowicie źródłową, którą chciał nam
podarować Sobór”19.

Wielką i zarazem bardzo pozytywną niespodzianką był dla
eklezjologii Nadzwyczajny Synod Biskupów w Rzymie w 1985 r.
Według J. Ratzingera Synod ów próbował dokonać bilansu dwu-
dziestu lat okresu posoborowego przez poszukiwanie nowego uję-
cia całej soborowej eklezjologii w jednym podstawowym termi-
nie, który zdominował pozostałe; jest nim eklezjologia komunijna
(Communio-Ekklesiologie). „Przyjąłem – pisze Ratzinger – z za-
dowoleniem tę nową orientację i próbowałem na swój sposób
przebudować eklezjologię wokół tego centrum (...). Termin com-
munio (...) jeśli zostanie poprawnie zrozumiany, można się nim

17 H. De Lubac, Corpus mysticum. L’eucharistie et l’église au moyen âge,
Paris 1949.
18 Por. J. Ratzinger, Die pastoralen Implikationen der Lehre von der Kolle-
gialität der Bischöfe, (w:) Das neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 216 nn; tu:
s. 218. Na innym miejscu J. Ratzinger stwierdza: „Patrystyczne pojmowanie
tej myśli, przy całym jej niepojętym bogactwie, które jest jej właściwe, kieru-
je się ku jednoznacznemu stwierdzeniu, że słowo Kościół Ciałem Chrystusa
oznacza nowy lud Boży, który przyjmuje to Ciało Chrystusa i dlatego też
w swojej konstytucji istnieje jako communio, tj. jako wspólnota wzajemnie
komunikujących się eucharystycznych wspólnot ołtarza”, Theologische Au-
fgaben und Fragen bei der Begegnung lutherischer und katholischer Teologie
nach dem Konzil, (w:) Das neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 234.
19 Die Ekklesiologie des zweiten Vatikanischen Konzils, dz. cyt., s. 17.
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posłużyć jako syntezą istotnych elementów soborowej eklezjolo-
gii”20. Termin ten stał się kluczowym dla uporządkowania jego
wielkiej i bogatej spuścizny nauki o Kościele. W pojęciu tym
wyraża się w szczególny związek Chrystusa z Kościołem, Kościo-
ła powszechnego z Kościołem partykularnym, sakramentalność
Kościoła oraz doświadczenie społeczności lokalnej21. „Dla tych
wszystkich powodów – zauważa dalej Ratzinger – z wdzięcznością
i radością przyjąłem do wiadomości, że Synod roku 1985 pojęciu
communio wyznaczył miejsce centralne. Ale następne lata po-
kazały, że wokół wszystkich pojęć, nawet tych najtrafniejszych,
najgłębszych, mogą się gromadzić nieporozumienia. W miarę jak
communio stawało się popularnym, chwytliwym hasłem, ulegało
równocześnie spłaszczeniu i zafałszowaniu. Tak samo jak w przy-
padku kategorii ludu Bożego, tak też i tutaj można było obser-
wować narastający proces horyzontalizacji i pomijania pojęcia
Boga. Eklezjologię komunijną zaczęto coraz wyraźniej reduko-
wać do tematu relacji między Kościołami lokalnymi a Kościołem
powszechnym, a tę z kolei coraz częściej sprowadzano do zagad-
nienia podziału kompetencji. Znowu zjawił się też – jakże by nie!
– wątek egalitarystyczny, zgodnie z którym w communio mo-
gą istnieć tylko całkowicie sobie równi”. Sytuację tę porównał
J. Ratzinger do sporu uczniów o miejsce, jak to opisuje św. Marek
(9, 33–37): „W drodze do Jerozolimy Jezus po raz drugi zapowie-
dział swą mękę. Gdy dotarli do Kafarnaum, zapytał ich, o czym
rozmawiali ze sobą w drodze. Lecz oni milczeli, ponieważ mówili
o tym, kto z nich jest największy – można by powiedzieć: prowa-
dzili dyskusję na temat prymatu”22. Problem wydaje się tak stary

20 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 116;
por. J. Ratzinger, Gesamtkirche und Teilkirche. Der Auftrag des Bischofs,
(w:) Vom Wiederauffinden..., dz. cyt, s. 201.
21 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, Kraków 2005, s. 108.
22 J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji Lumen gentium, (w:) Kościół. Piel-
grzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 119.
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jak sam Kościół. Należy podejmować temat właściwych struktur
i odpowiedzialności, ale ze zrozumieniem sytuacji ewangelicznej,
która będzie zawsze oczyszczająca i korygująca. Bliższe omówie-
nie tych spraw pozwoli zapoznać się z doświadczeniem Kościoła
jako communio, jakim dzieli się J. Ratzinger.

Historyczno-biblijne zakorzenienie słowa communio

Punktem wyjścia dla analizy znaczenia communio stała się
dla J. Ratzingera historia powołania Szymona Piotra przez Je-
zusa, opowiedziana w Ewangelii przez św. Łukasza (5, 1–11)23.
Jest tam zaznaczone, że Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, byli
koinonóı (towarzyszami) Szymona przy wspólnym zajęciu, jakim
był połów ryb24. Termin ten miał świeckie znaczenie, a konkret-
nie oznaczał ich współdziałanie przez wspólną własność, wspólną
pracę i wspólne wartości w prowadzeniu małego zakładu, które-
go kierownikiem był Piotr. Gdy w tę wspólnotę pracy rybaków
(��������) wszedł Jezus, został nie tylko przyjęty do łodzi Pio-
tra, który powierzył Mu swoją łódź, ale On sam zaczął decydować
o sposobie połowu i zapowiadał przyszłe plany tychże połowów
(odtąd ludzi łowić będziesz ). Scena ta powtórzy się jeszcze po
zmartwychwstaniu Pana (por. J 21, 1–14); będzie to definitywne
posłanie uczniów na ogromne morze całego świata25. W ten spo-
sób Ewangelia zaczyna opowiadać o cudownej przemianie tej
prywatnej kooperatywy Piotra w komunię Kościoła26. O tej ko-
munii decyduje teraz powołanie przez Jezusa i cud łaski, który po
nocach bezowocnego trudu obdaruje ich bogactwem złowionych
dusz ludzkich. Wspomniane communio, jak od wieków to Ko-
ściół rozpoznaje w retrospektywnej medytacji, ma jeszcze głębszy

23 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 109 nn.
24 Biblia Tysiąclecia tłumaczy to terminem wspólnicy.
25 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia – wspólnota – posłanie, (w:)
Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 63.
26 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 109.
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fundament jedności tego stowarzyszenia. Będzie nim łaska za
sprawą „tajemnej Ryby – zmartwychwstałego Pana – który w głę-
binach morza pozwolił się złapać przez nas i dla nas, ażeby stać
się naszym pokarmem na życie wieczne. Jesteśmy łódką Piotrową
i powołanymi przez Pana; jesteśmy towarzyszami Piotra, ale nie
jesteśmy stowarzyszeniem Piotra, lecz communio samego Pana,
który obdarza nas tym, czego sami nie potrafilibyśmy posiąść”27.

Znaczenie pojęcia �������� może być poszerzone przez jej he-
brajski odpowiednik, wyrażony w słowie chaburach28. Ono też
oznaczało współdziałanie, ale w specyficznych odcieniach.
W pierwszym wieku przed Chrystusem jeden z odłamów fary-
zeuszy określał się terminem chaburach. Od drugiego wieku po
Chrystusie także i rabini byli tak nazwani. Nade wszystko nazwą
tą określała się wspólnota, licząca przynajmniej dziesięć osób, na
wieczerzy paschalnej. A więc Kościół można widzieć jako cha-
burach Jezusa, jako społeczność, rodzinę Jego Paschy (por. Łk
22, 15). On staje się ośrodkiem tej wspólnoty przez swoją miłość
aż do końca przez wydanie siebie w momencie wypowiadania słów
ustanawiających Eucharystię. Pascha ta jest więc daleko więcej
niż tylko zwykłym, choćby i świątecznym, posiłkiem: „Jest to mi-
łość aż do końca. Jest to dar Jego własnego życia i udział w tym
życiu, które w śmierci stanie się dostępne dla wszystkich. Jest ono
udzielane w antycypacji śmierci, w chwili gdy Jezus mówi: Bierz-
cie i jedzcie z tego wszyscy: to jest Ciało moje, które będzie za
was wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest kielich Krwi
mojej, nowego i wiecznego Przymierza, przelanej za wielu”29.

Należy tutaj przypomnieć, że w komunii zbudowanej na Passze
Jezusa zaistniała całkowita nowość Nowego Testamentu w stosunku

27 J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 64; por. J. Ratzinger,
Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 109.
28 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 65n.
29 Tamże, s. 65.
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do Starego. W Starym Testamencie nazwy chaburach nigdy nie
użyto na określenie relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem (uży-
wano jej na określenie relacji międzyludzkich). Między Bogiem
a człowiekiem nie mogło być komunii, gdyż Boża transcendencja
była nieprzekraczalna. Relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem
określało przymierze (testament: berith), które akcentowało su-
werenność Boga w stosunku do Jego stworzeń: w Przymierzu jest
uwidoczniony dystans30. Staremu Testamentowi nieznana jest
komunia (chaburach) pomiędzy Bogiem a człowiekiem; Nowy Te-
stament jest komunią w osobie i przez osobę Jezusa Chrystusa31.

W swoich badaniach na temat pojęcia �������� J. Ratzinger
pozostaje konsekwentny, gdy rozszerza je o bogactwo myślenia
pochodzące z filozofii greckiej, a konkretnie z Platona. Widzi
w tym także otwarcie się na dyskutowany obecnie problem tzw.
„hellenizacji” chrześcijaństwa32. Z jednej strony należy zauważyć
konsekwentne i radykalne przeciwstawienie transcendencji i jed-
ności Boga Starego Testamentu wobec politeizmu pogańskiego.
Jednakże nie da się nie zauważyć, na przykład w Uczcie Platona,
sformułowań, w których można dopatrzyć się wręcz przeczucia
tajemnicy Eucharystii, zwłaszcza kiedy stwierdza, że celem kultu
jest nade wszystko zbawienie i leczenie miłości33. To, co u Platona
jest raczej przeczuciem i co nie ukazuje jasnego określenia relacji
pomiędzy człowiekiem a bóstwami, w Jezusie Chrystusie przyj-
muje rzeczywistą postać, otrzymuje nowe znaczenie: „Jedyny Bóg

30 „Z tej racji niektórzy egzegeci przekład berith na Bund – «przymierze»
– uważają za fałszywy, ponieważ termin ten zakłada jakąś równość stron,
której w rozumieniu Starego Testamentu tutaj być nie może”, Communio.
Eucharystia..., dz. cyt., s. 66.
31 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 110n.
32 Por. J. Ratzinger,Wiara, prawda, toleracja. Chrześcijaństwo a religie świa-
ta, Kielce 2005, s. 74 nn; Communio. Eucharystia, dz. cyt., s. 66 nn; Chrystus
i Jego Kościół, dz. cyt., s. 109 nn.
33 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia, dz. cyt., s. 67; Chrystus i Jego
Kościół, dz. cyt., s. 111 nn.
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wchodzi rzeczywiście w komunię z ludźmi przez to, że wciela
się w naturę ludzką (...). Wcielenie stanowi rzeczywiście nową
syntezę, której autorem jest sam Bóg. Przekracza ona – z ko-
nieczności – granice Starego Testamentu; przejmuje i zachowuje
w całości jego spuściznę, ażeby ją otworzyć i napełnić bogactwem
innych kultur. Wcielenie jest zarazem rekoncyliacją, pojedna-
niem, wspólnotą (communio) tych, którzy dotąd przeciwstawiali
się sobie – żydów i pogan (por. Ef 2, 11–22); dotyczy to także
porządku myśli”34.

Teologiczne podstawy communio

Podczas medytacji i bardzo gorącej dyskusji nad treścią Lu-
men gentium ojcowie Vaticanum II nie byli przekonani co do
odpowiedniej wartości terminu communio w odniesieniu do Ko-
ścioła. Świadectwem tego jest dodana Nota explicativa prævia
do Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, gdzie
jest powiedziane o communio jako pojęciu cieszącym się wielkim
poważaniem w Kościele starożytnym, a dzisiaj także i w Koście-
le wschodnim. Jednak współcześnie, ze względu na swoją nie-
określoność terminologiczną, jak też i ograniczoną rzeczywistość
(na którą wskazuje w Kościele), mimo że jest naznaczona du-
chem miłości, potrzebuje wsparcia właściwie opracowaną formą
prawną35. Uczestniczący w dyskusji soborowej J. Ratzinger spra-
wę communio umiejscowił przy omawianiu problematyki kole-
gialności biskupów, gdzie słowo „kolegium” było wymienne ze
słowem „wspólnota” (Gemeinschaft). Chodziło o zrównoważenie
34 J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 68.
35 Por. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (tekst łacińsko-
polski), wyd. 2, Poznań 1967, s. 260 nn. W komentarzu do ww. Noty J. Rat-
zinger zwraca uwagę na „trudności” ojców soborowych ze zrozumieniem
pojęcia communio opartym na niewiążącym (luźnym, opartym na uczu-
ciu) stosunku, które należy – dla pewności – uzupełnić pojęciem communio
hierarchica, por. Die bischöfliche Kollegialität nach der Lehre des Zweiten
Vatikanischen Konzils, (w:) Das neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 194n.
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katolickiej „wertykalności” z jej „poziomym” odpowiednikiem,
którym jest zwrot do bliźniego. Ta perspektywa – nowa a zara-
zem starożytna – komunii biskupów w komunii Kościołów może
być bardzo pomocna, w oparciu o przedkonstantyńskie doświad-
czenie prymatu Rzymu jako orientacyjnego punktu communio
kościelnego36, w odbudowaniu jedności z Kościołami wschodnimi,
gdzie ta świadomość komunii jest bardzo żywa37. Idea commu-
nio, oparta na eklezjologii eucharystycznej, staje się niezbędna
dla wyrównania zachwianej jedności pomiędzy Rzymem a Kościo-
łami lokalnymi po roku 187038. Communio jest także terminem
określającym konieczną i nierozdzielną więź eucharystyczną sło-
wa i Ciała Pana, które są wewnętrzną treścią i fundamentem dla
jedności wszystkich pojedynczych Kościołów, tworzących w ten
sposób jeden Kościół Boży39. Pojęcie communio powinno stać się
także fundamentem działalności pastoralnej w Kościele, zwłasz-
cza w budowaniu więzi (das Netz von Kommunionen) pomiędzy
poszczególnymi wspólnotami, a także świadomości należenia do
jednego Kościoła powszechnego40.

36 Por. J. Ratzinger, Primat und Episkopat, (w:) Das neue Volk Gottes...,
dz. cyt., s. 131–142; Die bischöfliche Kollegialität nach der Lehre des Zweiten
Vatikanischen Konzils, dz. cyt., s. 179.
37 Por. J. Ratzinger, Das Konzil auf dem Weg. Rückblick auf die zweite Sit-
zungsperiode, Köln 1964, s. 35n; Die pastoralen Implikationen der Lehre von
der Kollegialität der Bischöfe, (w:) Das neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 211 nn.
38 Por. J. Ratzinger, Das geistliche Amt und die Einheit der Kirche, (w:) Das
neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 117 nn.
39 Por. J. Ratzinger, Primat und Episkopat, (w:) Das neue Volk Gottes...,
dz. cyt., s. 123.
40 „Możemy powiedzieć: jedność kościelna w Kościele pierwotnym określona
jest przez dwa elementy: katolickości i apostolskości. «Apostolskość» widzi-
my w fundamencie episkopalnym, zaś «katolickość» w komunii wszystkich
Kościołów między sobą. Staje się tutaj widoczne, jak oba są wewnętrznie ze-
spolone, gdyż biskup jest biskupem dlatego, że trwa we wspólnocie z innymi
biskupami. Katolickość bez apostolskości jest nie do pomyślenia i odwrotnie”,
Die pastoralen Implikationen der Lehre von der Kollegialität der Bischöfe,
(w:) Das neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 206.
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Punktem wyjścia w teologicznej analizie zaznaczonego tematu
jest wielokrotnie przez J. Ratzingera podejmowana i analizo-
wana treść summarium eklezjologicznego, zapisanego w Dz 2,
42, gdzie jest podane, że pierwsi chrześcijanie „trwali w nauce
Apostołów i we wspólnocie między sobą, wspólnym łamaniu chle-
ba i w modlitwach”. Kościół, obdarzony odpowiednimi cechami,
jest w drodze, którą prowadzi go Duch Święty41. W tym obra-
zie najstarszego Kościoła ukazuje się wzorcowa postać Kościoła
wszystkich czasów. Charakterystycznym pierwszym znamieniem
jest jedność, która wywodzi się ze wspólnoty z Apostołami, ja-
ko fundament konkretnego sposobu trwałej obecności w Kościele.
Swoje centrum znajduje ona w łamaniu chleba. Eucharystia i mo-
dlitwa, jako sakramentalne i duchowe communio, jest od samego
początku sercem całego życia kościelnego. Jest to też uwidocznio-
ne w mowie św. Pawła do prezbiterów Efezu (por. Dz 20, 18–25).
Idea communio staje się obecna po śmierci Apostołów w ich
sukcesji, w której sakramentalny udział mają prezbiterzy odpo-
wiedzialni za gminy Efezu42. Nie wdając się w szczegółową egze-
gezę tego tekstu43, można zauważyć, że pojęcie �������� oznacza
tutaj dwie rzeczywistości: Eucharystię i Kościół, komunię jako
sakrament i komunię rozumianą jako wielkość instytucjonalna
i społeczna. Uzupełnieniem dla jeszcze głębszego zrozumienia
communio jest istotna wzmianka św. Pawła z Listu do Gala-
tów (Ga 1, 13–2, 14). Pisze, że po jego przybyciu do Jerozolimy
z wyprawy misyjnej tak zwane filary Kościoła – Jakub, Piotr
i Jan – podali jemu i Barnabie prawą rękę na znak wspólnoty

41 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., (w:) Kościół. Pielgrzymują-
ca, dz. cyt., s. 56; Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 101.
42 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 102; Communio.
Eucharystia, dz. cyt., s. 56 nn.
43 Jak to czyni sam J. Ratzinger, por. Communio. Eucharystia..., dz. cyt.,
s. 57 nn. Ukazuje też brak precyzji niektórych (włoskich) tekstów biblijnych
związanych z ww. tematem, por. Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 101 nn.
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(��������/koinonia, Wulgata: societas). W ich rękach spoczy-
wało kierownictwo rozwijającego się Kościoła, a także decyzja
o przynależności do niego i o wykluczaniu (communio prawne).
Mimo iż Paweł tak mocno podkreślał swe bezpośrednie powoła-
nie i otrzymane objawienia wprost od Pana, to jednak przyznanie
jemu i Barnabie prawa do communio jako znaku trwania w na-
uce Apostołów było rozstrzygającym potwierdzeniem kościelnej
wspólnoty44. Przytoczony powyżej fragment z Listu do Gala-
tów ukazuje jednak, jak trudno sprostać wymaganiom communio.
Różnie pojmowana obowiązkowość przepisów dotyczących po-
siłku (Ga 2, 11–14) jedność tę doprowadziła prawie na skraj
podziału, co było widoczne w trudnościach zachowania wspólne-
go stołu, a przez to zagroziła jedności eucharystycznej45. Trzeba
było powrotu do „podania prawicy” (por. Dz 15, 1–35), które
potwierdziło jedność całego Objawienia, a podstawę wspólnoty
stanowi tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Jeżeli Pawłowi tak bar-
dzo zależy na communio z Piotrem i Jerozolimą, świadczy to,
że „dla trwania w jedności z ukrzyżowanym i zmartwychwsta-
łym Panem niepodważalny jest konkretny znak prawnej jedności,
trwanie w nauce apostołów”46 .

44 „Dlatego słowo communio ma w tym miejscu w pełni chrześcijański sens
i treść, która obejmuje zarówno wymiar sakramentalny i duchowy, jak też
instytucjonalny i osobowy. To «podanie prawicy» na znak communio, które
należy utożsamiać z opisanym w Dziejach zebraniem Apostołów (Dz 15, 1–
35), uprawniło obrany przez Pawła i Barnabę kierunek Kościoła wolnego od
Prawa żydowskiego, a tym samym stworzyło podstawy kościelnej communio
we właściwym tego słowa znaczeniu: nowy lud, złożony z żydów i pogan –
jedni i drudzy zostali objęci otwartymi ramionami ukrzyżowanego Chrystusa
(por. J 12, 32)”, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 60.
45 Istniało realne zagrożenie, że Kościół pozostanie żydowską sektą lub też
będzie chciał się odciąć od Starego Testamentu, jak to było wiele razy w hi-
storii, a także i u nowożytnych teologów, por. Communio. Eucharystia...,
dz. cyt., s. 60 nn.
46 Tamże, s. 61.
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Joseph Ratzinger dodaje jeszcze istotną uwagę. Otóż, po zwol-
nieniu etnochrześcijan od postanowień Prawa nałożono na nich
obowiązek troski o ubogich w Jerozolimie. Ma to uwypuklać spo-
łeczny charakter communio Kościoła jako wzajemnej wspólnoty
jego członków, obustronną akceptację, wzajemne dawanie i udzie-
lanie, gotowość dzielenia się. W tym postanowieniu można się
też doszukać podkreślenia historiozbawczej rangi Jerozolimy ja-
ko kolebki jedności, a także i prymatu, gdyż stanowiła ona wtedy
centrum świata dla chrześcijan47.

Przytoczone w wielkim zarysie teksty biblijne uwypuklają róż-
ne aspekty communio christiana, które ostatecznie swoje źródło
mają we wspólnocie z wcielonym Słowem Bożym. Przez swoją
śmierć podarowało Ono człowiekowi i nieustannie daje udział
w swoim życiu, będącym udziałem w życiu trynitarnym, a przez
to samo chce go prowadzić do służenia bliźnim, czyli do widzial-
nej i konkretnie przeżywanej wspólnoty48

Eucharystyczny fundament communio

Poprzednie analizy zbliżyły nas do chrześcijańskiego pojęcia
communio, w którym przedchrześcijańska (żydowska i grecka)
spuścizna została przejęta i przekształcona przez chrystologię:
prawdziwą i jedyną komunią między Bogiem a ludźmi jest wcie-
lony Syn Boży. Być chrześcijaninem oznacza mieć udział w tajem-
nicy Wcielenia, a dokonuje się to nade wszystko w przyjmowaniu
Ciała Chrystusa. Oczywista jest więc nierozłączność Kościoła
i Eucharystii, komunii sakramentalnej i kościelnej communio49.
Tak to było już u Ojców Kościoła, którzy nie rozdzielali Eu-
charystii od Kościoła jako dwóch oddzielnych spraw. Nie ma
bowiem u nich osobnej nauki o Eucharystii i osobnej o Kościele,

47 Tamże, s. 61.
48 Tamże, s. 62.
49 Tamże, s. 68n.
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ale obydwie się przenikają. W Komunii Eucharystycznej w jed-
ność z Chrystusem wchodzi wielu, Chrystus umożliwia im ko-
munikowanie się między sobą. Wszyscy przeniknięci tym samym
Chlebem stają się na Jego wzór chlebem dla innych. W Euchary-
stii jej uczestnicy stają się zjednoczeni w Chrystusie. Wertykalna
communio z Panem uczestników Eucharystii przenika i umacnia
ich jedność horyzontalną, a przez to przewyższa wszelkie oceny
socjologiczne. Relacja z Panem, pochodzenie od Niego, gromadze-
nie się wokół Niego warunkują istnienie Kościoła, tak że można
powiedzieć: „Kościół jest ze swej istoty relacją, u której podło-
ża leży miłość Chrystusowa, wprowadzająca z kolei nowe relacje
międzyludzkie”50. A to z kolei prowadzi do stwierdzenia, że „Ko-
ściół powstał i istnieje dzięki temu, ze Pan udziela się ludziom,
wchodzi z nimi w komunię i w ten sposób wprowadza ich do
wzajemnej komunii. Kościół to komunikowanie się Pana z wierzą-
cymi, które jednocześnie stwarza prawdziwe komunikowanie się
ludzi między sobą”51. Ma to istotne znaczenie w kształtowaniu
indywidualnej przynależności do Kościoła. Eucharystia pomaga
przekształcać indywidualne „ja” i kieruje na nowe „my”. Ozna-
cza więc z konieczności łączność ze wszystkimi należącymi do
Chrystusa52.

Powyższe wypowiedzi swoją zgodnością korespondują ze sło-
wem �������� użyte w 1 Kor 10, 16–17, które dotyka świadomości
samego centrum chrześcijaństwa: „Kielich błogosławieństwa, któ-
ry błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa?
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia-
ło. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”. Źródłem

50 Tamże, s. 70.
51 J. Ratzinger, Gemeinde aus der Eucharystie, (w:) Vom Wiederauffinden...,
dz. cyt., s. 35.
52 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 115.
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kościelnej komunii jest zawarta w Eucharystii chrystologia. Ko-
ściół i Eucharystia są nierozłączne. Eklezjologia komunijna jest
więc ze swej istoty eklezjologią eucharystyczną, a która jest tak
bliska eklezjologii prawosławnej. Joseph Ratzinger dodaje zwię-
zły komentarz do tej myśli: „W tym ujęciu eklezjologia przybiera
charakter bardzo konkretny, nie tracąc przy tym wymiarów du-
chowego, transcendentnego i eschatologicznego. W Eucharystii
Chrystus, obecny w chlebie i winie i ciągle na nowo ofiarujący
siebie w darze, buduje Kościół jako swe Ciało i przez swe zmar-
twychwstałe ciało jednoczy nas z Trójjedynym Bogiem i wzajem-
nie ze Sobą. Eucharystia jest sprawowana w jednym konkretnym
miejscu, a mimo to ma wymiar powszechności, ponieważ istnie-
je jeden tylko Chrystus i jedno Ciało Chrystusa. Eucharystia
zawiera w sobie posługę kapłańską uobecniania Chrystusa (re-
præsentatio Christi), tym samym całą siatkę różnych posług oraz
współobecność jedności i wielości, na którą wskazuje już samo
słowo communio. Można zatem bez obawy pobłądzenia powie-
dzieć, że to pojęcie zawiera w sobie eklezjalną syntezę, łączącą
w sobie wypowiedzi o Kościele z wypowiedziami o Bogu oraz
o życiu Bogiem i z Bogiem – syntezę, która uwzględnia wszyst-
kie istotne intencje eklezjologii Drugiego Soboru Watykańskiego,
w ich wzajemnych odniesieniach”53.

W celu pogłębienia powyższych myśli J. Ratzinger kieruje swo-
ją analizę ku samej tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa w tajem-
nicy Wcielenia. W niej otwiera się bowiem droga do tego, co nie-
możliwe, do komunii pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Przypomi-
na, że długotrwałe kształtowanie się dogmatu chrystologicznego –
od Chalcedonu (451 r.) do III Soboru Konstantynopolitańskiego
(680–681 r.) – nie było problemem tylko teoretycznym i pomaga

53 J. Ratzinger, Eklezjologia Konstytucji Lumen gentium, (w:) Kościół. Piel-
grzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 118; por. Chrystus i Jego Kościół,
dz. cyt., s. 113 nn; por. Eucharystia i misja, (w:) tamże, s. 92 nn.
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zrozumieć dzisiejsze z tym związane trudności. Ostateczne wyja-
śnienie formuły „jedna osoba w dwóch naturach” ułatwia odpo-
wiedzenie na pytania o sposób łączności z Chrystusem, wyrażony
przez św. Pawła: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga 2, 20)54. Istota sporu chrystologicznego, związanego
z istnieniem i funkcjonowaniem dwóch woli – Boskiej i ludz-
kiej – w jednej osobie Słowa Wcielonego, znalazła odpowiedź
w stwierdzeniu, że ontologiczne jedność dwóch autonomicznych
woli istniejących w jedności osoby stanowi na płaszczyźnie egzy-
stencji komunię dwóch woli: „Obydwie wole są złączone w «tak»,
które ludzka wola Chrystusa wypowiada w odniesieniu do Bo-
skiej woli Logosu. W taki konkretny sposób – «egzystencjalnie»
– obydwie wole staną się tą samą jedyną wolą, a mimo to, na
płaszczyźnie ontologicznej każda z nich pozostaje niezależną rze-
czywistością”55. Jest w tym zaznaczona także ontologia wolności:
w tej egzystencjalnej komunii dwóch woli każda z nich zespa-
la się z drugą przez wypowiadanie wspólnego „tak” wobec tej
samej wartości. Jedność ta, której modelem dla III Soboru Kon-
stantynopolitańskiego była jedność trynitarna, wskazuje, że jest
jednością realizującą się przez miłość i która jest miłością56. Ja-
ko komentarz do tej prawdy chrystologicznej i jej odniesienie do
komunii eucharystycznej nadaje się przemyślenie św. Maksyma
Wyznawcy do wyznania Chrystusa w Getsemani: „Lecz nie to, co
Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]” (Mk 14, 34). W przenik-
niętym cierpieniem posłuszeństwie Syna realizuje się wspólnota
istoty Boskiej i istoty ludzkiej jako cudowna wymiana (admirabi-
le commercium), urzeczywistnia się niosąca wolność i pojednanie

54 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 71 nn; Chrystus
i Jego Kościół, dz. cyt., s. 116 nn.
55 J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 72.
56 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 117.

116 Teofil 1(27) 2008



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 117 — #117
�

�

�

�

�

�

ks. Józef Morawa

komunikacja między Stwórcą i stworzeniem57. Przyjmowanie Eu-
charystii oznacza więc wchodzenie w tę wymianę dwóch woli,
w uczestnictwo w akcie posłuszeństwa Syna jako jedynym środku
odnowy i przemiany zewnętrznych rzeczywistości tego świata58.

Powyższe rozważania niosą istotne treści dla rozumienia wi-
dzialnej struktury Kościoła. Tajemnica Wcielenia Syna Bożego
stwarza komunię Boga z człowiekiem i otwiera w ten sposób
możliwość nowej komunii pomiędzy ludźmi. Uczestnictwo w tej
komunii stało się dla człowieka i ludzi realne przez misterium pas-
chalne, czyli przez śmierć i zmartwychwstanie Pana. Eucharystia
zaś uobecnia to misterium i umożliwia w nim udział, a przez to
samo konstytuuje Ciało Chrystusa, Kościół. Eucharystia przez
to staje się konieczna do zbawienia. Konieczność zaś Eucharystii
zakłada konieczność Kościoła (i na odwrót), który ją konkret-
nie sprawuje. Tak należy też rozumieć słowa Jezusa: „Jeżeli nie
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53). Wynika
stąd konieczność widzialnego Kościoła i jego widzialnej (instytu-
cjonalnej) konkretnej wspólnoty. Najgłębsza wewnętrzna tajem-
nica komunii Boga z człowiekiem jest dostępna w Eucharystii,
w sakramencie Ciała Zmartwychwstałego; ta tajemnica domaga
się ciała i realizuje się w ciele. Kościół tworzony przez sakra-
ment Ciała Chrystusa sam musi być jedynym Ciałem, na wzór

57 „W bólach tej wymiany, i wyłącznie tutaj, dokonuje się zasadnicza, odku-
pieńcza przemiana człowieka, zmieniająca uwarunkowania tego świata; tutaj
rodzi się wspólnota, tutaj powstaje Kościół. Akt uczestnictwa w posłuszeń-
stwie Syna, jako autentyczna przemiana człowieka, jest zarazem jedynym sku-
tecznym i dynamizującym aktem odnowy i przemiany społeczeństwa i świata
w ogóle. Tylko tam, gdzie ma miejsce ten akt, dokonuje się zbawcza przemia-
na, prowadząca do królestwa Bożego”, Communio. Eucharystia..., dz. cyt.,
s. 73.
58 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 118.
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jedyności Jezusa Chrystusa, wyrażonej w jedności i zgodności
z nauką apostolską59.

Wniosek jest jeden: Kościół buduje się przez sprawowanie Eu-
charystii, Kościół jest Eucharystią. Przyjmowanie komunii jest
stawaniem się Kościołem, bo w Jezusie Chrystusie stajemy się
jednym Ciałem. Jest to jedność oblubieńcza, w której odrębność
nie jest znoszona, ale podnoszona na poziom wyższej jedności. To
zazębienie się Eucharystii i eklezjologii jest punktem wyjścia dla
określenia Kościoła jako Ciała Chrystusa60.

Co z ludźmi ekskomunikowanymi?

Istotną troską Kościół obejmuje ludzi, którzy chcą wejść w jego
wspólnotę (misję), jak też już w niej będących (zwyczajne dusz-
pasterstwo)61. Nie mniej ważną sprawę, a może mającą większy
ciężar gatunkowy, stanowi problem członków Kościoła nie mogą-
cych z różnych przyczyn przystępować do komunii eucharystycz-
nej62. Chodzi najpierw o przeszkody wynikające z realnych prze-
śladowań i zewnętrznych utrudnień lub braku kapłanów. Wię-
cej dyskusji poświęca się sytuacji wynikającej z niemożliwości
prawno-moralnej, a istniejącej przykładowo w przypadku roz-
wiedzionych, którzy wstąpili w nowe związki. W obszarze tego
zagadnienia jest także brak komunii ze wspólnotami niekatolic-
kimi, w których została przerwana sukcesja apostolska63. Joseph
Ratzinger uważa, że choć nie jest to problem wprost związany

59 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 73n; Chrystus
i Jego Kościół, dz. cyt., s. 118 nn.
60 Por. J. Ratzinger, Eucharystia i misja, (w:) Kościół. Pielgrzymująca wspól-
nota wiary, dz. cyt., s. 92.
61 Por. J. Ratzinger, Uczta pojednanych – święto Zmartwychwstania, (w:)
tenże, Bóg jest blisko nas. Eucharystia: centrum życia, Kraków 2002, s. 61 nn.
62 Por. J. Ratzinger, Der Kirchenbegriff und die Fragen..., (w:) Das neue Volk
Gottes..., dz. cyt., s. 102.
63 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 74 nn; Chrystus
i Jego Kościół, dz. cyt., s. 119 nn.
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z metodą niniejszych rozważań, jednakże – jak zaznacza – nawet
jeśli jest nie do rozwiązania, nieuczciwością byłoby jego pominię-
cie.

Ojcowie Kościoła utożsamiali przynależność do widzialnej
wspólnoty Kościoła z relacją do Chrystusa. Jeszcze Gracjan (poł.
XIII w.) stwierdzał, że chrześcijanie wyłączeni z Kościoła są prze-
kazani diabłu, bo jak wewnątrz Kościoła jest Chrystus, tak poza
nim diabeł. Średniowiecze starało się zachować konieczne powią-
zanie pomiędzy porządkiem zewnętrznym i wewnętrznym, ale też
zaczęło dostrzegać różnicę między nimi: jak znak do rzeczywisto-
ści (Wilhelm z Auvergne). Kościół może pozbawić kogoś komunii
zewnętrznej, ale nigdy wewnętrznej. Jednym celem wykluczenia
z Kościoła jest lekarstwo ocalenia przez pobudzenie do refleksji
i udzielenie pociechy. Wykluczenie może stanowić ciężar dorów-
nujący męczeństwu. Niejeden zaś ekskomunikowany robi większe
postępy w cierpliwości i pokorze niż osoba pozostająca w pełnej
komunii z Kościołem. Św. Bonawentura pogłębia tę myśl zarzu-
tem przeciw prawu kościelnemu, kiedy stwierdza następująco:
„Twierdzę, że nikt nie może ani nie powinien być wyłączony z ko-
munii miłości, jak długo żyje na tej ziemi. Ekskomunika nie jest
pozbawieniem tej komunii”64.

Przytoczone powyżej myśli nie mogą prowadzić do wniosku
o zbyteczności komunii sakramentalnej jako koniecznego warunku
pełnej komunii z Kościołem i Chrystusem. Nie są też za zniesie-
niem samej praktyki ekskomuniki. Ekskomunikowany jest pod-
trzymywany świadomością modlitw za niego żywego Ciała Chry-
stusa, cierpieniem świętych, łączących się z jego głodem za uzy-
skaniem prawdziwej komunii. To zaś cierpienie i pragnienie ko-
munii (sakramentu i wspólnoty) podtrzymuje jego jedność ze
zbawiającą miłością Jezusa. Według J. Ratzingera jest to czas

64 Cyt. za: J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, dz. cyt., s. 121.
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leczenia miłości miłością (wg Platona), najbardziej istotny cel
Chrystusowego Krzyża, Sakramentu i Kościoła. Bunt przeciw
wykluczeniu niszczy pozytywny sens ekskomuniki. Jej przyjęcie,
przez znoszenie oddalenia, mękę pragnienia może pomóc we wzro-
ście miłości65.

Zakończenie

Autor niniejszego tekstu zrezygnował z próby podania sumy
eklezjologii eucharystycznej J. Ratzingera, gdyż to po prostu by-
łoby dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Natomiast skupienie się
na konkretnym wycinku myśli J. Ratzingera, do tego bardzo mu
bliskim, może być punktem wyjścia w dalszą przygodę spotka-
nia z jego obszerną wizją Kościoła. Jest to nadto podobne do
jego metody, która woli skupiać się na dokładnej analizie wybra-
nych problemów, by lepiej ukazać drogę do ogólniejszych omó-
wień. Powyższy szkic jest więc zaledwie dotknięciem eklezjologii
J. Ratzingera i to w bardzo szczegółowym aspekcie, jakim jest
analiza biblijno-teologiczna ewangelicznych początków Kościoła
jako communio w jego nachyleniu eucharystycznym. Ma to służyć

65 Por. J. Ratzinger, Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 76. Ratzinger
kieruje te analizy ku praktyce duszpasterskiej, a mającej swoje odniesie-
nie w tradycji świętych i posłudze pastoralnej. Przejmującą jest dla niego
postawa św. Augustyna, który w obliczu zbliżającej się śmierci sam siebie
„ekskomunikował”, przestał przyjmować komunię świętą jako znak solidar-
ności z publicznymi grzesznikami, dla których zamknięcie dostępu do tego
sakramentu powodowało wielkie cierpienie, upokorzenie i pragnienie spra-
wiedliwości. Dla zakochanego w Eucharystii i Chrystusie Augustyna było to
wstrząsające. Warto też mieć na uwadze znaną praktykę duchową, polega-
jącą na czasowej rezygnacji z komunii świętej jako wyraz pokuty, a także
uzdrowienia pragnienia (wobec banalizacji częstej komunii). Jest to podobne
do człowieka, który nawet będąc zdrowym, od czasu do czasu stosuje post,
aby zapragnąć pokarmu i przywrócić równowagę swemu zdrowiu. Na tym tle
łatwiej będzie można widzieć sprawę niedopuszczenia do komunii świętej ży-
jących w nielegalnym związku czy do interkomunii nie będących katolikami,
por. Communio. Eucharystia..., dz. cyt., s. 77 nn; Chrystus i Jego Kościół,
dz. cyt., s. 121 nn.
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refleksji nad odzyskiwaniem samoświadomości chrześcijan kato-
lików, czego istotną częścią ma stawać się coraz dojrzalsze prze-
żywanie Eucharystii, któremu nasz Autor poświęca wiele uwagi.
A to z kolei, odzyskiwanie świadomości komunii eucharystycznej
Kościoła, pozwoli zbliżyć się do chrześcijan prawosławnych, tak
bardzo zakorzenionych w ważności jedności budowanej na Eucha-
rystii.

Dopełnieniem tego szkicu mogłaby stać się eklezjologia maryj-
na, gdzie J. Ratzinger stwierdza z przekonaniem, że w odkryciu
Maryi Kościół staje się znów bliski, że chrześcijaństwo jest religią
dobrej Matki i cierpiącego za nas Boga, że Maryja jest rzeczywi-
ście bramą do Chrystusa66.

(Jako uzupełnienie dla czytelnika „zakonnego” teologiczna uwaga

J. Ratzingera o miejscu zakonów w eklezjologicznej refleksji.)

Co z „trzecim” faktorem w symfonii kościelnej?

Czy Kościół da się opisać tylko według wielopoziomowej struk-
tury i jej powiązań prymatu i episkopatu, Kościoła powszechnego
i Kościołów lokalnych? W eklezjologii J. Ratzingera dominuje
takie przekonanie, oparte na prawdzie communio eucharistica,
które w swej prostocie pozwala łatwiej przyjąć jako fundament
Kościoła wydarzenia ewangeliczne związane z Ostatnią Wiecze-
rzą, gruntujące świadomość tych fundamentów w jego historycz-
nym rozwoju. Fakt jedności ze swoim biskupem i jego jedność
z innymi biskupami, a także łączność z biskupem Rzymu, były
przez całe wieki w Kościele trwałym i mocnym spoiwem wiary
i życia chrześcijan. Także od zarania jego istnienia powstają-
ce zakony stopniowo integrowały się bez przeszkód z biskupim
porządkiem w Kościele, ponieważ poszczególne klasztory ogra-

66 Por. Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI
rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 422 nn.
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niczały najczęściej swoją działalność do terytorium biskupstw.
Ich znaczenie eklezjologiczne nie było też dlatego wyraźniej pod-
kreślane. Spotkanie z czasami i myślą św. Bonawentury kazało
J. Ratzingerowi właśnie w kontekście eklezjologicznym na nowo
spojrzeć na miejsce i rolę w Kościele powstających XIII wie-
ku i bardzo prężnie działających zakonów żebraczych, z czasem
obecnych prawie we wszystkich diecezjach średniowiecznego Ko-
ścioła. Ze specjalnymi upoważnieniami papieskimi podejmowały
one działania apostolskie i duszpasterskie w Kościołach lokal-
nych, nie zawsze ku zadowoleniu miejscowych biskupów. Wy-
dawały się stać jakby ponad kanonicznymi uprawnieniami pa-
sterzy lokalnych i podkreślały ważność prymatu biskupa Rzy-
mu, z którym się utożsamiały67. W analizie sporów świeckiego
kleru z zakonami żebraczymi, toczonymi w tym czasie na różnych
poziomach życia Kościoła, obok faktów wyraźnie negatywnych,
można zauważyć dokonujący się przełom, który można nazwać
odnowionym spojrzeniem na dynamizm duszpasterski i misyjny
Kościoła, a także na powstanie nowego czynnika pluralistycznego
w Kościołach lokalnych, powołującego się bezpośrednio na Ko-
ściół powszechny. Działania zakonów mendykanckich (dynamika
apostolatu Kościoła powszechnego w Kościołach lokalnych) stały
się istotną podnietą nie tylko do wzmocnienia myśli prymacjalnej
biskupa Rzymu, ale nade wszystko do odnowienia świadomości
jednego Kościoła Jezusa Chrystusa w bardzo nieraz spartykurali-
zowanych relacjach pomiędzy Kościołami lokalnymi a Kościołem
powszechnym68.

Joseph Ratzinger zauważa, że tak w historii, jak i teologii Ko-
ścioła, jest dotąd słabo spostrzegane i przemyślane, iż te wspie-
rające naukę o prymacie impulsy wyszły nie tyle z zainteresowa-

67 Por. J. Ratzinger, Zum Einfluß des Bettelordensstreites auf die Entwicklung
der Primatslehre, (w:) Das neue Volk Gottes..., dz. cyt., s. 49 nn.
68 Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 103.
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nia unitarnością, co raczej z dynamiki potrzeb pluralistycznych.
Do powyżej wspomnianego fenomenu działania zakonów men-
dykanckich dodaje on znane już wcześniej zachodzące procesy
w Kościele, związane z reformą gregoriańską, której celem była
wolność Kościoła, tzn. rozróżnienie państwa i Kościoła w ich za-
sadniczej nietożsamości. Oba te zespoły faktów należą do istotne-
go dziedzictwa świadomości jedności Kościoła, jego posługiwania
w społeczeństwie (państwie) w całym bogactwie jego działania
misyjnego i duszpasterskiego. Jest to też potwierdzenie przekona-
nia, ożywionego w XIX wieku przez A. Möhlera, że tylko Kościół
uniwersalny może zabezpieczyć rozdział Kościoła lokalnego od
państwa i społeczeństwa69. Powstające nieustannie ruchy oddol-
ne, ponadlokalne ruchy apostolskie, których nie można w całości
sprowadzić do struktury opartej na episkopacie, odnajdują swój
teologiczny i praktyczny punkt oparcia w prymacie, który pozo-
staje w Kościele zwornikiem żywotnego i owocnego pluralizmu
przez to, że przez jego posługiwanie jedność Kościoła w jego wie-
lości i bogactwie staje się konkretną rzeczywistością70 .

ks. Józef Morawa — dr teologii Papieskiej Akade-
mii Teologicznej. Adiunkt Katedry Eklezjologii, sekre-
tarz Ośrodka Studiów Europejskich, sekretarz redakcji
„Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego”. Mieszka w Krakowie.

69 Por. W. Kasper, Johann Adam Möhler – Wegbereiter des modernen Ka-
tholizismus, „Communio” 5 (1988), s. 433 nn.
70 Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, dz. cyt., s. 104 nn.
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Warto zabiegać, by parafia tworzona jako wspólnota

wspólnot mogła się stać miejscem spotkania, miej-

scem doświadczenia wiary, wzajemnej modlitwy; stać

się środowiskiem, w którym ludzie będą się znali,

troszczyli się o siebie wzajemnie i uczyli współpracy.

Zachętę do takiego udziału w życiu parafii wypada

zindywidualizować, by człowiek czuł się zaproszony

do współodpowiedzialności za życie parafii i Kościoła.
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Jakiej
potrzebujemy
parafii?

Przy okazji obchodów trzydziestolecia wyboru Jana
Pawła II na stolicę Piotrową abp Kazimierz Nycz zauważył,
że to ów papież poniekąd dowartościował parafię. Wcześniej

mówiono o kryzysie parafii i wieszczono jej zmierzch. Po latach,
ale i po coraz to nowych doświadczeniach Kościoła, widać, że bez
parafii trudno się obejść. Dlaczego? Oto pytanie do czytelnika, ale
i do autora tego tekstu. A jeśli nie można się bez parafii obejść,
to jakiej parafii dziś potrzebujemy?

W kierunku duszpasterskiej nowoczesności

Niegdysiejsze myślenie o parafii jako swego rodzaju przeżyt-
ku miało pewne uzasadnienie, a przynajmniej pozory uzasad-
nienia. Otóż przez setki lat Kościół duszpasterzował w struktu-
rach terytorialnych, co odpowiadało realiom życia ludzi spełnia-
jących swe czynności życiowe (życie rodzinne, praca, aktywność
ludyczna) w ramach jednej, rodzinnej struktury terytorialnej.
W warunkach cywilizacji przemysłowej katolicy zaczęli się ujaw-
niać w coraz to nowych rolach społecznych, stawiając tym sa-
mym nowe zadania także duszpasterstwu. Praca Kościoła nie
przestała być oparta na zasadzie terytorialności, bowiem kryte-
rium geograficzne było nadal najbardziej czytelne i gwarantowało

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 125



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 126 — #126
�

�

�

�

�

�

Jakiej potrzebujemy parafii?

adresowanie duszpasterskiego przekazu do wszystkich potencjal-
nych odbiorców. Jednak musiało zdobywać również umiejętność
trafiania do różnych adresatów w odmienny i stosowny do nich
sposób. Musiało się zmieniać i różnicować w kontekście zróżni-
cowanych adresatów (jednostka, rodzina, młodzież, chorzy itd.)
bądź środowisk (wieś, miasto, ośrodek przemysłowy, ośrodek wcza-
sowo-turystyczny itp.). Tak wykształciło się duszpasterstwo ro-
dzin, młodzieży, harcerzy, akademickie, ludzi starych, chorych,
hospicyjne, duszpasterstwo niesłyszących, niewidomych, więźniów,
trzeźwości, ale także rolników, ludzi pracy, turystyczne. Listę
można by ciągnąć dalej. Pojawiło się w ten sposób duszpaster-
stwo stanowe i zawodowe, a zatem formy pracy oparte na kry-
teriach pozareligijnych (płeć, zawód). Pojawiło się również dusz-
pasterstwo grup ściśle religijnych, to jest tworzących się według
kryteriów przynależności bądź aspiracji religijnych (ministranci,
schole, grupy charytatywne, Żywy Różaniec). Grupy takie istnia-
ły w strukturach terytorialnych już znacznie dawniej, nie zawsze
jednak mogły oczekiwać duszpasterstwa adresowanego wyłącznie
do siebie. Wiele z tych form pracy zaczęło przekraczać granice
poszczególnych parafii.

To w takim kontekście rozwija się dziś duszpasterstwo po-
nadparafialne, uczenie zwane niekiedy funkcjonalnym, skupia-
jące wiernych z tych samych środowisk i zawodów (środowisk
twórczych, nauczycieli i wychowawców, lekarzy, prawników, inży-
nierów itd.). Zainteresowanym dana jest okazja odnalezienia się
w kręgu ludzi mających wspólne problemy i lepiej się rozumie-
jących. Oczywiście są to duszpasterstwa na swój sposób wciąż
elitarne, bo niezbyt liczne. Uczestnikom dają szansę obecności
wśród ludzi zainteresowanych przekuwaniem swej wiary w kultu-
rę, szukaniem sposobów, dzięki którym wiara okaże się skuteczna
w życiu, zwłaszcza zawodowym.
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Istnieje wszak obawa, że tego typu duszpasterstwa nie obejmą
wszystkich potencjalnych adresatów posługi Kościoła. Ktoś może
się tu wymknąć. Bo nie dla wszystkich kategorii, grup, środo-
wisk Kościół będzie w stanie przygotować specjalną ofertę. A to
z braku pomysłów, sił i środków – zwłaszcza personalnych. Ta
okoliczność każe widzieć podstawowy podmiot pracy duszpaster-
skiej właśnie w parafii. Oznacza to w praktyce, że nikt nie może
pozostać poza obszarem troski Kościoła, w tym przypadku: poza
obszarem troski konkretnego proboszcza. Wszak przebywa on na
terenie określonej parafii. Dodajmy, że nie tylko na terenie, ale
z konieczności i w określonej wspólnocie wiary, kultu i miłości
– bo tym ma być parafia. Stąd nie wypada szczędzić wysiłków,
by do udziału w życiu parafii zachęcać. Tym bardziej, że jak do-
tąd nie udało się znaleźć lepszej organizacji duszpasterskiej niż
parafia.

Czy to ostatnie, wyraźnie – przepraszam za określenie – „rekla-
miarskie” zdanie wolno pozostawić bez komentarza? Nie, nie wol-
no. Bez komentarza brzmi jak apoteoza parafii. Czyli brzmi fał-
szywie. Życie wielu parafii pozostawia wiele do życzenia, zwłasz-
cza dlatego, że parafia nie do końca jest ową wspólnotą. Ob-
serwując społeczne realia, wiemy, że parafii nie jest łatwo być
wspólnotą; zwłaszcza, gdy jest to parafia duża. Jednakże, wczytu-
jąc się w nauczanie Kościoła, musimy wiedzieć, że parafia winna
być wspólnotą – wspólnotą wiary, kultu i miłości. Tutaj bowiem
ujawnia się Kościół jako wspólnota ludzi wierzących, uczestni-
czących w liturgii, zjednoczonych we wzajemnej miłości.

Parafia realizacją Kościoła

Kontekst społeczny nie jest dla parafii, co oczywiste, kontek-
stem jedynym. Równie ważny – ktoś pewnie powie, że ważniej-
szy – jest jej kontekst teologiczny. Nie wchodzimy w dyskusje
o rozumieniu Kościoła partykularnego i Kościoła lokalnego. To
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drugie określenie odnosi się najczęściej do diecezji, ale przecież
i dla parafii znamienne są trzy elementy tworzące Kościół lokal-
ny: Eucharystia, biskup lub jego reprezentant oraz jakaś część
ludu Bożego związana z tymi wcześniejszymi elementami i ce-
chująca się pewną stałością. Parafia nie jest częścią Kościoła, ale
jego realizacją. Kościół powszechny nie istnieje inaczej, jak tyl-
ko w Kościołach lokalnych; Kościoły lokalne są tylko w Kościele
powszechnym. Kościołem lokalnym w pełni jest diecezja (bo jest
tu biskup), parafia jest nim w sensie hierarchicznego przyporząd-
kowania. Jest ona jakby komórką diecezji (DA, n. 10), konieczny
jest ścisły związek ich obu. To dzięki temu związkowi parafia mo-
że być też nazwana Kościołem.

Chciałoby się prowokacyjnie zapytać: gdzie realizuje się diece-
zja? Na korytarzach Kurii? W kaplicy biskupa? Nie. Realizuje się
w parafii! „Parafia to Kościół jako fakt” – powie Karl Rahner.
Tu dokonuje się nadprzyrodzona inkorporacja wspólnoty parafian
w Chrystusa. Teologia parafii może być rozwijana tylko w kon-
tekście teologii Kościoła i teologii diecezji. Teologia parafii jest
trudna, bo parafia nie jest z ustanowienia Bożego. To instytu-
cja prawa kościelnego. Substancjalnie parafię tworzą – jako jej
fundamenty – Chrystus i sakramenty Kościoła. I to wychylone
ku wspólnocie ludu Bożego. Jak powie Vaticanum II, w Ko-
ściele lokalnym, parafialnym następuje przepowiadanie Słowa,
celebracja Eucharystii i jedność w miłości (KK, n. 26). Dzięki
przepowiadaniu Słowa otrzymujemy je, przyjmujemy. Celebra-
cja jest naszym uwielbieniem, dziękczynieniem. Wreszcie mamy
w parafii miłość ujawniającą się we wzajemnej diakonii – w dziele-
niu, rozdzielaniu, wzajemnej pomocy. W ten sposób parafia – jak
cały Kościół – okazuje się wspólnotą wiary, kultu i miłości. Re-
alizują się tutaj podstawowe funkcje Kościoła. Rahner w okresie
Soboru prognozował: „Właściwie tu, w parafii, w jej wspólno-
tach, objawi się treść kościelnie najbardziej gorąca, tu dopiero
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uwydatni się religijna głębia przeżywania Kościoła. Tu, w pa-
rafii, chrześcijanin jutra naprawdę będzie mógł rozpoznać, czym
w rzeczywistości jest Kościół”.

Rzućmy zatem okiem na statystykę polskich parafii. Rzym-
skokatolickich – wedle danych watykańskiego Ośrodka Statystyki
Kościelnej – było w 2007 r. 10 082 i to przy znacznych różnicach
między Kościołami diecezjalnymi: od 97 w diecezji drohiczyńskiej
i 112 w archidiecezji białostockiej do 432 w archidiecezji krakow-
skiej i 444 w diecezji tarnowskiej. Różnice są spore, zważywszy,
że w 1992 r. podjęto reformę struktury organizacyjnej Kościoła
w Polsce zmierzającą do zmniejszenia największych diecezji. Po-
wstało wtedy trzynaście nowych; w 2004 r. dalsze dwie. Według
danych pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickie-
go w 1997 r. parafie wiejskie stanowiły 67,7% ogółu placówek,
miejskie 16,9% i miejsko-wiejskie 15,4%. Spośród ogółu parafii
93,7% pozostawało pod opieką księży diecezjalnych, a 6,3% sta-
nowiły wówczas parafie zakonne. W tych ostatnich zauważano
większą różnorodność działalności duszpasterskiej i bogatsze for-
my w zakresie przynajmniej niektórych funkcji parafii.

Rosła w Polsce nie tylko liczba diecezji, ale i zagęszczała się
sieć parafialna. Tu też chodziło o zmniejszanie największych pa-
rafii. I tak w 1972 r. było 206 parafii obejmujących ponad 25
wsi, w 1992 r. już tylko 104 tak duże parafie. W 1997 r. na jedną
gminę przypadało średnio 3,77 parafii. Zdecydowana większość
parafii obejmuje do 3 tys. wiernych. We wczesnych latach dzie-
więćdziesiątych było takich parafii 66% w skali kraju, a parafii
bardzo dużych, obejmujących ponad 10 tys. mieszkańców było
12,5%. Średnia parafia w 1994 r. liczyła 3 527 mieszkańców,
choć w archidiecezji przemyskiej było to 2 205, zaś w diece-
zji warszawsko-praskiej – 8 511 i w archidiecezji warszawskiej
– 8 210. Jeśli chodzi o obsadę duszpasterską, to w 1995 r. było
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52,7% parafii z jednym kapłanem, a 21,6% parafii z dwoma księż-
mi: proboszczem i wikariuszem.

Więź z parafią

Niegdyś integrowała ludzi przede wszystkim wspólnota losu.
Gdy obok siebie mieszkali rolnicy (jak w warunkach wiejskich)
bądź górnicy (jak w wielu osiedlach miast Górnego Śląska), bądź
robotnicy wielkoprzemysłowi (jak w osiedlach nowych dzielnic
mieszkaniowych dużych miast), pojawiały się naturalne mecha-
nizmy integracji. Ludzi łączyła podobna praca, taki sam bądź
zbliżony poziom wykształcenia, pokrewne aspiracje, zaintereso-
wania, wartości. Mogli czuć się wzajemnie sobie bliscy. Wspól-
nota losu czyniła ich solidarnymi. W sposób naturalny szukali
płaszczyzn kontaktu i jedną z nich okazywała się parafia. Ta-
ka parafia – ściśle wkomponowana w społeczność lokalną – była
miejscem podtrzymywania i pogłębiania kontaktów. Taka parafia
faktycznie integrowała.

Obecnie jest inaczej. Obok siebie mieszkają dziś bardzo różni
ludzie: różnych zawodów, wykształcenia, aspiracji. Coraz mniej
ich łączy – bywa, że tylko miejsce zamieszkania. To poniekąd
techniczny wymiar międzyludzkich kontaktów. Styczność li tylko
przestrzenna to zaś zbyt mało, by zaistniała więź. Taka styczność
to dopiero skromny początek jej budowania. Zwłaszcza w środo-
wisku wielkomiejskim brak jest klarownych społeczności lokal-
nych i brak więzi osobistych. Życie wielkomiejskie ma wysoki
poziom racjonalizacji. Działa tu wiele wyspecjalizowanych in-
stytucji nastawionych na zaspokajanie potrzeb ludności. Odpo-
wiednio i parafia staje się agencją wyspecjalizowaną w zakresie
funkcji religijnych, – świadczy „usługi dla ludności”. Zaspokaja
tak zwane potrzeby religijne, o ile takowe się jej zgłosi. Kato-
licy migrujący do wielkiego miasta, a wychowani w tradycyj-
nych społecznościach wiejskich i z nich czerpiący model własnej
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religijności, w nowym środowisku zwykle się gubią. Regulato-
rem ich dotychczasowych zachowań religijnych było środowisko,
w którym wyrastali. Tutaj, w mieście, takiego środowiska nie
znajdują.

Idźmy dalej, pytając, czy tym ludziom w ogóle na więzi zależy.
Wiele wskazuje na to, że nie bardzo. Ludzie w wielkich blokach się
nie znają i – co więcej – często znać nie chcą. Cenią dystans, ano-
nimowość. Dla wielu to synonim wolności. Może i nowoczesności.
Wielu migrowało ze wsi do miasta, uciekając od dotkliwego – ich
zdaniem – zainteresowania ze strony sąsiadów i formułowanych
przez nich opinii. Tutaj, w mieście, pragną czuć się niezależni.
Nie chcą być „na językach” wścibskich sąsiadów. Takim ludziom
na parafii jako na pewnego typu wspólnocie, a także na własnym
uczestnictwie w jej życiu, nie musi zbytnio zależeć. W skrajnych
przypadkach mogą nawet parafii unikać. Wszak to miejsce, w któ-
rym mogą spotkać sąsiadów i na liturgiczny znak pokoju trzeba
będzie podać im rękę. I co potem? Znamy się czy nie znamy?

Nie znaczy to oczywiście, że owi ludzie dystansują się od wiary
czy Kościoła. Może tylko własna parafia im nie odpowiada. Prze-
prowadzone w lutym 2005 r. na reprezentatywnej próbie losowej
dorosłych Polaków badania Centrum Badania Opinii Społecznej
udokumentowały niezmiernie wysoki poziom wiary responden-
tów: aż 97% zadeklarowało się jako osoby wierzące. Cotygodnio-
wy udział w praktykach religijnych (zależnie od przynależności
wyznaniowej mogły to być msze święte, nabożeństwa, spotka-
nia religijne) zadeklarowało 51%. Aż 80% czuje się członkiem
parafii działającej w ich miejscu zamieszkania, w tym prawie
połowa (45%) identyfikuje się z parafią w sposób zdecydowany.
Poczucie więzi z parafią częściej deklarują kobiety niż mężczyźni.
Jest ono tym silniejsze, im badani są starsi, mniej wykształce-
ni, w im mniejszej miejscowości żyją i im niższą zajmują pozycję
społeczno-zawodową. Nas niech zainteresują powody, dla których
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część respondentów nie czuje się związana z miejscową parafią.
Owszem, racją wiodącą jest programowy brak praktyk religijnych
(47%), ale wyraźne znaczenie ma także ściślejszy związek z in-
ną parafią niż własna (u 23% respondentów). Motywy są różne.
Takie, że uczęszczany kościół znajduje się w bardziej atrakcyjnej
miejscowości lub w tej, która była niegdyś miejscem zamieszka-
nia respondenta; kościół ów jest dogodniej usytuowany, ma więcej
miejsc siedzących, jest ogrzewany, zabytkowy, a tamtejsi księża
prowadzą ciekawsze duszpasterstwo. Także bardziej wyspecjali-
zowane, odpowiadające zainteresowaniom respondentów.

Zdecydowana większość ankietowanych przez CBOS (77%)
uczestniczy w życiu parafii właściwej dla ich miejsca zamieszka-
nia, choć tylko nieliczni (7%) informują o swej przynależności do
jakiejś wspólnoty religijnej we własnej parafii. Uczestnictwo jest
tym mniejsze, im bardziej zurbanizowane jest miejsce zamieszka-
nia, a także im wyższe wykształcenie i młodszy wiek badanych.

Zadano pytanie: „Czy zdarza się Panu(i) dobrowolnie i bez-
płatnie pracować na rzecz Kościoła i parafian z parafii działają-
cej w Pana(i) osiedlu/wsi?” Aż 65% odpowiedziało: „Nie, nigdy
tego nie robię”. Ci, którzy się angażują, przede wszystkim po-
dejmują różne prace porządkowe przy kościele, prowadzą zbiórki
pieniędzy na jego potrzeby, przygotowują oprawę uroczystości
religijnych. Owi najbardziej zaangażowani rekrutują się głów-
nie spośród osób deklarujących najwyższe wskaźniki religijności,
zwłaszcza spośród należących do różnych wspólnot religijnych,
intensywnie praktykujących, akcentujących silną więź z parafią.
W kategoriach społeczno-demograficznych świadczenia na rzecz
swej parafii deklarują najczęściej rolnicy i mieszkańcy wsi.

W świetle wyników badań Instytutu Statystyki Kościoła Ka-
tolickiego w 2002 r. 84,2% respondentów reprezentatywnej próby
dorosłych mieszkańców kraju deklarowało silniejszą lub słabszą
więź z parafią. Wyrazem tej więzi miałyby być praktyki religijne

132 Teofil 1(27) 2008



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 133 — #133
�

�

�

�

�

�

Andrzej Potocki OP

w kościele parafialnym, składanie ofiar na tacę, składki na prace
remontowe, osobista pomoc przy kościele, zaangażowanie w pra-
cę charytatywną, przynależność do grup i zespołów religijnych
w parafii. W porównaniu z wynikami badań z lat wcześniejszych
odnotowano wyraźny spadek więzi z parafią u młodzieży.

Złożoność struktur parafii i modele duszpasterstwa

Parafia – nawet niewielka – jest w istocie strukturą dość zło-
żoną. Należą do niej, co oczywiste, różni ludzie, którzy ze zróż-
nicowanym zapałem włączają się w życie parafialne. Są – jak
akcentuje jeden z socjologów – „bojownicy parafialni”, ale rów-
nież „parafianie nominalni” i „parafianie-sympatycy”. Ktoś inny
mówi o parafianach „śpiących”, „marginalnych”, „modalnych”
i „nuklearnych”. Jeszcze ktoś inny o „parafianach nominalnych”,
„sympatykach”, „użytkownikach” i „stowarzyszonych”.

Społeczne „jądro” każdej parafii tworzą wierni zaangażowani
w grupy, zespoły i ruchy religijne. Są to najpierw grupy i zespoły
właściwe dla konkretnej parafii: Duszpasterska Rada Parafialna,
Ekonomiczna Rada Parafialna, grupy charytatywne, ministran-
ci, bielanki, schola, także zespoły o duszpasterskim charakterze.
Są także – oczywiście nie zawsze i nie wszędzie – grupy będące
swego rodzaju agendami ruchów o pozaparafialnym charakterze:
ruchu oazowego, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, neokatechume-
natu, Akcji Katolickiej, Rodziny Radia Maryja itd. Z duszpa-
sterskiej perspektywy wypada je traktować jako najlepszy spo-
sób na przełamanie charakterystycznej zwłaszcza dla warunków
miejskich anonimowości życia parafialnego. Katolikowi trudno się
identyfikować z dużą parafią, w której nikogo nie zna. Przez więź
z małą grupą – zespołem, ruchem – identyfikuje się z parafią jako
całością. Co więcej, jeśli Parafialną Radę Duszpasterską progra-
mowo tworzą liderzy działających w parafii ruchów religijnych,
to szansa na tworzenie więzi z parafią wydatnie rośnie. Rośnie
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szansa na ożywianie wspólnotowego życia parafii. Droga do pogo-
dzenia duszpasterstwa masowego ze stałą troską o dojrzałą wiarę
u katolików aktywnych, dających świadectwo życia i nastawio-
nych apostolsko prowadzi być może poprzez struktury małych
wspólnot w parafiach. Zdarza się, że przez zaangażowanie w różne
elitarne wspólnoty i ruchy religijne słabnie więź katolika z Ko-
ściołem. Parafia w sposób naturalny i konieczny tę więź buduje.
Zakorzenienie organizacji, ruchów, wspólnot w parafii powinno
zarazem przemieniać ich charakter z elitarnego na otwarty. Po-
winno pozwalać im na służenie poprzez swoje charyzmaty całej
parafii, a szczególnie tym, którzy dotąd w poczuciu odrzucenia
stali daleko.

Mówiąc prosto, mimo oczywistego kryzysu społeczności lokal-
nych, stanowiących naturalną podstawę życia parafialnego, nie
udało się – jak dotąd – znaleźć lepszej organizacji duszpaster-
skiej niż parafia. Jej zaletą jest to, że obejmuje ogół wiernych
określonego terytorium. To ów lokalny charakter parafii sprawia,
że nikt nie może czuć się z parafii wyłączony, a zarazem każdy
ma do udziału w swej parafii prawo – chyba, że ciążą na nim
kary kościelne, co jest raczej rzadkością. Ważność parafii udo-
kumentowały też czasy opresji zewnętrznej. Gdy komunistyczny
dyktat wydał zakaz funkcjonowania innych struktur religijnych,
to właśnie parafia zdała egzamin, dając tym strukturom schro-
nienie bądź przejmując ich funkcje. A zwłaszcza dając schronienie
ludziom.

Parafia zatem trwa, choć oczywiście zmienia się charakter jej
pracy. Mówić można o różnych modelach organizacji duszpaster-
stwa parafialnego. Oto w modelu duszpasterstwa kultycznego
celem parafii staje się zwłaszcza troska o zachowanie i kultywowa-
nie kościelnej tradycji. Ważny jest tu krąg prawdziwie wiernych
katolików, a cała praca parafii realizuje się w obrębie świątyni.
Ten model był silny za czasów komunistycznych. Wtedy Kościół
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musiał podkreślać tradycję, a otaczający świat (zwłaszcza poli-
tyczny) był postrzegany jako wrogi i zagrażający. Mury świątyni
parafialnej służyły za obronną tarczę. W modelu duszpasterstwa
autorytatywnego podkreśla się autorytet proboszcza we wspól-
nocie. Mamy tu model parafii na kształt piramidy: proboszcz
znajduje się na jej wierzchołku. Taka parafia jest silnie skleryka-
lizowana. Widać brak zaufania do świeckich z jednej, a paterna-
lizm i nadopiekuńczość księży – zwłaszcza proboszcza – z drugiej
strony. Jest też model duszpasterstwa zastępczo spełniającego
zadania świeckie – duszpasterstwo interwencyjne, pomagające
społeczeństwu: albo przeciw reżimowi (do 1989 r.) albo zastępują-
ce nieporadne jeszcze organizacje świeckich (po 1989 r.). Kolejny
model oparty jest na współpracy parafialnej ekipy duszpasterzy
z Duszpasterską Radą Parafialną. Jest to szansa na dialog du-
chownych i świeckich, szansa na przekształcenie parafii we wspól-
notę, szansa na koordynację wszystkich organizacji kościelnych
z terenu parafii. Na znaczeniu zyskuje współodpowiedzialność,
służba, świadomość wspólnoty. Wreszcie w modelu duszpaster-
stwa ewangelizacyjno-promującego akcentuje się ewangelizacyjny,
misyjny dynamizm; ważny w środowiskach wymagających dziś
reewangelizacji. Często mówi się wówczas – za Janem Pawłem II
– o Nowej Ewangelizacji. Tymczasem nie rozstrzygajmy, który
z modeli zyskuje dziś statystyczną przewagę.

Trudności w przemodelowaniu parafii

Przemodelowywanie parafii wypada zaczynać od zmiany stylu
kierowania nią: przejścia od stylu autorytatywno-dyrektywnego
(proboszczowskie: „parafia to ja”) do demokratycznego. „Kościół
kleru” to – zdaniem uznanego pastoralisty i socjologa wiedeńskie-
go Paula Zulehnera – „pastoralna schizma”, bo to Kościół dwóch
klas: księży i świeckich; poniekąd sobie przeciwstawnych. Oto
„władza kleru” z jednej i „bezsilność świeckich” z drugiej strony.

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 135



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 136 — #136
�

�

�

�

�

�

Jakiej potrzebujemy parafii?

To, co twórcze i kreatywne, podlega wygaszeniu, a efektem sta-
je się skostnienie życia parafialnego, niezdolność do dialogu jego
uczestników. Tak konstruowana instytucja wygląda jakby była
kierowana przez wyświęconych biurokratów. Jako przeciwwagę
chciałoby się widzieć styl demokratyczny – styl na nasze cza-
sy i na polskie warunki, bo dobrze korespondujący z postulatami
społeczeństwa obywatelskiego. Jest on koniecznością, jeśli chcemy
przechodzić od Kościoła klerykalnego do Kościoła ludu Bożego.

Ów styl demokratyczny (by nie sugerować odniesień politycz-
nych, może lepiej nazwać go stylem integracyjno-motywacyjnym)
jest wszak trudny w realizacji. Ważą tu trudności tak ze strony
duchownych, jak świeckich. Nie wszyscy księża dobrze znają do-
kumenty Vaticanum II oraz posoborowe nauczanie Magisterium
Ecclesiæ; zwłaszcza w dziedzinie eklezjologii. Dla wielu aktualna
jest wizja Kościoła-twierdzy; Kościoła mocno zhierarchizowane-
go; Kościoła-owczarni, gdzie pasterzem jest nie tyle Chrystus,
co kapłan. Część księży jest nieufna wobec świeckich parafian,
nie akceptuje ich kompetencji, nie bardzo wierzy umiejętnościom
i skuteczności działania laikatu. U niektórych księży widać nad-
mierne poczucie odpowiedzialności. W efekcie nie dopuszcza się
ludzi świeckich do podejmowania odpowiedzialności za Kościół.
Dalej można mówić o braku umiejętności współpracy ze świecki-
mi. Oto księża nie umieją wchodzić w pozytywne relacje między-
osobowe; nie mają elementarnej orientacji w zakresie współcze-
snej wiedzy o organizacji, zarządzaniu i komunikacji społecznej.
Widać słabość inicjatyw księży w docieraniu do laikatu i w zachę-
caniu go do działania. Duszpasterzom niekiedy trudno się zmo-
bilizować, by jakieś zadania podejmować wspólnie ze świeckimi.
Hamują ich inicjatywy, może nawet „opędzają się” od wiernych,
gdy ich aktywność zagraża księżom niebezpieczeństwem dodat-
kowych obowiązków. Dochodzą uwarunkowania organizacyjne:
przepracowanie duchownych, a w konsekwencji napięcia nerwowe,
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stresy. Negatywny wpływ na wiernych świeckich miewa także
brak zrozumienia i współpracy między proboszczem a wikariu-
szami.

Z równym zakłopotaniem można odnotować trudności ze stro-
ny świeckich. Znaczenie zasadnicze ma tu niewystarczająca for-
macja religijna części katolików: brak znajomości Ewangelii, igno-
rancja w kwestiach dogmatycznych oraz w dorobku Soboru Wa-
tykańskiego II, dalej płytkie przeżywanie wiary i brak osobowej
więzi z Bogiem. Bywa, że wierni świeccy nie rozumieją, nie zna-
ją Kościoła. Nie doświadczają go jako wspólnoty ludu Bożego,
lecz traktują przede wszystkim jako instytucję, w której księża
i zakonnice są pracownikami, a świeccy klientami. Za Kościół
uważają biskupów i kapłanów. Jest to dla wielu wygodne, bo
zwalnia z wysiłku. Za niezrozumieniem miejsca świeckich w Ko-
ściele, za nieznajomością obowiązku wzięcia odpowiedzialności
za Kościół idzie – co oczywiste – brak chęci zaangażowania. Ci
natomiast spośród wiernych świeckich, którzy wbrew ogólnym
nastrojom chcieliby zaangażować się w sprawy Kościoła, nie bar-
dzo wiedzą, jak to konkretnie robić. Są nieprzygotowani tak me-
rytorycznie (tu: teologicznie), jak pod względem umiejętności
organizacyjnych. Znaczącą, choć nie zawsze do końca uświada-
mianą, trudnością przynajmniej części wiernych świeckich bywają
ich obawy przed kontaktami z duchownymi.

Wypada tutaj sięgnąć do wyników badań empirycznych. Naj-
pierw do przywoływanych już badań Instytutu Statystyki Ko-
ścioła Katolickiego z 2002 r. Otóż tylko 7,5% badanych uważało,
że ma wpływ na różne decyzje dotyczące parafii jako wspólno-
ty wiernych. Ponad 3/4 badanych nie miało – swoim zdaniem –
żadnego wpływu na decydowanie o tym, co dzieje się w parafii.
Odsetek ten rósł w miastach dużych, a zwłaszcza największych.
Stąd też zrozumiały brak poczucia odpowiedzialności za parafię.
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W świetle wyników badań CBOS z 2005 r. zdecydowana więk-
szość reprezentatywnej próby losowej dorosłych Polaków (80%)
stwierdziła, że nie ma wpływu (w tym 2/5 stwierdziło to w sposób
kategoryczny) na to, co dzieje się w parafii. Tylko 15% dostrze-
gało tu swój wpływ. Osoby oceniające, że nie mają wpływu na
życie parafii zapytano, czy chciałyby go mieć. Twierdząco od-
powiedziało tu 19%, zaś 71% przyznało się do braku aspiracji
w tej dziedzinie. Jak się okazało, wyraźną większość (68%) sta-
nowili ci, którzy wpływu na życie swej parafii w zasadzie nie
mają i nie chcą go mieć. W sumie wyniki interesujące, i takie,
które nie powinny nas zaskakiwać. Mamy oto powszechne de-
klaracje więzi z parafią, a ta więź wyraża się głównie udziałem
w organizowanych przez duszpasterzy praktykach religijnych. Za-
angażowanie w życie społeczne parafii jest już znacznie słabsze,
a poczucie wpływu na życie parafii i poziom aspiracji w tej dzie-
dzinie sytuują się na jeszcze niższym poziomie. Można w tym
upatrywać słabe u wiernych świeckich poczucie podmiotowości
i odpowiedzialności za parafię. To wyrazisty rezultat przez wieki
utrwalonego, klerykalnego modelu Kościoła. Modelu, w którym
duchownym przypisana jest rola liderów, a świeccy programowo
są elementem biernym.

Potrzeba nowej parafii

We współczesnym patrzeniu na parafię zmierza się do równo-
wagi między jej wizją teologiczną i wizją prawną. Jeśliby chcieć
zarysować jakąś linię rozwoju, to wydaje się, iż patrzenie teolo-
giczne zyskuje dziś na znaczeniu. Powoli charyzmat staje przed
instytucją. Ważne, by nie działo się to z krzywdą dla tej ostatniej.
Parafia musi coraz bardziej – jeśli chce odkrywać prawdę o sobie
i żyć tą prawdą – stawać się wspólnotą wiary, kultu i braterskiej
miłości.
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W obszarze wiary chodzi o dobre przepowiadanie, zwłaszcza
o kaznodziejstwo (w tym wymagające odnowy misje i rekolekcje)
oraz o katechezę (w tym pilnie potrzebną katechezę dorosłych)
nieomijające spraw trudnych; także mogących budzić sprzeciw,
jak niektóre propozycje moralne Kościoła. Trzeba chronić przed
coraz bardziej widocznym selektywizmem w sprawach wiary i mo-
ralności. Rzecz również w języku przepowiadania adekwatnym do
wrażliwości odbiorcy.

W obszarze kultu chodzi nie tylko o liczbę i rodzaj nabo-
żeństw, ale i o jakość liturgicznej oferty. Chodzi o eksponowanie
wspólnotowego charakteru liturgii. Oczywiste, że wcześniejsze za-
angażowanie wiernych w grupy i zespoły parafialne przełamuje
anonimowość i z czasem ułatwia także odnalezienie się we wspól-
notowym przeżywaniu liturgii. Wypada podkreślać, że komunia
święta, przyjmowana możliwie przez wszystkich uczestników Eu-
charystii, jest budowaniem nie tylko osobistej więzi komunikują-
cego z Bogiem, ale i tworzy parafię jako wspólnotę kultu.

W obszarze braterskiej miłości chodzi o budowanie parafii nie
tylko na linii proboszcz–wierni, ale i przez kontakty wiernych
między sobą. Instytucja parafii ma te kontakty usprawnić. Chodzi
o otwartość na możliwie wszystkie trudne problemy mieszkańców
parafii, nie tylko tych utrzymujących z nią bliższą więź. Rolę
do spełnienia mają i tu grupy i zespoły parafialne. Ważne jest
szukanie wciąż nowych, coraz bardziej adekwatnych do potrzeb,
form pracy charytatywnej.

Warto zabiegać, by parafia tworzona jako wspólnota wspól-
not mogła się stać miejscem spotkania, miejscem doświadczenia
wiary, wzajemnej modlitwy; stać się środowiskiem, w którym
ludzie będą się znali, troszczyli się o siebie wzajemnie i uczyli
współpracy. Zachętę do takiego udziału w życiu parafii wypada
zindywidualizować, by człowiek czuł się zaproszony do współod-
powiedzialności za życie parafii i Kościoła. Taką okazją dotarcia
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do parafian jest czas kolędy, kontakt z rodzicami dzieci przygo-
towujących się do pierwszej komunii świętej czy bierzmowania.
W anonimowym tłumie wielkich parafii aktywność laikatu – a on
jest przecież statystyczną dominantą ogółu parafian – trudno jest
osiągnąć. Droga ku temu wiedzie przez tworzenie w łonie parafii
małych grup. Wolno i chciałoby się oczekiwać, że z biegiem lat
parafia stanie się wspólnotą wspólnot, które będą do niej przy-
ciągały także ludzi oddalonych od Kościoła.

Kiedyś mogło się wydawać, że sposobem na przełamanie ano-
nimowości wielkich parafii jest ich dzielenie – w parafiach mniej-
szych wiernym będzie łatwiej się odnaleźć i budować między-
ludzkie więzi. Dziś już widać, że z wielkością parafii nie ma co
walczyć. Trzeba iść w kierunku nowego strukturalizowania pa-
rafii; takiego, dzięki któremu każdy parafianin będzie mógł – o ile
zechce – w parafii się odnaleźć. Stąd potrzeba rozwijania małych
grup. Identyfikacja katolika z którąś spośród nich będzie służyć
jego identyfikacji z parafią jako całością. Temu sprzyjają współ-
czesne propozycje odnowy parafii: projekt „parafia wspólnotą
wspólnot”, metoda „ewangelizacyjnych komórek parafialnych”,
projekt „nowy obraz parafii”, projekt „mała wspólnota służeb-
na”, projekt „renew” i inne. Warto o nich więcej poczytać, a do
uczestnictwa w realizacji tych nowych pomysłów zapraszać pa-
rafian.

Organizowanie życia parafialnego w małych wspólnotach zna-
jących się wzajemnie ludzi nie tylko zbuduje strukturę parafialną,
ale przede wszystkim da świeckim pole rozwijania aktywności od-
powiadającej ich osobistym predyspozycjom. Wiernym świeckim
ułatwi kontakt z duszpasterzami, a ponadto pomoże kształtować
umiejętności społeczne i postawy obywatelskie. To dzięki takim
umiejętnościom parafia, nie czekając na „klientów”, którzy przyj-
dą lub nie, zaistnieje poza przestrzenią świątyni. Nieodzowne jest
odchodzenie od wizji Kościoła jako „stacji usług religijnych” czy
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„administratora sakramentów” w stronę Kościoła misyjnego. Po-
wiedzieć wypada: o ile parafia nie będzie na swym terenie misyj-
na, nie będzie Kościołem. Misyjność Kościoła, a zatem i parafii,
wynika – to wiemy – z samej jego natury. Jednak warunkiem peł-
nej misyjności Kościoła i parafii jest zmiana usytuowania laikatu,
z przedmiotu duszpasterstwa stającego się jego podmiotem. Do-
piero w tak ukształtowanym środowisku będą się rozwijały elity
zdolne do przekraczania granic parafii i umiejące być obecnymi
w sprawach publicznych. Oto nowe zadanie parafii: być opar-
ciem dla laikatu działającego w świecie. Działającego na własną
odpowiedzialność. Działającego nie pod ochronnym parasolem
Kościoła, ale przecież mocno w nim – poprzez parafię właśnie –
zakorzenionego. Widać też jasno, że parafia jest potrzebna. Wi-
dać jasno, jaka parafia jest potrzebna.

Andrzej Potocki OP— dr teologii Akademii Teolo-
gii Katolickiej, dr hab. socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego, prof. nauk humanistycznych, wicerektor
i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego
Dominikanów, prof. na Wydziale Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Mieszka w Warszawie.
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Kościół jest święty nie tylko dzięki mieszkającemu

w nim i działającemu Założycielowi, ale też świętością

nawracających się chrześcijan – kimkolwiek są i jaką-

kolwiek funkcję czy posługę by pełnili. Chodzi przede

wszystkim o wołanie o nawracanie się – temu ten tekst

ma służyć!
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Grzech w Kościele –
Kościół święty

Zanim o samym temacie – kilka niezbędnych uwag, ze
wszystkimi niedostatkami uogólnień... „O wiele łatwiej po-
dzielić eklezjalną rzeczywistość – historyczną czy teraźniej-

szą – na białą i czarną, słuszną do końca i taką bez cienia racji,
świetlaną i nikczemną, niż uznać złożoność tego, co jest, i nie-
jednoznaczność tego, co było” – pisał dziesięć lat temu wybitny
znawca dziejów Kościoła, ks. Jan Kracik1.
Codzienność Kościoła w Polsce – wystarczy pozostać przy pol-
skich realiach – dla ludzi myślących, a więc i zadających pytania,
nie pozwala być obojętnym ani wobec złożoności, ani też niejed-
noznaczności problemów. A ludzi myślących i zadających pytania
jest w Kościele coraz więcej!
W ciągu życia zaledwie dwóch, trzech pokoleń nastąpiły wiel-
kie zmiany w myśleniu o Kościele.
Przestał istnieć model Kościoła, w którym duchowni winni
się wypowiadać wciąż i na każdy temat – także polityczny –
i to w tonie pouczającym, a świeccy powinni tylko przytaki-
wać. Przestał funkcjonować sposób myślenia wyartykułowany na
pewnym wielkim spotkaniu świeckich katolików w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku (nie w Polsce, ale to nie zmienia postaci
rzeczy) – laikat w Kościele ma jedną jedyną rolę: finansować

1 J. Kracik, Święty Kościół grzesznych ludzi, Kraków 1998, s. 9.
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utrzymanie Kościoła! Świeckim po wojnie przestały odpowia-
dać wzorce pobożności proponowane przed rokiem 1939 przez
„Rycerza Niepokalanej” czy „Mały Dziennik”.
Z kolei wojna – jakkolwiek by to niestosownie brzmiało – uka-
zała najpiękniejszą twarz Kościoła polskiego, w którym stan du-
chowny został nie tyle zdziesiątkowany, co – mówiąc słowami
Władysława Bartoszewskiego – „spiątkowany” (co piąty polski
kapłan zginął z ręki okupantów), ponosząc największe straty spo-
śród wszystkich grup społecznych II Rzeczypospolitej. Kościół
powojenny, jako instytucja poraniona, stał się zarazem niekwe-
stionowanym autorytetem dla Polaków i wszedł do współczesnej
świadomości historycznej jako obrońca praw nie tylko własnych,
ale każdego człowieka. Powszechnie wiadomo, że świadomość tę
ugruntował pontyfikat Jana Pawła II.
„Po drodze” był Sobór ze swym programem „dowartościo-
wania świeckich” i mimo, że wskazania Vaticanum II w wielu
dziedzinach wciąż czekają na pełniejsze pogłębienie, to właśnie
dzięki temu Soborowi świadomi katolicy przestali „słuchać” mszy
a zaczęli w niej „uczestniczyć”, przestali „chodzić do kościoła”
a zaczęli „uczestniczyć w Eucharystii”.
Nastąpił szok świadomościowy wielu – acz zdecydowanej mniej-
szości ogółu – katolików polskich także wskutek nastania innego
niż dotąd języka oficjalnej teologii. Sparafrazowane zostały słowa
Theodora Adorno, który mówił, że po Auschwitz nie można już
pisać wierszy – odpowiedź Kościoła brzmiała, że można, ale ina-
czej: teologia po Auschwitz jest już inna. Należy, tu w Europie
środkowej, a więc i w Polsce dodać: jest inna także po Kołymie
i Gułagach!
„Po drodze” był też upadek komunizmu. Jak pisał Jarosław
Gowin: „W roku 1989 autorytet Kościoła sięgnął zenitu: son-
daże opinii publicznej pokazywały, że wpływ instytucji kościel-
nej na życie społeczne pozytywnie ocenia ponad dziewięćdziesiąt
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procent Polaków – pogląd przeciwny wyrażało wówczas zaled-
wie kilka procent. W sześć lat później, pod koniec roku 1995,
proporcje układały się zupełnie inaczej: już tylko około połowa
ankietowanych uważała, że działalność Kościoła jest korzystna
dla kraju, podczas gdy niewiele mniej liczna część społeczeństwa
skłaniała się ku opinii przeciwnej”2.
Co się w tym czasie stało? Wiele! Przede wszystkim owa świa-
doma swej roli w Kościele mniejszość okazała się naprawdę
mniejszością!
Znowu Gowin: „Poczucie zwycięstwa [nad komunizmem – J.P.]
panowało także w kręgach kościelnych. (...) Bez udziału Kościoła
nie dokonałaby się w Polsce zmiana ustroju z totalitarnego na
demokratyczny”3.
O jakie kręgi kościelne chodzi? Nie tylko hierarchię, ale i tą
wielką – dotąd bierną „masę” katolików. Ta, która, często prosto
z kościoła, tłumnie chodziła na wybory, której świadomość (i ko-
ścielną, i polityczną!) zaczęły przeorywać kolejne pielgrzymki pa-
pieskie. Niestety świadomość ta kształtowała się często bez przy-
jęcia nauk Jana Pawła II w kwestiach najtrudniejszych, co szcze-
gólnie widać u bezkrytycznych zwolenników o. Tadeusza Rydzyka
i jego mediów. Wydają się oni nieświadomi konieczności dialogu
międzyreligijnego, którego symbolem są spotkania w Asyżu za-
inicjowane przez papieża Polaka czy jego modlitwy przed Murem
Płaczu w Jerozolimie!
Rację miał ks. Tischner, gdy pisał o osobach tego kręgu: „Czy
ludzie tego pokroju przeszli przez wewnętrzne i osobiste wydarze-
nie wolności? Czy upadek komunizmu łączył się u nich z najgłęb-
szą wewnętrzną przemianą? Raczej nie. Nawet jeśli przyczynili
się do upadku komunizmu, to ich wewnętrzne poczucie wolności
pozostało nienaruszone. Mieli świadomość zwycięstwa.

2 J. Gowin, Kościół po komunizmie, Kraków 1995, s. 7.
3 J. Gowin, dz. cyt., s. 27.
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Triumfowali, bo «ich instytucja» zwyciężyła, a oni wraz z nią.
Czy oznaczało to jednak, że nagle poczuli smak osobistej wolno-
ści? Jedno nie musi iść w parze z drugim. Można się uwolnić od
państwa i pozostać niewolnikiem Instytucji. I tak się stało. Oni
byli i pozostali w niewoli «wolności eklezjalnej».
Niewolnikiem Kościoła jako instytucji jest ten, kto przynależy
do Kościoła bez autentycznego wyboru Kościoła.
Po czym poznać nowe, a właściwie dawne zniewolenie? Poznać
po lęku przed wolnością.
Każdy niewolnik niesie w sobie paniczny lęk przed wolnością”4.

Polityczne uwikłania

Ludzi panicznego lęku przed wszystkim, co nowe, zwłaszcza
przed demokracją, ale i przed tym, co nowe w Kościele – „zago-
spodarowały” media o. Tadeusza Rydzyka. (Pytanie, czyja to
wina – elit inteligenckich, które objęły ster rządów po trans-
formacji ustrojowej, czy braku odpowiedniej czujności ze strony
decydentów kościelnych – jest odrębnym tematem.)
Aby być dobrze rozumianym, od razu wyjaśnienie: media re-
demptorystów, zwłaszcza Radio Maryja są cenną cząstką Kościo-
ła, gdyż transmitują msze św. z homiliami, prowadzą modlitwy
(także brewiarzowe) – zwłaszcza z chorymi i dla chorych, poma-
gają w rozwiązywaniu różnych problemów duchowych i material-
nych, szczególnie ludzi starszych.
Natomiast te same media, propagujące (zwłaszcza w okresie
kampanii wyborczej) konkretne osoby świata politycznego czy
wprost popierając którąś z partii, w sposób zasadniczy szkodzą
Kościołowi polskiemu i miast prowadzić do wewnętrznego poko-
ju w kraju – w zdecydowanej przecież większości katolickiego –

4 J. Tischner, Rzut oka na przebytą drogę, (w:) R. Graczyk, Polski Kościół,
polska demokracja, Kraków 1999, s. 11.
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szkodzą Polsce. Bo to, co niegdyś nie udało się PAX-owi – podzie-
lenie Kościoła – niestety częściowo udaje się mediom o. Rydzyka.
Przez nieustanne, codzienne dostarczanie różnych niemądrych
„smaczków” – w imię kościelnej ortodoksji! – media te są przed-
miotem zainteresowania niezależnych organów prasowych, radio-
wych i telewizyjnych (nastawionych najczęściej na sensację), któ-
re ubarwiają i tak już w najgorszym stylu barwną retorykę o. Ry-
dzyka i jego współpracowników. Przez to wszystko toruński ośro-
dek ukazuje taką twarz Kościoła polskiego, jakiej ten Kościół
w swej zasadniczej większości nie ma, nosząc na sobie dobre „pięt-
no” Jana Pawła II.
Stricte zaś polityczne szkodnictwo mediów toruńskich pole-
ga nie tylko na preferowaniu jednego środowiska politycznego,
ale też na jawnym eurosceptycyzmie. Przy braku zdecydowanej
krytyki współczesnej polityki rosyjskiej (poza kwestiami histo-
rycznymi, na przykład odnośnie do Katynia) i równoczesnej nie-
ustannej krytyce Niemiec i budzeniu wobec tego kraju strachu,
zwłaszcza w ludziach starszych (co widać szczególnie w „Naszym
Dzienniku”), prowadzić to musi do podejrzenia: czy aby media
toruńskie – a jeśli, to na ile – nie znajdują się w obrębie zainte-
resowań odrodzonego Imperium?! Bo jakoś, dziwne to i ciekawe,
lęku przed Rosją Putina czy Miedwiediewa, media o. Rydzyka
nie wyrażają i nie budzą!
Jednak to nie środowisko Radia Maryja i jego zwolennicy sta-
nowią największe zagrożenie politycznego uwikłania się Kościoła
polskiego. Rzecz w tym, że Kościół jako instytucja w sposób jasny
i jednoznaczny nie odciął się jak dotąd (nie licząc okolicznościo-
wych oświadczeń w czasie kampanii wyborczej) od udzielania
poparcia wprost lub pośrednio konkretnym siłom politycznym.
A szkoda, bo przecież historia niemieckiej katolickiej partii
Centrum w czasach Hitlera, dzieje Kościoła hiszpańskiego pod
rządami gen. Franco, los partii chadeckich, na które w krajach
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Europy zachodniej Kościół bardzo liczył – wszystkie te powiąza-
nia, powikłania, wątpliwe sojusze skończyły się polityczną klęską,
która dotkliwie uderzyła w Kościół poszczególnych krajów.
Ta cała złożona historia powinna być lekcją poglądową dla
Kościoła w XXI wieku w każdym miejscu globu, a więc i w Polsce.
Lekcją i memento!

Antysemityzm

Z przeszłości
W ciągu wieków współżycia Polaków i Żydów było wiele uprze-
dzeń, cierpienia i wzajemnej nienawiści, ale też były momenty
wspaniałe. Symbolami tych ostatnich są i ludzie, i wydarzenia,
i czyny: założenie dzielnicy żydowskiej – Kazimierza – w Krako-
wie, uczestnictwo pułkownika Berka Joselewicza w powstaniu ko-
ściuszkowskim i Legionach Dąbrowskiego, wspólna manifestacja
religijno-patriotyczna doby powstania styczniowego z udziałem
Żydów.
A w II Rzeczypospolitej wśród „ludzi Lasek” – by zacyto-
wać tytuł znakomitej książki o tym ośrodku sióstr franciszkanek,
znaleźli się też wybitni intelektualiści żydowscy, by przypomnieć
tylko osobę Rafała Blütha.
Później była wojna i jakże znakomicie zapisała się w historii
działalność „Żegoty” – Rady Pomocy Żydom, utworzonej w grud-
niu 1942 r. przy Delegaturze Rządu na Kraj (samych tylko fał-
szywych dokumentów przez nią wydanych było około pięćdziesiąt
tysięcy, nie licząc innych form pomocy Żydom).
A potem, po wojnie, nastąpiły mroczne czasy, gdy komuni-
styczny aparat represji w całości utożsamiano z Żydami, choć
sprawy nie przedstawiały się tak prosto.
Owszem: „góra” UB stanowiła ponad 60% Żydów – inteligen-
tów, ocalałych na ogół w Rosji sowieckiej, ale „dół” – czyli ci
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od polowania na ludzi, bicia i pilnowania – w 90% byli młodymi
chłopami z polskich wsi...
Po 1956, a zwłaszcza po 1968 r. nie było już Żydów w SB, ale
instytucja ta nic nie straciła ze swych zbrodniczych praktyk. Ba,
udoskonaliła się własnymi, polskimi kadrami!5

A Kościół? Ludzie Kościoła – nie tylko zresztą w Polsce –
ulegali częściowo myślowym stereotypom w związku z udziałem
w ruchu socjalistycznym i komunistycznym osób pochodzenia
żydowskiego, począwszy od Marksa przez Trockiego, Kamienie-
wa, Radka, a później w Polsce Ludowej Bermana, Minca, Za-
mbrowskiego i wielu innych. Zapominano (a może nie wiedzia-
no?!) o tym, że Stalin miał być księdzem prawosławnym, mar-
szałek Wasilewski pochodził z rodziny duchownego, a Malenkow
skończył jako quasi-zakrystianin w cerkwi... (tego faktycznie nie
przewidziano!).
Retoryka przedwojennych tak zwanych kazań ludowych – do-
stępnych dziś w bibliotekach – nie pozostawia żadnej wątpliwości
co do niechęci oficjalnego Kościoła do Żydów, na ogół nazywa-
nych „żydkami” (co zresztą nawet za pontyfikatu Jana Pawła II
takie określenie nie było rzadkie w ustach kapłanów starszej ge-
neracji).
Niestety, niechęć do Żydów nie była obca również w przed-
wojennych publikacjach naukowych, sygnowanych przez Kościół.
Na przykład wydany staraniem KUL przekład listu pasterskiego
biskupów austriackich pod tytułem Katolicyzm, kapitalizm, so-
cjalizm z 1925 r. (w Polsce ukazał się później) opatrzony został

5 Więcej na ten temat m.in. w: Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach
1953–1954. Taktyka, strategia, metody, wstęp A. Paczkowski, wybór i oprac.
G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004, s. 458; R. Terlecki, Miecz
i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990,
Kraków 2007.
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przez tłumacza aparatem naukowym niewolnym od negatywnych
stereotypów na temat Żydów6.
Dziwnie znajome są dwie wypowiedzi: ks. Stanisława Trzeciaka
(doktora teologii, wierzącego w autentyczność Protokołów Mędr-
ców Syjonu!) z „Małego Dziennika” z 13 listopada 1938 r. i ks.
posła Władysława Padacza z sejmu z dnia 20 lutego 1939 r.
Ks. Trzeciak pisał o Żydach: „Nie mogą być nauczycielami
w szkołach czy na wyższych uczelniach, nie mogą być ani dzienni-
karzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności pol-
skiej, nie mogą być nabywcami ziemi ani żadnych nieruchomo-
ści”7.
Natomiast ks. Padacz mówił: „(...) żeby nauczyciele żydowscy
uczyli żydowskie dzieci, a dzieci katolickie – nauczyciele katoli-
cy”8. Podobne słowa padły niestety przed którymiś wyborami
już w III Rzeczypospolitej...
Zdawało się, że wojna i holocaust, później program kielecki,
a wreszcie prawie całkowity brak Żydów w Polsce po 1968 r.,
nie mówiąc już o wielkich naukach Jana Pawła II czy deklaracji
Nostra aetate Soboru Watykańskiego II lub co najmniej czterech
(od 1965 do 1985 r.) dokumentach Stolicy Apostolskiej na temat
stosunku do Żydów9 – raz na zawsze wymiotły antysemityzm
poza myślenie polskich katolików.
Jednak NIE, jak widać w teraźniejszości.
Kiedy bowiem się czyta wypowiedzi Jerzego Roberta Nowaka
w kontekście Jedwabnego i książki Jana Grossa, nawet nie da
się przytoczyć fragmentu eseju Tadeusza Mazowieckiego sprzed
marca 1968 r., Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych, gdzie

6 Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm. List pasterski biskupów austriackich, Lu-
blin 1928, s. 15.
7 Cyt. za: J. Kracik, Święty Kościół..., dz. cyt., s. 103–104.
8 W. Padacz, Mowy Sejmowe, Warszawa 1939, s. 53.
9 Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–
1989), oprac. W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz, Warszawa 1990.
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autor cytuje prof. Ludwika Hirszfelda: „Największą tragedią Ży-
dów jest nie to, że ich antysemita nienawidzi, ale to, że łagodni
i dobrzy ludzie mówią: «porządny człowiek, chociaż Żyd»”10.
Bo Jerzy Robert Nowak nie mówi łagodnie...
I nie to jest straszne i groźne, że Nowak występował w świą-
tyniach i salach administrowanych przez zakony czy parafie, bo
przecież tych kilka tysięcy słuchaczy – na ogół ludzi wiekowych
lub garstki nawiedzonych młodych kryptofaszystów – nie można
utożsamiać z polskim katolicyzmem.
Dwie sprawy są groźne. Pierwsza – podobnie jak w przypad-
ku politycznego zaangażowania Kościoła – gdy media zjawisko
to rozdmuchują do granic absurdu, „przyprawiając gębę” całemu
polskiemu Kościołowi, ewidentnie go krzywdząc. Natomiast spra-
wa druga jest o wiele groźniejsza i bardziej niebezpieczna: brak
oficjalnego potępienia ze strony odpowiednich władz kościelnych
dla wystąpień tego typu. Potępiena tak energicznego, chciałoby
się, jak w sprawie aborcji czy zagrożeń dla rodziny!
Słusznie pisał Mazowiecki: „(...) walka z antysemityzmem nie
jest żadną zasługą ani żadnym humanitarnym gestem litości; nie
jest ona też tylko walką o godność Żydów, ale w równej mierze
walką o naszą własną godność. Jest walką o godność wszystkich!
Uogólnienie właściwe samej istocie antysemityzmu prowadzi bo-
wiem poza pewien próg pojęć moralnych, którego człowiekowi
przekroczyć nie wolno, jeśli nie ma się wszystko zawalić”11 .
A poza tym dobrze byłoby, gdyby polscy antysemici, w tym
także kościelni (tylko niech nikt nie mówi, że takowych nie ma!)
zastanowili się, jak wyglądałaby nauka polska bez takich nazwisk
jak Szymon Aszkenazy, Ludwik Hirszfeld, Juliusz Kleiner, Hugo
Steinhaus, i jaką mielibyśmy literaturę bez Romana Brandsta-

10 T. Mazowiecki, Druga twarz Europy, Warszawa 1990, s. 57.
11 Tamże, s. 76.
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ettera, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Leśmiana,
Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima.
Listę można by wydłużać...
Dodać też trzeba, że wielu z nich – wymienionych i niewymie-
nionych – było gorliwymi katolikami!

Sprawy obyczajowe

Wydaje się, że kwestia spraw obyczajowych – a konkretnie
molestowania seksualnego nieletnich przez księży – budzi więk-
sze zainteresowanie mediów niż na przykład małżeństwa byłych
duchownych czy przypadki alkoholizmu wśród kleru.
Dlaczego tak jest, niech będzie przedmiotem zainteresowania
medioznawców czy socjologów...
Na ogół, gdy pisze się o molestowaniu, wspominane są cztery
stolice kościelne: Poznań – tu jakby się zaczęło (sprawa ks. abpa
Juliusza Paetza), Przemyśl (molestowanie w Tylawie), Szczecin
(ks. Andrzej Drymer) i Płock (seminarium duchowne). Wszystkie
przypadki doczekały się mniej lub bardziej rzetelnych opracowań,
a zarazem nadano im sensacyjną otoczkę, stanowiąc znakomity
żer dla mediów.
Ale winę (czy w ogóle można tu mówić o winie?) za sposób
reagowania mediów na skandale ponoszą głównie decydenci ko-
ścielni.
Szybkie, sprawne i – co ważniejsze – dyskretne podejście do
tej kwestii (za którą przecież stoją nie tylko poranione ofiary
molestowania, ale i wewnętrznie poranieni, pogubieni ludzie –
kapłani) zostało wzorcowo zastosowane w diecezji płockiej (co
skutkuje ciszą medialną).
Gdzie indziej nieporadność, mataczenie, a nawet wręcz kłam-
stwa doprowadziły do tego, że rany nie tylko że się nie zabliźniają,
ale sprawy wywołują dalszą gangrenę zgorszenia.
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„Te dramaty rozgrywają się wśród nas” – napisał niedawno
o. Michał Adamski OP12 i dotyczą naszego Kościoła , w naszym
narodzie, i stanowią poważną przeszkodę w pracy duszpaster-
skiej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
Dlatego wydaje się, że na faktyczne, acz niekiedy za bardzo
rozdmuchane, problemy można spojrzeć także inaczej: jako na
szansę, i to w dwojakim znaczeniu.
Po pierwsze, jako na wyraz zapotrzebowania wśród wielu człon-
ków społeczeństwa na ideał świątobliwego kapłana. Zwłaszcza
młodzi – przy widocznych pęknięciach struktury tradycyjnej ro-
dziny spowodowanych rozwodami, wyjazdami za granicę, zago-
nieniem pracą – pragną mieć w księdzu autorytet do naśladowa-
nia, nauczyciela życia, opiekuna.
Mimo prawdziwości słów ks. Jacka Prusaka SJ, że zjawisko
pedofilii „w polskim Kościele to realny i konkretny problem”13,
skandale te są jednak jakże niewspółmierne liczbowo w stosun-
ku do ilości codziennej dobrej pracy duszpasterzy wśród dzieci
i młodzieży i winny być wykorzystywane jako wezwanie do świę-
tości księży, których autorytet ma szanse tylko wzrosnąć jako
duchowych przewodników.
Po drugie, sposób rozwiązania nagłośnionych (zwłaszcza)
spraw może stanowić ważny element narzędzia ewangelizacji: uka-
zania sposobu pokuty, pokazania umiejętności nawracania się,
także kapłanów.

„t.w.” w Kościele

Od razu na wstępie tej sekcji trzeba stwierdzić – co na ogół
wszyscy wiedzą, tylko często zapominają – że od początku istnie-
nia Kościoła byli w nim, obok wielu świętych, także ludzie słabi,

12 M. Adamski,Miłość, która zejdzie na samo dno, „W drodze” 5/2008, s. 45.
13 Usłyszcie głos ofiar [K. Wiśniewska rozmawia z ks. J. Prusakiem SJ],
„Gazeta Wyborcza”, 11.03.2008.
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którzy – mówiąc językiem dzisiejszym – kolaborowali z władzą
świecką.
W starożytności byli to lapsi – upadli, w średniowieczu by-
li to „powracający do Kościoła heretycy” (powracający często
pod groźbą utraty życia!), a więc w czasach, gdy istniała jedna
christianitas i nie bardzo można było odróżnić, gdzie jest boskie,
a gdzie cesarskie.
A czymże, jeśli nie współpracą, jest pokorne poddanie się no-
wożytnej zasadzie „cuius regio, eius religio”, podobnie jak usłużne
wysługiwanie się niektórych księży władzom w czasach Kultur-
kampfu?
Oczywiście, innych, dotąd nieznanych form nabrała kolabo-
racja duchownych ewangelickich i katolickich z nazizmem, czy
kolaboracja ocalałych (!) księży prawosławnych z reżimem stali-
nowskim w Rosji od końca lat dwudziestych.
Te ostatnie – dotąd nieznane – formy współpracy staną się
wzorcowymi po roku 1945 także w Europie okupowanej przez
Armię Czerwoną czy tam, gdzie bez pomocy tej armii komunizm
doszedł do władzy (Albania, Jugosławia).
Ogólnie rzecz ujmując, należy przypomnieć powszechnie zna-
ny fakt, że w Polsce w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej
ciągnie się długi (liczący sto kilometrów, gdyby ułożyć go w li-
ni prostej) zbiór teczek materiałów (choć niekompletnych, bo
częściowo zniszczonych) wytworzonych przez służby specjalne ko-
munistycznego państwa od roku 1945 do 1990! Kościół – a więc
i poszczególni duchowni oraz dzieła przez nich prowadzone, na
przykład duszpasterstwo akademickie – zajmuje poczesne miej-
sce w materiałach archiwów IPN.
W ciągu kilku lat ukazało się mnóstwo edycji źródeł i prac
dokumentujących inwigilację Kościoła, a zarazem opisujących ro-
lę tajnych współpracowników („t.w.”) wśród duchownych oraz
(choć w mniejszej liczbie) sióstr zakonnych. Najważniejsze z nich
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to m.in. prace Henryka Dominiczaka, Tadeusza Isakowicza-Zales-
kiego, Marka Lasoty, praca zbiorowa Kościół katolicki w czasach
komunistycznej dyktatury14.
Liczbę „t.w.” wśród duchowieństwa kompetentni badacze oce-
niają na 10–15%, która oczywiście w miarę postępu badań może
ulec zmianie. Dodać trzeba, że w innych „demoludach” procent
ten mógł wynosić nawet 90!
W latach czterdziestych i do 1956 r. duchownych pozyskiwano
przede wszystkim przez zastraszanie – na ogół z racji ukrywania
przez nich czegoś (na przykład pieniędzy, broni partyzanckiej czy
dokumentów – niekiedy były to materiały podrzucane przez szu-
kających), a nawet kogoś, czy z powodu kazań, podczas których
ksiądz „szkalował demokrację ludową”.
Później, po 1956 r., a zwłaszcza w czasach gierkowskich, wer-
bowano „t.w.”, wykorzystując chęć otrzymania paszportu na czas
studiów zagranicznych, wyjazdu na wycieczkę do „strefy dolaro-
wej” czy budowę kościoła.
W każdym okresie PRL wszechobecna była także kwestia oby-
czajowa...
W naszym zakonie też byli „t.w.”, a liczba zarejestrowanych,
wedle stanu badań na dzień dzisiejszy, w latach 1945–1990 wy-
niosła trzydzieści osiem osób, w tym dwadzieścia trzy ziden-
tyfikowane15. Liczba ta jest wysoka tylko pozornie, ponieważ
część tych osób została jedynie zarejestrowana i nigdy – przynaj-
mniej nie ma na to dowodów – nie przekazała organom żadnych

14 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem kato-
lickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 200, s. 453; ks.
T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji kra-
kowskiej, Kraków 2007, s. 588; tenże: Moje życie nielegalne, Kraków 2008,
s. 389; M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki,
Kraków 2006, s. 348; Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury.
Między bohaterstwem a agenturą.(...) Studia i materiały, t. 1, Kraków 2007,
s. 451; t. 2, Kraków 2008, s. 461.
15 Według badań na koniec 2008 r.
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donosów, niektórzy z nich dawno zmarli, z innych – z racji
nieprzydatności – specsłużby szybko rezygnowały. Kilku z nich
opuściło zakon. Przykładowo, w 1959 r. „t.w.” w naszym zakonie
było trzech, w roku następnym – czterech, w 1961 r. – sześciu,
w 1963 r. – siedmiu.
Dokładna liczba członków zakonu – kapłanów i braci koopera-
torów ze złożonymi ślubami wieczystymi jest następująca: w roku
1960 w dwunastu klasztorach mieszkało 110 kapłanów i 28 braci,
razem 138 zakonników. Trzy lata później w dwunastu klasztorach
i jednym domu (w Korbielowie) było 133 kapłanów i 37 braci, ra-
zem 170 osób (oczywiście nie są liczeni klerycy i nowicjusze).
Wniosek, który się nasuwa, jest jednoznaczny: na tle całego
duchowieństwa polskiego – jeśli liczba 10–15% jest wiarygodna,
tajnych współpracowników w naszym zakonie było niewspółmier-
nie mało w stosunku do ogólnej liczby zakonników, co jest czymś
wielce pocieszającym. Oczywiście dane te mogą ulec – w mia-
rę badań – korekcie, podobnie jak dane dotyczące całego kleru
polskiego.
Niekiedy współpraca kapłanów z władzami PRL trwała aż do
upadku komunizmu. Niestety nikt do tej współpracy – także spo-
śród dominikanów polskich – mimo ewidentnych dowodów się nie
przyznał, co oficjalnie, z ubolewaniem stwierdził prowincjał Pol-
skiej Prowincji Dominikanów, o. Krzysztof Popławski16.
Wprawdzie prace Kościelnej Komisji Historycznej oraz Zespo-
łu ds. Oceny Etyczno-Prawnej Dokumentów Przechowywanych
w Archiwach IPN dot. Duchownych Katolickich – jak ogłosił jej
przewodniczący, ks. abp Sławoj Leszek Głódź na 343 Plenar-
nej Konferencji Episkopatu Polski – zakończyły się, to trwają
nadal prace komisji diecezjalnych i zakonnych (również domini-
kańskiej).

16 „Biuletyn Informacyjny Polskiej Prowincji Dominikanów”, nr 131/2008,
s. 14.
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Niestety, oprócz cytowanej dwutomowej pracy Komisji Kra-
kowskiej, raczej nic nie słychać o wynikach prac innych gremiów.
Jedna z przyczyn tkwi w tym, o czym mówił dziekan Wydziału
Historii Kościoła PAT w Krakowie, ks. Jan Szczepaniak: „Prze-
cież 90% wykładających historię w seminariach to są historycy
dawniejszych epok, a nie eksperci od XX wieku. Kto więc ma
prowadzić te badania?”17.
Ale zapewne są i inne powody braku opracowań i ich publi-
kacji, o czym świadczą znane perypetie związane z badaniami
ks. Isakowicza-Zaleskiego czy nie do końca wyjaśnione reakcje na
sprawy dotyczące ordynariusza włocławskiego, ks. bpa Wiesława
Meringa18.
Dlatego jednoznacznie trzeba podkreślić: teczki IPN to tykają-
ca bomba zegarowa, którą lepiej byłoby fachowo unieszkodliwić
nie tylko przez badania i publikacje, ale przede wszystkim przez
przyznanie się do winy tych, którzy z różnych powodów i w róż-
nym stopniu ulegli pokusom podsuwanym przez specsłużby PRL.
W przeciwnym razie bomba wybuchnie i jak to z taką bombą by-
wa – zrani z pewnością cały Kościół!

Kościół święty

Kościół jest święty nie tylko dzięki mieszkającemu w nim i dzia-
łającemu Założycielowi, ale też świętością nawracających się
chrześcijan – kimkolwiek są i jakąkolwiek funkcję czy posługę
by pełnili.
Chodzi przede wszystkim o wołanie o nawracanie się – temu
ten tekst ma służyć!
Zgodne to jest z tym, co pisał w 1971 r. ks. Walter Kasper, póź-
niejszy kardynał: „Kościół, który triumfuje nad wszelką niepraw-
dą, jest eschatologicznym wymiarem nadziei; jako taki winien on
17 Słowa wypowiedziane na wspomnianym 343 Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski.
18 343 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, 27.05.2008.
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przecież inspirować do odwagi i ufności, a nie do skarg i oskar-
żeń”19.
Rozwinięciem myśli niemieckiego teologa są słowa polskiego
uczonego, ks. Jana Kracika, cytującego Konstytucję dogmatyczną
o Kościele Soboru Watykańskiego II: „Zatem – święty Kościół
grzesznych ludzi. Tak jest, tak było, a nic nie wskazuje, by miało
być inaczej. Bo «Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników,
świętych i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje
ustawicznie pokutę i odnowienie swoje»” (Lumen gentium, 8).
Ks. Kracik przypomina też słowa Jana Paweła II, który uznał,
że pod koniec drugiego tysiąclecia „jest rzeczą słuszną, aby Ko-
ściół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechów
swoich synów”, którzy w przeszłości, zamiast dać świadectwo ży-
cia Ewangelią, „ukazali światu przykłady myślenia i działania
będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia”20.

Józef Puciłowski OP — dr historii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, mgr historii Kościoła Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca Ko-
legium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie, prze-
wodniczący dominikańskiej komisji badającej archiwa
IPN, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycz-
nego. Mieszka w Krakowie.

19W. Kasper, Rzeczywistość wiary, tłum. J. Piesiewicz, Warszawa 1979, s. 11.
20 Cyt. za: J. Kracik, Święty Kościół..., dz. cyt., s. 11.
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Prawda żyje
w braterskiej
wspólnocie

Okres podziału chrześcijaństwa przyzwyczaił nas do
kojarzenia terminów „prawosławny” i „katolicki” przede
wszystkim z nazwami odrębnych wspólnot w ramach roz-

bitej ekumeny. Jednak zgodnie z ich pierwotnym sensem pierwszy
odnosi się do zachowywania prawowierności1, drugi zaś wyra-
ża istotną cechę Chrystusowego Kościoła, który ponadto jest
„jeden, święty i apostolski”. Zatem również katolicy aspirują
w gruncie rzeczy do miana „prawosławnych” (czyli ortodoksyj-
nych), podczas gdy prawosławni (w rozumieniu konfesyjnym)
przyznają się do „katolickości”, o której mowa w Credo nicejsko-
konstantynopolitańskim.

Jeśli chodzi o rozumienie owej cechującej Kościół katolickości
teologowie prawosławni chętnie nawiązują do koncepcji wypra-
cowanej w oparciu o intuicje patrystyczne pod koniec dziewięt-
nastego wieku. W łonie Cerkwi rosyjskiej, a ściślej w środowi-
sku należących do niej i poszukujących odrodzenia chrześcijań-
skiej kultury swego kraju świeckich intelektualistów, narodziła się

1 Przy tym zgodnie z interpretacją przyjętą na chrześcijańskim Wschodzie
prawowierność wyznania wiary łączy się ściśle z prawowiernością kultu –
„prawym sławieniem” Boga. Zob. N. Zernov, Wschodnie chrześcijaństwo,
tłum. J.S. Łoś, Warszawa 1967, s. 169. Por. P. Evdokimov, Prawosławie,
tłum. J. Klinger, Warszawa 1964, s. 28.
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wówczas idea „soborowości” (ros. sobornost’ ). Głosił ją Aleksiej
Stiepanowicz Chomiakow (1804–1860). Koncepcja ta w oczach
swego twórcy oraz części wyznawców pozostawała „prawosław-
na” zarówno w sensie pełnej zgodności z pierwotną ortodoksją
Kościoła, jak i w znaczeniu wąskim – jako skarb wschodniego
chrześcijaństwa, zagubiony przez katolików i protestantów. Do-
kładniejsze przestudiowanie tematu każe powyższą tezę osłabić
w obu punktach, niemniej kategoria soborowości z jednej strony
wydobywa z cienia i w ciekawy sposób eksponuje prawdę o po-
wszechnym sensus fidei Ludu Bożego, z drugiej zaś okazuje się,
w nieco skorygowanej formie, reprezentatywna dla znaczącego
nurtu współczesnej teologii prawosławnej2.

Kościół jest życiem

Autor, który wprowadził „soborowość” do języka eklezjolo-
gii, był jednym z głównych ideologów rosyjskiego ruchu słowia-
nofilskiego3, a zarazem być może pierwszym w pełni oryginalnym
teologiem prawosławnym w Rosji4. Chomiakow wywodził się ze
starej szlachty rodowej, hołdował ideałom rycerskim i tradycjom
dawnej Rusi. Od dzieciństwa przejawiał religijną żarliwość5. Stu-
diował nauki ścisłe w Moskwie oraz malarstwo w Paryżu. Przez
pewien czas służył w wojsku jako oficer kawalerii, biorąc nawet

2 Por. K. Ware, Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk, Białystok 2002,
s. 279.
3 Chodzi w tym przypadku o formację ideologiczną wywodzącą się
z nurtu romantycznego, mającą charakter zdecydowanie konserwatywno-
nacjonalistyczny, co odróżniało „słowianofilów” rosyjskich od dosyć niejed-
norodnych światopoglądowo, a przy tym nastawionych bardziej uniwersali-
stycznie środowisk „słowianofilskich” z innych narodów słowiańskich. Jednak
na gruncie rosyjskim akurat A. Chomiakow faktycznie wykazywał żywe za-
interesowanie pozostałymi Słowianami. Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm
i sprawa polska, Warszawa 2003, s. 363–365.
4 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 137.
5 Zob. M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000,
s. 29 nn.
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udział w wojnie rosyjsko-tureckiej na Bałkanach. Później zaj-
mował się zarządzaniem swym majątkiem ziemskim i aktywnie
uczestniczył w życiu intelektualnej elity kraju. Był ojcem licznej
rodziny. Dał się poznać jako erudyta o wszechstronnych zainte-
resowaniach – nie bez sukcesów próbował sił w dziedzinie poezji,
językoznawstwa, historii, agronomii, mechaniki. Przede wszyst-
kim jednak zasłynął jako filozof i myśliciel religijny.

Gorące umiłowanie tradycji prawosławnej łączyło się u Cho-
miakowa z zacięciem i talentem polemicznym. Podobnie jak na
polu walki, również w dysputach światopoglądowych okazywał
się on świetnym szermierzem – tym razem fechtującym przy uży-
ciu słowa6. Swoje poglądy teologiczne zawarł głównie w listach
otwartych wysyłanych do paryskiego periodyku „L’Union Chré-
tienne”, trzech pamfletach opublikowanych pod pseudonimem
Ignotus w Paryżu i w Lipsku7, a także w korespondencji z an-
glikańskim uczonym z Oksfordu, Williamem Palmerem, które-
go usiłował skłonić do konwersji na prawosławie8. Przy całej
wzniosłości wyznawanych ideałów Chomiakow miał jednak skłon-
ność do manipulacji i demagogii. Napisany przez siebie traktat
Kościół jest jeden (Cerkow’ odna; jedyny systematyczny wy-

6 Zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany
rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 2002, s. 134–135.
7 Wspomniane pamflety to pisane po francusku artykuły Kilka słów prawo-
sławnego chrześcijanina na temat wyznań zachodnich w związku z broszurą p.
Laurentie (1853), Kilka słów prawosławnego chrześcijanina na temat wyznań
zachodnich w związku z pewnym listem okólnym arcybiskupa Paryża (1855),
oraz Kilka słów prawosławnego chrześcijanina na temat wyznań zachodnich
w związku z różnymi pracami łacinników i protestantów w kwestiach wiary
(1858). W niniejszym szkicu są one cytowane według rosyjskiego przekładu
Samarina i Giliarowa-Płatonowa.
8 Wymiana listów z Palmerem, uczestnikiem ruchu oksfordzkiego i przy-
jacielem J.H. Newmana, zakończyła się klęską Chomiakowa, gdyż mocno
sympatyzujący z Kościołem wschodnim anglikanin, rozczarowany postawą,
jaką zajęli wobec niego hierarchowie Cerkwi rosyjskiej i greckiej, zdecydował
się w końcu przejść na katolicyzm. Zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej
utopii, dz. cyt., s. 138–139.
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kład swojej eklezjologii) zamierzał wydać w języku greckim, jako
odkryty właśnie manuskrypt starochrześcijański9. Do mistyfikacji
ostatecznie nie doszło, zaś tekst został opublikowany dopiero po
śmierci autora. Z kolei wykazując wyższość prawosławia nad oce-
nianymi z całą surowością wyznaniami zachodnimi, Chomiakow
nader łatwo przechodził do porządku nad rozchodzeniem się wła-
snej wizji eklezjologicznej z faktycznym obrazem życia Cerkwi.
Zwracając się do swego oksfordzkiego korespondenta, zastrzegał:
„O jedno tylko możemy prosić i jednego wymagać, a mianowi-
cie, by o wierze, jaką wyznajemy, nie wyrokować na podstawie
naszych uczynków”10.

Chomiakow zapamiętale bronił tezy, w myśl której wschod-
nie chrześcijaństwo nie tylko reprezentuje nieskażone dziedzictwo
pierwszych wieków, lecz w związku z tym okazuje się absolutnie
obce duchowo względem katolickiego i protestanckiego Zachodu.
Przyjaciel i wierny uczeń myśliciela, Jurij F. Samarin, napisał, że
jako pierwszy spojrzał on „na latynizm i protestantyzm z wnętrza
Kościoła, a zatem z wyższego poziomu”11. Na miano Kościoła za-
sługiwało przy tym wyłącznie prawosławie, gdyż na Zachodzie
jego miejsce zajęło „rzymskie duchowe imperium, rozbite na-

9 Zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, dz. cyt., s. 135. Por. ten-
że, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 71. Komentujący ów epizod
polski prawosławny teolog, ks. Jerzy Klinger, pisze o „pewnym dziwactwie”
Chomiakowa, zarazem łagodząc wymowę jego „pobożnego kłamstwa” przez
umieszczenie go w kontekście tradycji romantycznej – której reprezentanci
sięgali niekiedy po stylistykę apokryfu. Tłumaczy też postępowanie myśliciela
chęcią zmylenia cenzury kościelnej. Zob. J. Klinger, Dwie postacie prekurso-
rów prawosławnej odnowy, (w:) tenże, O istocie prawosławia, Warszawa 1983,
s. 271.
10 A.S. Chomiakow, Pis’ma k Palmieru 1844–1854. Pieriewod s anglijskogo,
(w:) tenże, Soczinienija bogosłowskije, Sankt-Pietierburg 1995, s. 290.
11 Ju. Samarin, Priedisłowije k pierwomu izdaniju, (w:) A.S. Chomiakow,
Soczinienija bogosłowskije, dz. cyt., s. 27.
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stępnie przez protestancką republikę”12. Zdaniem Chomiakowa
żadna z dwóch przeciwstawnych wersji zachodniego chrześcijań-
stwa nie była nim w istocie. Katolicyzm (określany mianem „ro-
manizmu”) stanowił swego rodzaju idolatrię, w ramach której
sumienie wiernego składa hołd zewnętrznej władzy papieża, na-
tomiast protestantyzm, głoszący nieskrępowaną wolność indywi-
dualnego sumienia i mylący wiarę z jej poszukiwaniem, okazywał
się faktycznie swoistym religijnym sceptycyzmem13. Życie religij-
ne na Zachodzie pogrążyło się bowiem w racjonalizmie wskutek
postawienia bądź na logikę arbitralnych rozstrzygnięć i jurydycz-
nych zależności, bądź też na logikę indywidualnych badań Pisma.
Wspomniany racjonalizm posiadać miał u protestantów charak-
ter idealistyczny – jako „miłość do prawdy przy jednoczesnej
niemożności jej uchwycenia w żywej realności”, zaś u „łacinni-
ków” materialistyczny – jako „szczere umiłowanie zewnętrznego
porządku przy braku poszanowania prawdy, to jest porządku we-
wnętrznego”14.

Zgodnie z przywołaną optyką prawosławie, czyli rzeczywiste
chrześcijaństwo, cechuje ścisły związek poznania prawdy objawio-
nej z przeżywaniem braterskiej komunii oraz harmonijne połącze-
nie jedności kościelnego organizmu z wolnością każdego chrześci-
janina15. Brak tu miejsca na spieranie się o autorytety.

12 Zob. A.S. Chomiakow, Pis’mo k utriechtskomu jepiskopu żansienistu Ło-
osu (Loos). Pieriewod z francuzskogo, (w:) tenże, Soczinienija bogosłowskije,
dz. cyt., s. 269.
13 Zob. tamże, s. 270.
14 Zob. A.S. Chomiakow, Nieskolko słow prawosławnogo christianina o za-
padnych wieroispowiedanijach. Po powodu broszjury g-na Łoransi. Pieriewod
z francuzskogo, (w:) tenże, Soczinienija bogosłowskije, dz. cyt., s. 91–92.
15 W związku z rzymskim centralizmem oraz indywidualizmem protestantów
Chomiakow wypowiadał się o zachodnich koncepcjach Kościoła w sposób
następujący: „(...) łacinnik myśli o takiej jedności Kościoła, przy której nie
pozostaje nawet ślad wolności chrześcijanina, protestant zaś trzyma się takiej
wolności, przy której całkowicie ginie kościelna jedność [autorski przypis re-
kapituluje w tym miejscu: „Jedność taka, jak ją pojmują łacinnicy, to Kościół
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„(...) Kościół nie jest autorytetem, jak nie jest autorytetem Bóg
i nie jest nim Chrystus, bowiem autorytet to coś zewnętrznego
względem nas. Nie jest więc autorytetem, powiadam, lecz praw-
dą, a jednocześnie życiem chrześcijanina, jego życiem wewnętrz-
nym – albowiem Bóg, Chrystus i Kościół żyją w nim życiem
o wiele bardziej rzeczywistym, niż bijące w jego piersi serce lub
płynąca w jego żyłach krew. Żyją w nim jednak dlatego, że on
sam żyje powszechnym życiem miłości i jedności, to znaczy ży-
ciem Kościoła”16. Taki właśnie charakter prawdziwego Kościoła
wyraża idea „soborowości”, czyli charyzmatycznej symfonii serc
zespolonych w wolności przez oddziałującą od wewnątrz łaskę.

Całość strzeże całości

U podstaw doktryny o soborowości leży interpretacja słowiań-
skiego przekładu wyrażenia katholike Ekklesia. Od czasów świę-
tych Cyryla i Metodego liczne wspólnoty Europy Środkowej
i Wschodniej wyznają w Symbolu Wiary jedinu swiatuju, sobor-
nuju i apostolskuju Cerkow’. Termin grecki, związany etymolo-
gicznie ze sformułowaniem kat’holon („według całości”), zyskał
zatem odpowiednik w postaci słowa pochodzącego od sobirat’
(„zbierać, gromadzić”). Zachowuje ono nadal podstawowy sens,
wskazujący na całkowite skompletowanie, pełnię „łaski i praw-
dy” (por. J 1, 14), mieszkającą w Chrystusie i ze względu na

bez chrześcijanina, a wolność taka, jak ją pojmują protestanci, to chrześci-
janin bez Kościoła”]. My natomiast wyznajemy Kościół jeden i wolny. Trwa
on w jedności, chociaż brak mu jej oficjalnego reprezentanta, oraz w wolno-
ści, choć nie wyraża się ona podziałem wśród jego członków. Kościół ten –
pozwolę sobie użyć słów Apostoła – jest zgorszeniem dla judaizujących ła-
cinników i głupstwem dla hellenizujących protestantów, dla nas jednak pozo-
staje objawieniem nieskończonej Bożej mądrości i łaski na ziemi”, Nieskolko
słow prawosławnogo christianina o zapadnych wieroispowiedanijach. Po po-
wodu odnogo okrużnogo posłanija Pariżskogo archijepiskopa, 1855. Pieriewod
s francuzskogo, (w:) A.S. Chomiakow, Soczinienija bogosłowskije, dz. cyt.,
s. 124.
16 Tamże, s. 78.
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Jego obecność przysługującą Kościołowi17. Stwarza też jednak
możliwość silniejszego zaakcentowania wspólnotowego charakteru
poznania owej pełni poprzez skojarzenie katolickości z wydarze-
niem soboru – gromadzącego biskupów mających wyznać w Du-
chu Świętym prawidłową wiarę. Soborowość można rozumieć ja-
ko specyficzną kościelną zasadę kolegialności18 , która jednak nie
ogranicza się do samych hierarchów. Chomiakow i jego zwolenni-
cy podkreślają, że prawidłowe wyznanie wiary jest możliwe jedy-
nie w duchu miłości jednoczącej cały Kościół. Na potwierdzenie
cytują zdanie, które w Liturgii św. Jana Chryzostoma poprzedza
śpiew Credo: „Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie
wyznali Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Trójcę Współistotną
i Niepodzielną”19.

Kolejnego dowodu na obowiązywanie zasady soborowości w or-
todoksyjnym Kościele (tożsamym z historyczną Cerkwią prawo-
sławną) dopatrywał się Chomiakow w stwierdzeniu zawartym
w pamiętnym Liście okólnym jednego, świętego, katolickiego
i apostolskiego Kościoła do wiernych na całym świecie, opubliko-
wanym przez patriarchów wschodnich w maju 1848 roku. W od-
powiedzi na apel papieża Piusa IX o uznanie zwierzchności stolicy
rzymskiej przez prawosławnych (zawarty w encyklice In suprema
Petri Apostolica Sede) patriarchowie Konstantynopola, Aleksan-
drii, Antiochii i Jerozolimy wraz ze swymi synodami oświad-
17 Por. KKK, 830, gdzie jako pierwsze znaczenie słowa „katolicki” („po-
wszechny”) podano: „«uniwersalny», czyli «cały» lub «zupełny»”.
18 Por. G. O’Collins, E.G. Farrugia, Zwięzły słownik teologiczny, tłum.
J. Ożóg, Kraków 1993, s. 228.
19 Polskie brzmienie formuły na podst.: Boska Liturgia świętego Jana Chry-
zostoma, (w:) Liturgie Kościoła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Kraków
2003, s. 88–89. U Chomiakowa zob. Nieskolko słow... Po powodu brioszjury
g-na Łoransi, dz. cyt., s. 74 i 105. Por. tenże, Nieskolko słow prawosławnogo
christianina o zapadnych wieroispowiedanijach. Po powodu raznych soczi-
nienij Łatinskich i Protiestantskich o priedmietach wiery, (w:) Soczinienija
bogosłowskije, dz. cyt., s. 228, oraz: Pis’mo k utriechtskomu jepiskopu...,
dz. cyt., s. 269.
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czyli między innymi, że strażnikiem ortodoksji jest w Kościele
Chrystusa cały lud20. Stwierdzenie to, podobnie jak chomiako-
wowska doktryna o soborowości, wyrażało ducha sprzeciwu wo-
bec kulminującej właśnie na Zachodzie tendencji do uroczystego
ogłoszenia dogmatu na temat szczególnych prerogatyw papieża.
Zgodnie z wykrystalizowanym na Wschodzie punktem widzenia
„papizm” jawił się jako herezja, a nieomylny w sprawach wiary
mógł być jedynie Kościół jako całość21.

Również dla samego Chomiakowa katolicyzm stanowił herezję
godzącą w „dogmat o jedności Kościoła”22. Wiązała się ona z fak-
tem pogwałcenia przez zachodnich „schizmatyków” z papieżem
na czele zasady charyzmatycznego konsensusu przy uzupełnianiu
w dziewiątym wieku tekstu Credo o Filioque. Nie tylko nie zapy-
tano wówczas Wschodu o zdanie, ale nawet nie raczono go powia-
domić o interpolacji dokonanej samowolnie na podstawie lokal-
nej tradycji23! Było to aktem brutalnego odrzucenia, „moralnego
bratobójstwa”, a przy tym właśnie herezji, „pozbawiającej wiarę
jej moralnej podstawy i z tegoż powodu czyniącej wiarę niemoż-
liwą”24. W ujęciu Chomiakowa wiara oznaczała nie abstrakcyjne
przekonanie, lecz intuicyjne chwytanie żywej rzeczywistości, po-
dobnie jak we wcześniejszej filozofii Friedricha Jacobiego oraz
w późniejszej myśli Władimira Sołowjowa25. Lecz wewnętrzne

20 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 277; por. Bóg żywy. Kate-
chizm Kościoła prawosławnego, opr. i tłum. zbiorowe, Kraków 2001, s. 369,
przypis 58 c; por. także A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, War-
szawa 2003, s. 69.
21 Zob. O. Clement, Rzym inaczej. Prawosławny wobec papiestwa, tłum.
M. Żurowska, Warszawa 1999, s. 60.
22 A.S. Chomiakow, Nieskolko słow prawosławnogo christianina o zapadnych
wieroispowiedanijach. Po powodu odnogo okrużnogo posłanija Pariżskogo ar-
chijepiskopa, (w:) tenże, Soczinienija bogosłowskije, dz. cyt., s. 113.
23 Zob. A.S. Chomiakow, Pis’mo k utriechtskomy jepiskopu..., dz. cyt., s. 269.
24 A.S. Chomiakow, Nieskolko słow... Po powodu broszjury g-na Łoransi,
dz. cyt., s. 104.
25 Zob. M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, dz. cyt., s. 33.
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postrzeganie żywej prawdy przez grzesznego człowieka możliwe
jest – jak czytamy w katechetycznym apokryfie Cerkow’ odna
– jedynie dzięki więzi z Chrystusem, a więc włączeniu w Je-
go mistyczne Ciało. „Mieszkająca w tobie mądrość nie została
ci dana jako osobie, lecz jako członkowi Kościoła, a ponadto
udzielono ci jej po części, bez całkowitego unicestwienia twego
osobistego fałszu. Kościołowi zaś mądrość została dana w pełni
prawdy...”26. Poza serdeczną braterską wspólnotą Ciała Mistycz-
nego możliwa jest wyłącznie wiara abstrakcyjna i martwa, czyli
zewnętrzna tylko wiedza o Bogu i Jego sprawach27, dostępna rów-
nież dla demonów (por. Jk 2, 19). Herezja Filioque wiązała się
ściśle z grzechem pychy, każącej łacinnikom przyznać sobie mono-
pol na Boskie natchnienie i wzgardzić zgodą braci – „nie zachowa
się bowiem wiary tam, gdzie podupadła miłość”28. Jednak here-
zją okazuje się także już samo zignorowanie zasady miłości.

Reformacja wyciągała tylko konsekwencje z precedensowego
zamachu na duchowość jedności we współzależności. Skoro nie
liczy się już uzgodnienie serc, lecz pojedyncza prowincja oraz po-

26 A.S. Chomiakow, Cerkow’ odna. Opyt katichiziczeskogo izłożenija uczenija
o Cerkwi, (w:) tenże, Soczinienija bogosłowskije, dz. cyt., s. 42.
27 Omawiając kwestię Filioque Chomiakow przyznaje, że Duch Święty w wy-
miarze ekonomii zbawienia zsyłany jest na Kościół przez Ojca i Syna, jednak
stwierdza, iż w wymiarze wewnętrznego życia Trójcy pochodzi on wyłącznie
od Ojca. Stanowisko łacinników komentuje w związku z powyższym nastę-
pująco: „Ten, kto wyrzekł się ducha miłości i pozbawił się darów łaski, nie
może już posiadać wewnętrznej wiedzy, tzn. wiary, lecz poprzestaje na wie-
dzy zewnętrznej: dlatego też może znać tylko zewnętrzne, a nie wewnętrzne
tajemnice Boże. Wspólnoty chrześcijańskie, które oderwały się od Kościoła
świętego, nie mogły już wyznawać (ponieważ nie mogły już pojmować du-
chem) pochodzenia Ducha Świętego jedynie od Ojca, w samym Bóstwie; lecz
musiały już wyznawać samo tylko zewnętrzne zesłanie Ducha na wszelkie
stworzenie – dokonane nie tylko przez Ojca, ale również za pośrednictwem
Syna. Zachowały one zewnętrzne prawa, natomiast utraciły zmysł wewnętrz-
ny i łaskę Bożą, zarówno w wyznaniu wiary, jak i w życiu” (Cerkow’ odna,
dz. cyt., s. 45).
28 Tamże.
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jedynczy patriarcha może autorytatywnie rozstrzygać o wierze, to
czemu nie miałby o niej rozstrzygać każdy biskup, proboszcz, czy
wręcz każdy wierny29? Zanim doszło do takiej hipertrofii wolności
Rzym stawiał na „zmaterializowany”, absolutystyczny rząd dusz.

Odrzucenie w sprawie Filioque wyrażającej miłość reguły
wspólnego formułowania świadectw o wspólnej wierze jawiło się
Chomiakowowi jako fundamentalna skaza na tradycji zachod-
niej, sprawiająca, że bez nawrócenia na soborowość i powrotu do
nieskażonego Credo Zachód nie ma co liczyć na zbliżenie z prawo-
sławnym Wschodem30. Może co najwyżej tworzyć miraże zjedno-
czenia w postaci czysto administracyjnych unii, tolerując w oso-
bach upokorzonych grekokatolików obywateli drugiej kategorii
na łonie papieskiego imperium. Tymczasem to łacinnicy winni
skruszeni powrócić do Kościoła naprawdę katolickiego, czyli so-
borowego. Słowiańskie tłumaczenie terminu katholike cechowało
się według Chomiakowa idealną trafnością, oddając pierwotne
pojmowanie istoty Kościoła: „Kościół apostolski w dziewiątym
wieku nie jest Kościołem ani kat’ekaston (według rozumienia
każdego), jak u protestantów, ani Kościołem kata ton episkopon
tes Romes (według rozumienia biskupa Rzymu), jak u łacinni-
ków. Jest on Kościołem kat’holon (według rozumienia wszystkich
w jedności)...”31.

Pełnia wyczuwana sercem

W oczach Chomiakowa zachodnie wspólnoty odwołujące się
do chrześcijaństwa stanowiły w istocie rodzaj tworów religijno-
politycznych, skazanych w dziedzinie teologii na jałową abstrakcję,

29 Zob. A.S. Chomiakow, Pis’mo k utriechtskomu jepiskopu..., dz. cyt., s. 269.
30 Zob. A.S. Chomiakow, Nieskolko słow... Po powodu broszjury g-na Łoransi,
dz. cyt., s. 91.
31 A.S. Chomiakow, Pis’mo k Riedaktoru „L’Union Chrétienne” o znacze-
nii słow „kafoliczeskij” i „sobornyj” po powodu rieczi Iezuita otca Gagarina.
Pieriewod s francuzskogo, (w:) tenże, Soczinienija..., dz. cyt., s. 280.
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a w sferze społecznej egzystencji na imitowanie świeckich
rozwiązań ustrojowych. Wszystko to wynikało, jak już powiedzia-
no, z ich odpadnięcia od pulsującego życiem organizmu praw-
dziwego Kościoła. Z zewnątrz zaś nie da się nawet postrzegać
w sposób adekwatny mistycznej rzeczywistości tego ostatniego:
„Wszystkie przymioty Kościoła, zarówno wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne, rozpoznawane są jedynie przez sam Kościół oraz tych,
których łaska wzywa do stania się jego członkami. Natomiast dla
obcych i niepowołanych pozostają one niedostępne. (...) Kościół
i jego członkowie rozpoznają wewnętrznym poznaniem wiary jed-
ność i niezmienność swego ducha, którym jest Duch Boży”32.

Jedność łaski, konstytuującej eklezjalne Ciało Chrystusa po-
przez zamieszkiwanie w jego rozumnych członkach, obejmuje
wiernych aktualnie pielgrzymujących przez życie, byty anielskie
w niebie, wiernych zmarłych, a nawet przyszłe pokolenia – gdyż
Bóg zna w wieczności wiarę osób, których jeszcze nie wezwał
do realnego bytowania. Kościół istniejący na ziemi w danym
momencie historii trwa w jedności i obcowaniu z tą wielką cało-
ścią, niosąc w sobie pełnię obecności Chrystusa oraz łaski Ducha
Świętego. Jednak owa pełnia nie manifestuje się obecnie w całej
okazałości. Widzialny i dotykalny Kościół na konkretnym etapie
dziejów czerpie ze swego wewnętrznego bogactwa tyle, ile Bo-
gu podoba się doraźnie spożytkować. Pełnia Kościoła objawi się
dopiero u końca czasów, a na razie on sam nie osądza ludzi po-
zostających poza jego empirycznymi granicami – z wyjątkiem
świadomych odstępców. Chomiakow zakładał, że osoby pozornie
obce chrześcijaństwu mogą być powiązane z Kościołem „więza-
mi, których Bóg nie raczył mu ujawnić”. Kościół sądzi wyłącznie
sam siebie, według łaski i wolności, a pozostałych zaprasza do
jedności oraz udziału w usynowieniu przez Boga.

32 A.S. Chomiakow, Cerkow’ odna, dz. cyt., s. 40.
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Ograniczenia w manifestowaniu się całego skarbu łaski i praw-
dy w doczesności, a także nieprawidłowości, widoczne w życiu
lokalnych Kościołów, w żaden sposób nie dotykają wewnętrznej
rzeczywistości Kościoła jako takiego. Obejmujący niebo, a zara-
zem obecny w różnych postaciach na ziemi (od początku świata
po jego kres), trwa on niezmienny co do istoty, nie ulega błę-
dom i nie zna moralnych upadków. Wszelkie zmiany w Kościele
dotyczą rzeczy zewnętrznych, np. form kultu, a błędy i grzechy
pozostają sprawą jednostek i grup, nie naruszając doskonałości
eklezjalnego misterium. Kościół postrzegany intuicyjnym spoj-
rzeniem wiary jest, zgodnie z jej Symbolem, jeden, święty, sobo-
rowy (czyli katolicki oraz powszechny) i apostolski – „dlatego, że
jest on jeden i święty; dlatego, że należy do całego świata, a nie
do jakiegokolwiek miejsca; dlatego, że uświęca się przezeń cała
ludzkość i cała ziemia, nie zaś jakiś jeden naród lub kraj; dla-
tego, że jego istotę stanowi zgodność oraz jedność ducha i życia
wszystkich jego członków, uznających go na całej ziemi; wresz-
cie dlatego, że w pismach i nauce apostołów zawiera się cała
pełnia jego wiary, nadziei i miłości”33. W powyższym komenta-
rzu do Credo Ecclesiam szczególnie rozbudowane jest, jak widać,
objaśnienie przymiotu katolickości. Jego wykładnia w ramach
chomiakowowskiej katechezy łączy „horyzontalny” uniwersalizm
w przestrzeni z omówioną już zasadą symfonicznego zespolenia
dusz. Aspekt integralności Boskiego daru, czyli katolickości „pio-
nowej i jakościowej”34 , nie został powiązany przez autora z tym
właśnie punktem, jednak pozostaje wyraźny w całej prezentowa-
nej wizji Kościoła „jednego i świętego”.

Chomiakow akcentował myśl, że zgodnie z Credo nawet samo
istnienie Kościoła stwierdzamy dzięki darowi łaski w akcie wia-
ry. Podczas gdy oczy i rozum dostrzegają tylko pewnego rodzaju

33 Tamże, s. 41.
34 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, dz. cyt., s. 174–175.
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społeczność i właściwe dla niej obrzędy, wierzący jest świadomy
duchowego życia obleczonego w widzialną formę oraz życiodajnej
mocy sakramentów. Wie też, że niezależnie od wszelkich histo-
rycznych zawirowań nigdy nie było i nie będzie sytuacji, w której
doszłoby do zniknięcia z powierzchni ziemi jednego, świętego, ka-
tolickiego i apostolskiego Kościoła „trwającego w widzialnej spo-
łeczności chrześcijan”35. Ponadto potrafi się zorientować, gdzie
konkretnie znajdzie doktrynę i sakramenty w nieskażonej postaci.

Tak więc oprócz wyartykułowanej wprost nauki o katolickości
„soborowej” przewija się w omawianej eklezjologii intuicja kato-
lickości jako pełni, oraz katolicki zmysł wiary. Kościół w wizji
Chomiakowa trwa kompletny i czysty pośród rozmaitych pertur-
bacji i kryzysów, jakim zdaje się podlegać. Poznaje się go zaś
jedynie od wewnątrz – postrzegając wewnętrznym spojrzeniem
jego wewnętrzną tajemnicę, w którą człowiek jednocześnie cały
się zanurza.

Krążenie inspiracji

Gloryfikująca prawosławie i mająca wyrażać samą jego esencję
doktryna Chomiakowa była początkowo przyjmowana z rezerwą
w łonie macierzystej Cerkwi. Na terenie Rosji nie wolno było
rozpowszechniać drukowanych za granicą pism apologetycznych
myśliciela, a gdy wreszcie doszło do ich publikacji – dziewiętna-
ście lat po jego śmierci (!) – zostały opatrzone notką sygnali-
zującą obecność w tekście nieścisłości wynikających z nieposia-
dania przez autora specjalistycznego wykształcenia teologiczne-
go36. Obawiano się właśnie idei soborowości jako koncepcji nada-
jącej Kościołowi cechy demokracji37. „Skrajny immanentyzm”,
uznający za jedyne kryterium prawdy wewnętrzną świadomość

35 Zob. A.S. Chomiakow, Cerkow’ odna, dz. cyt., s. 46.
36 Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 71–72.
37 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 279.
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braterskiej wspólnoty38, zdawał się w gruncie rzeczy unieważniać
całą strukturę Kościoła widzialnego. W opublikowanej w roku
1916 broszurze Wokół Chomiakowa inny wielki teolog prawo-
sławny, ojciec Paweł Fłorienskij, uznał „soborowe” prawosławie
za „udoskonalony protestantyzm”, dopatrując się w nim wręcz
zasady suwerenności ludu39. Nawet jeśli tego rodzaju zarzuty
nie oddają w pełni sprawiedliwości słowianofilskiemu apologe-
cie, to wypada przyznać, że jego „romantyczno-witalistyczna”
interpretacja misterium Kościoła faktycznie nieco „ciąży ku po-
zostawieniu na drugim planie (...) elementów hierarchicznych”40.

Ostatecznie zwyciężyło życzliwe odczytanie myśli Chomiako-
wa nie tylko przez współwyznawców, ale również przez tak bez-
pardonowo krytykowanych w jego pismach katolików. Zgodnie
z doprecyzowaniem całej kwestii przez późniejszą myśl prawo-
sławną, zasada jednomyślnej zgodności eklezjalnego Ciała oka-
zuje się z teologicznego punktu widzenia poprawna, jeśli tylko
nie posiada charakteru jurydycznego wymogu konsultacji i za-
twierdzenia nauczania hierarchów przez ogół wiernych na dro-
dze jakiegoś plebiscytu. Społeczność kościelna nie wyraża for-
malnie swej zgody, lecz ją przeżywa41. Soborowość nie ma ozna-
czać rebelii świeckich – autentyczna tradycja wschodnia nie jest

38 Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm..., dz. cyt., s. 69.
39 Zob. tamże, s. 73.
40 J.I. Saranyana, J.L. Illianes, Historia teologii, tłum. P. Rak, Kraków 1997,
s. 419. Autorzy cytowanego opracowania uznają, że na drugi plan przesuwa-
ją się w eklezjologii Chomiakowa również „elementy sakramentalne”, co być
może jest stwierdzeniem zbyt mocnym w obliczu poświęconych sakramen-
tom stronic traktatu Cerkow’ odna (dz. cyt., s. 46–49). Natomiast nacisk
kładziony na konieczność „recepcji” wszelkich rozstrzygnięć i postanowień
soborów przez ogół wierzących, a także kategoryczna negacja idei „Kościo-
ła nauczającego” (zob. Cerkow’ odna, dz. cyt., s. 83 nn), faktycznie mogą –
choć niekoniecznie muszą – być rozumiane w duchu źle pojętej demokratyza-
cji. Zob. T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska,
Warszawa 2000, s. 154–155.
41 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 279.
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„ani antyhierarchicznym egalitaryzmem, ani klerykalnym prze-
cięciem jednego Ciała na dwoje”42. Charyzmatyczny konsensus
to „wspólna wola zgodności z Prawdą”, którą jest „wiecznie żywy
totus Christus”43 – jednak w ostatecznym rozrachunku wydaje
się, że o to właśnie w istocie chodziło Chomiakowowi44 .

Do pełnej rehabilitacji Chomiakowa na gruncie prawosławia
przyczynił się zwłaszcza wybitny rosyjski historyk teologii, oj-
ciec Gieorgij Fłorowskij. Widział on w tym myślicielu najlepsze-
go interpretatora ortodoksyjnej tradycji oraz świadka misterium
Kościoła przeżywanego bardzo osobiście – pozostając zresztą sa-
memu pod przemożnym wpływem chomiakowowskiej eklezjolo-
gii45. Nawet on dostrzegał jednak zarówno brak obiektywizmu
w nakreślonym przez myśliciela opisie katolickiego Zachodu, jak
i współbrzmienie eklezjologicznych refleksji Chomiakowa z na-
uczaniem głośnego przedstawiciela szkoły teologicznej z Tybingi,
katolika (a do tego księdza), Johanna Adama Möhlera46. Ten
ostatni, podobnie jak Chomiakow, reprezentował w nauce o Ko-
ściele optykę zbieżną z ujęciami patrystycznymi (np. Ireneusza,
Orygenesa, Cypriana) i w sposób analogiczny jak Rosjanin wy-
powiadał się na temat „jedności w mnogości” – jego zdaniem

42 P. Evdokimov, Wieki życia duchowego. Od Ojców pustyni do naszych cza-
sów, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 259.
43 Tenże, Prawosławie, dz. cyt., s. 179.
44 Zob. T. Špidlik, Myśl rosyjska, dz. cyt., s. 155.
45 Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm..., dz. cyt., s. 74.
46 Zob. J. Klinger, Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, dz. cyt.,
s. 272–274. J.A. Möhler (1796–1838), również uprawiający swą teologię
w kontekście filozofii romantycznej, postrzegał Kościół konsekwentnie jako
poczęte z Chrystusa „życie Boże w historii”, żywy organizm, rozwijający
się dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego. Swoje poglądy zaprezen-
tował w dziełach Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholi-
zismus (1825) oraz Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze
der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschri-
ften (1832). Zob. J.I. Saranyana, J.L. Illianes, Historia teologii, dz. cyt.,
s. 387–388.
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Prawda żyje w braterskiej wspólnocie

realizowanej w łonie katolicyzmu – oraz ścisłego związku herezji
z indywidualistycznym egoizmem. Pokrewieństwo wizji Chomia-
kowa i Möhlera świadczy co najmniej o obecności również po stro-
nie „rzymskiej” tendencji do odnowy eklezjologii poprzez twórcze
nawiązywanie do starochrześcijańskich źródeł47. Mówi się jednak
także o wpływie dorobku niemieckiego teologa na chomiakowow-
skie „prawosławne” widzenie katolickości48 .

Z kolei myśl Chomiakowa, inspirująca szereg autorów nale-
żących do nurtu „rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego”
i reinterpretowana przez nich w duchu ekumenicznym49, wpłynę-
ła następnie na teologów katolickich przygotowujących odrodze-
nie eklezjologii zachodniej w epoce Soboru Watykańskiego II50 –
który notabene ukazuje Kościół w pierwszym rzędzie jako „sa-
krament zjednoczenia” (Lumen Gentium, 1). Jeden z najwybit-
niejszych reprezentantów tego grona, dominikanin Yves Congar,
opowiadał w wywiadzie-rzece udzielonym Jeanowi Puyo zarów-
no o znaczeniu, jakie miał dla niego kontakt z dziełami Möhlera,
jak i o swym poznawaniu fascynującej tradycji prawosławnej za
pośrednictwem między innymi Chomiakowa i słowianofilów51.

Obecnie można chyba zaryzykować stwierdzenie, że choć dok-
tryna o katolickości przeżywanej na sposób „soborowy” w cho-
miakowowskim sensie pozostaje znakiem rozpoznawczym prawo-

47 Zob. T. Špidlik, Myśl rosyjska, dz. cyt., s. 146.
48 Zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, dz. cyt., s. 141. Por.
tenże, Rosja, katolicyzm..., dz. cyt., s. 67–68.
49 Zob. tenże, Rosja, katolicyzm..., dz. cyt., s. 78.
50 Zob. J. Klinger, Dwie postacie..., dz. cyt., s. 275 oraz A. Walicki, Rosja,
katolicyzm..., dz. cyt., s. 75. Odrodzenie, o którym mowa, znajduje szczegól-
ny wyraz w sformułowaniach Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen
gentium, gdzie wykład o ludzie Bożym zyskuje pierwszeństwo przed oma-
wianiem hierarchicznego porządku. Dochodzi tu do głosu „teologia laikatu”
Congara, w której dają się słyszeć pewne echa doktryny o „soborowości”.
51 Zob. J. Puyo, Życie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, tłum. A. Pay-
gert, Warszawa 1982, s. 41–42 oraz s. 44 i 66.
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sławnego dyskursu na temat tajemnicy Kościoła, to jednak za-
sadnicze intuicje leżące u jej podłoża okazują się, po uzgodnieniu
z całością danych Objawienia w duchu analogii wiary, dziedzic-
twem ortodoksji jako takiej. Nie są też obce zachodniej teologii
w jej najlepszych wydaniach. Również katolicy zaproszeni są do
kontemplowania i przeżywania faktu, że „prawda chrześcijańska
jest symfoniczna”, gdyż „Kościół czerpie z umieszczonej pośrod-
ku niego «głębi bogactwa Boga» w Jezusie Chrystusie”, będąc po-
wołanym do tego, by manifestować „tę pełnię w niewyczerpanej
różnorodności, która niezatamowanie wypływa z jego jedności”52.
Prawosławne rozumienie katolickości – doświadczanej w ramach
braterskiej komunii jako uwewnętrzniona jedność w wielości wol-
nych serc, zespolonych miłością osobowej Prawdy – jest w istocie
(i oby zawsze było także w praktyce) katolickie.

Marek Kita — dr filozofii, teolog, adiunkt w Ka-
tedrze Chrystologii Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, zastępca dyrektora Międzywydziałowego
Instytutu Ekumenii i Dialogu, opiekun Koła Nauko-
wego Teologów. Mieszka w Krakowie.

52 H.U. von Balthasar, Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrześcijańskiego
pluralizmu, tłum. I. Bokwa, Poznań 1998, s. 11.
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„Kościół jest widzialny, bo jest ciałem”, ale w żaden

sposób nie da się go sprowadzić do tylko ziemskiego

wymiaru. Gdyby to była rzecz tylko ludzka, przestała-

by istnieć, jak przestają istnieć państwa, całe imperia

i organizacje. Kościół, pomimo trudów, prześladowań,

a nawet grzeszności własnych członków, trwa ciągle,

bez przerwy prowadzi ludzi do zbawienia.
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dominikanin

Mistycyzm Ciała
Chrystusowego
w encyklice
Piusa XII

Ojciec Święty Pius XII w swojej encykliceMistici corpo-
ris z 1943 r. przedstawił w niezwykle interesujący sposób
koncepcję Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusowe-

go. Wizja taka, zaczerpnięta z Pisma Świętego, pokazuje w sposób
bardzo obrazowy naturę Kościoła, co skłania do poznania Go,
a co za tym idzie do jego miłości. Jest to celem wyżej wspomnia-
nej encykliki. Pomimo tego, że zmieniły się czasy, rozwinęła się
teologia i powstały nowsze dokumenty o Kościele, nauka przed-
stawiona przez Piusa XII nie tylko nie straciła na aktualności, ale
w wielu wypadkach jest jakby tekstem prorockim, odpowiedzią na
wiele pytań dotyczących Kościoła, z jakimi możemy się spotkać
dzisiaj. Mistici corporis nie jest łatwą, banalną odpowiedzią, ale
zaproszeniem do poszukiwania, do postawienia dalszych pytań,
do zgłębienia wiary, do zastanowienia się nad swoją tożsamością.

Artykuł ten ma na celu zaprezentowanie negatywnej i pozytyw-
nej nauki o Kościele jako mistycznym Ciele Chrystusa, wskazanie
konsekwencji tej doktryny dla jego konkretnych członków, jak
również przybliżenie błędów dotyczących Kościoła i odpowiedzi
Piusa XII na nie.
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Zadając pytanie o Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa, na-
leży uwzględnić, czym to Ciało różni się od innych ciał, aby w ten
sposób zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czym Kościół jest.
Mistyczne Ciało Chrystusa różni się od ciała naturalnego, jak
Pius XII nazywa ciało ludzkie przede wszystkim tym, że w ciele
naturalnym każdy członek jest całkowicie pozbawiony swojej au-
tonomii. Wmistycznym Ciele Chrystusa natomiast każdy członek
jest samoistny, lecz pomimo ścisłego zespolenia członków, każdy
z nich „zachowuje całkowicie własną osobowość”1. Ponadto cechą
ciała naturalnego jest całkowite podporządkowanie się członków
dobru całego organizmu. Kościół ma ten sam cel, z tą jednak
różnicą, że Ciało mistyczne Kościoła dąży w sposób tak samo sil-
ny do dobra poszczególnych członków. Jednak ciało, które dąży
do dobra samego siebie, jak i poszczególnych swoich członków,
które zachowuje ich samoistność, nie jest jeszcze Kościołem, jest
tylko ciałem społecznym. Kościół, pojęty jako mistyczne Ciało
Chrystusa, różni się od ciała społecznego swoim celem, którym
jest oprócz dobra wiernych, ich zbawienia, również „chwała Bo-
ga i chwała Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał”. Posiadanie
przez członków wspólnego celu nie czyni jeszcze ciała społeczne-
go Kościołem, lecz dopiero ciałem moralnym. Co więc odróżnia
ciało moralne, czyli wspólnotę ludzi o wspólnym celu, dążącą
zarówno do dobra poszczególnych członków, jak i dobra całej
wspólnoty, od Kościoła? Jest to czynnik wewnętrzny, nadprzyro-
dzony, niestworzony, nieskończony, nadający Kościołowi większą
jedność niż ma ciało naturalne, moralne czy społeczne – mianowi-
cie Duch Święty, który wedle słów Akwinaty „napełnia i jednoczy
cały Kościół”.

Teraz można lepiej stwierdzić, czym jest Kościół jako mistycz-
ne Ciało Chrystusa. Z jednej strony jest to przymiot jedności,
zespolenia wewnętrznego członków. Jest to prawda wyznawana

1 Por. MCX 59.
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przez katolików w Credo nicejsko–konstantynopolitańskim: „Et
[credo] in unam [...] Ecclesiam” – wierzę w jeden Kościół. Bez
jedności nie możemy mówić o ciele, wewnętrzna więź między
członkami jest warunkiem koniecznym istnienia Kościoła, jako
mistycznego Ciała Chrystusa. Z drugiej strony każdy członek za-
chowuje swoją osobowość, autonomię. Cechą mistycznego Ciała
jest więc tożsamość każdego członka ze sobą. Mistyczne Ciało
pozwala każdemu członkowi być sobą. Mało tego, ten przymiot
pozwala stwierdzić, że każdy członek może świadomie oderwać
się od całego Ciała. Kolejną cechą Kościoła jest podporządko-
wanie się przez członki dobru wspólnemu. Kościoła nie może
być wtedy, gdy poszczególne członki nie chcą się o Niego trosz-
czyć, kiedy im na Nim nie zależy. Kościół domaga się troski
ze strony poszczególnych członków, ale także członki domaga-
ją się, by Kościół zajmował się nimi, by działał dla ich dobra.
Kościół, kiedy nie dba o swoje członki, traci coś bardzo ważnego
ze swojej istoty. Ponadto członki są jednoczone przez wspólne
cele: zbawienie i chwałę Bożą. Każdy członek, ale i wszystkie
członki razem koniecznie potrzebują przypominać sobie o tych
dwu celach. W nich zakorzeniony jest charakter misyjny Ko-
ścioła. Kościół nie może dążyć do zbawienia tylko tych, którzy
się w nim aktualnie znajdują, którzy przynależą do niego praw-
dziwie i w pełni. Cele, jakimi są zbawienie i chwała Boża, są
powszechniejsze, dotyczą przecież wszystkich ludzi. To też jest
zakorzenione w Credo nicejsko–konstantynopolitańskim: „Et [cre-
do] in [...] catholicam Ecclesiam” – wierzę w Kościół powszechny
(katolicki). Na dążeniu do zbawienia wszystkich ludzi i dążeniu
do chwały Bożej polega katolicyzm, powszechność Kościoła, rów-
nież niezbywalny jego przymiot. Kolejną cechą Kościoła jest fakt,
iż ożywiany jest on przez Ducha Świętego. To dlatego Kościół
jest czymś nadprzyrodzonym, czymś doskonałym, jak wskazu-
je Pius XII. Ta prawda także wyznawana jest w Credo: „Et in

Dlaczego potrzebujemy Kościoła? 179



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 180 — #180
�

�

�

�

�

�

Mistycyzm Ciała Chrystusowego w encyklice Piusa XII

[...] sanctam [...] Ecclesiam” – wierzę w święty Kościół. To Duch
Święty daje Kościołowi ten przymiot, to od Ducha Świętego za-
leży, że Kościół jest święty. Kościół jest święty świętością Ducha
Świętego. Gdybyśmy porównali Kościół z takimi cechami do zwy-
kłego człowieka, to jego ciało byłoby czymś naturalnym, czymś,
co można stworzyć, mało tego – czymś, co samo z siebie jest mar-
twe. Człowiek święty nie musi mieć idealnych członków. Podobnie
w Kościele. Członki Kościoła są zranione, często brzydkie, a mi-
mo to Kościół jest święty. Duch Święty w porównaniu Kościoła
do człowieka jest duszą ciała, tym co ożywia. Rozum i wola przy-
należą duszy. Podobnie cała mądrość Kościoła, wszelkie dobro
i prawda zależą od Ducha Świętego. Człowiek jest zbudowany
z duszy i ciała i koniecznie potrzeba mu zarówno duszy, jak i cia-
ła – gdyby utracił choćby jeden z tych składników, przestałby
istnieć. Podobnie z Kościołem, potrzeba w nim koniecznie i Du-
cha Ożywiciela, jak i ziemskiej organizacji. Tak właśnie pojęty
Kościół jest oblubienicą Jezusa Chrystusa, Jego Ciałem. Tutaj
należy wspomnieć o porównania związku Chrystusa i Kościoła
do małżeństwa. Ta metafora zastosowana przez św. Pawła bardzo
głęboko pokazuje z jednej strony więź miłości między Chrystusem
a Kościołem, a z drugiej prawdę, że głową Kościoła jest Chrystus,
tak jak „mąż jest głową żony”2. Tutaj możemy stwierdzić, że
Kościołowi jako mistycznemu Ciału Chrystusa przysługuje jesz-
cze jeden niezbywalny przymiot – mianowicie jego apostolskość.
Kościół przecież ma również swoją widzialną głowę – papieża,
tego, który przewodzi apostołom. W Kościele nadal są apostoło-
wie – biskupi, im to przewodzi papież, który jest namiestnikiem
Chrystusa. Taki właśnie Kościół mistyczny wyszedł z boku Chry-
stusa na krzyżu, został ukazany w dniu Pięćdziesiątnicy, nigdy nie

2 Por. Ef 5, 21–32.
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zostanie pokonany przez szatana. To ten Kościół, ze względu na
który został stworzony świat – jak mówili pierwsi chrześcijanie3.

Nauka o mistycznym Ciele Chrystusa niesie za sobą ogromne
konsekwencje, zarówno w życiu konkretnych członków, wspólnot,
jak i całego Ciała. Każdy członek tego Ciała powinien dążyć do
związku z innymi członkami. Ludzie Kościoła koniecznie muszą
być ze sobą związani. Kościół domaga się, by był wspólnotą, Ecc-
lesia, świętym zwołaniem. Chrystus pokazuje, że mają to być wię-
zy miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miło-
wali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”4. W tej wspólnocie należy
dbać zarówno o dobro całego Kościoła, jak i poszczególnych wier-
nych. Nie można ograniczyć się wyłącznie do małej grupki osób,
ponieważ zatraci się coś bardzo cennego. Nie należy przy tym za-
niedbywać poszczególnych członków Kościoła – o każdym należy
pamiętać. Warto również zwrócić uwagę na konsekwencje wynika-
jące z tożsamości poszczególnych członków. Jest to konieczne, by
głowa była głową, ręka ręką. To duże wypaczenie, gdy duchowny
jest zeświecczony. Podobnie, gdy osoba świecka stara się przejąć
rolę księdza, zakonnika czy siostry zakonnej. Jest to szczególnie
widoczne w pobożności. Członki w Kościele mają domagać się,
by kapłan był kapłanem, by miał pobożność kapłańską, kapłań-
ski sposób życia; aby zwykły prezbiter nie udawał ani biskupa,
ani świeckiego, w przeciwnym wypadku bowiem będzie działał na
szkodę Kościoła. Podobnie należy wymagać od świeckich świec-
kiego charakteru ich życia. Nie byłoby dobrze, gdyby świeccy,
mając obowiązki małżeńskie czy rodzinne, uciekali od nich, że-
by żyć jak zakonnicy czy księża. Bardzo mocno podkreśla to św.
Franciszek Salezy w epokowym dziele Filotea.

3 Por. KKK 760.
4 J 13, 34–35.
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Pius XII, wykładając naukę o Kościele, omawia również ówcze-
sne błędy dotyczące rozumienia natury mistycznego Ciała Chry-
stusowego. Są one aktualne również dzisiaj, powtarzane w co-
dziennym życiu. Pierwszy z nich polega na traktowaniu Kościoła
tylko jako typowo ludzkiej organizacji. Rzeczywiście, Kościół jest
widzialny, jak pisze papież Leon XIII: „Kościół jest widzialny,
bo jest ciałem”5, ale w żaden sposób nie da się go sprowadzić
do tylko ziemskiego wymiaru. Gdyby to była rzecz tylko ludzka,
przestałaby istnieć, jak przestają istnieć państwa, całe imperia
i organizacje. Kościół, pomimo trudów, prześladowań, a nawet
grzeszności własnych członków, trwa ciągle, bez przerwy prowa-
dzi ludzi do zbawienia.

Innym błędem jest pomijanie wymiaru ziemskiego w imię wy-
miaru charyzmatycznego. Jest to również skrajność, z którą mo-
żemy się spotkać w dzisiejszych czasach. Papież stwierdza, że choć
Kościołowi nigdy nie zabraknie ludzi o cudownych zdolnościach,
to jednak wymiar ziemski jest konieczny i nim należy się zająć
przede wszystkim, zwłaszcza małżeństwami i rodziną.

Podobnym błędem jest postrzeganie Kościoła jako trudnej do
zdefiniowania, mglistej społeczności, ożywianej i formowanej
przez miłość, której przeciwieństwem miałby być Kościół hie-
rarchiczny. Pogląd ten nie jest jednak wyrazem miłości, która
ma łączyć poszczególne członki między sobą6, jest jednak współ-
cześnie bardzo często spotykany. Jest on o tyle niebezpieczny,
że przeciwstawia sobie Chrystusa, od którego pochodzi wymiar
hierarchiczny, i Ducha Świętego, od którego pochodzi wymiar
charyzmatyczny, czyli wymiar miłości w Kościele. Pius XII wy-
raźnie stwierdza:

5 Leon XIII, encyklika Satis cognitum. Por. AAS, 28, s. 710.
6 Por. J 13, 34–35.
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Nie może zachodzić żadna rzeczywista niezgodność lub

sprzeczność między niewidzialnym tak zwanym posłaniem

Ducha Świętego a funkcją prawną, jaką otrzymują Paste-

rze i Nauczyciele od Chrystusa, gdyż oba te czynniki –

podobnie jak ciało i duch u człowieka – wzajemnie się uzu-

pełniają i wydoskonalają, i oba pochodzą od jednego i tego

samego Zbawcy naszego, który powiedział do Apostołów,

tchnąc na nich Ducha Świętego: „Weźmijcie Ducha Święte-

go” (J 20, 22), ale zupełnie wyraźnie nakazał również: „Jak

Mnie posłał Ojciec i Ja was posyłam” (J 20, 21) a także:

„Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10, 16)7.

Pius XII dostrzega w postrzeganiu przez wiernych Kościoła
również błąd kwietyzmu, polegający na przypisywaniu całego
postępu duchowego wyłącznie Duchowi Świętemu i Jego łasce,
a pomijaniu własnego wysiłku, zaniedbując współpracę z łaską.
Papież cytuje w tym miejscu św. Ambrożego, który stwierdził, że
dobrodziejstwami Bożymi obdarzani są czuwający, a nie śpiący8.
Bóg jako jedyny dawca łaski nie jest zanegowany przez Piusa XII,
zanegowana jest postawa człowieka, który nie chce współpraco-
wać z tą łaską.

Kolejnym błędem jest wykluczanie z Kościoła – na mocy przy-
miotu Jego świętości – grzeszników. Pogląd taki jest niezgodny
z Ewangelią („Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się
źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszni-
ków”9), wynika natomiast z niezrozumienia świętości Kościoła,
który jest święty Duchem Świętym, uświęcany przez związek ze
swoją Głową – Chrystusem.

Spojrzenie na Kościół nie może być skrajne, nie można prze-
czyć żadnemu Jego wymiarowi, gdyż odbija się to konsekwencjami
7 MCX 63.
8 Por. Expos., Evang. Sec. Luc. 4, 49; Migne P. L. 15, 1626.
9 Mk 2, 17.
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w sposobie dążenia do świętości jego członków. Wypaczenie kon-
cepcji Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusowego uniemożli-
wia nawracanie się Jego członków, sprawia, że tkwią ciągle w tych
samych błędach i schematach. Dlatego przypominanie tej nauki
ma fundamentalne znaczenie dla każdego chrześcijanina. Prze-
cież aby głęboko zmienić niewłaściwe działanie, najpierw należy
zmienić niewłaściwe myślenie.

Zamknięciem tego artykułu będzie wskazanie na Maryję. Jest
Ona przecież, jak stwierdzono dopiero na Soborze Watykań-
skim II, Matką Kościoła10. Spojrzenie na Maryję pokazuje chrze-
ścijanom, jak Kościół powinien wyglądać i być pojmowany. Jezus
Chrystus przyjął Ciało z Maryi Dziewicy. Maryja nosząca Pana
pod sercem pokazuje, jak wygląda związek Chrystusa i Kościoła,
jak daleko jest on posunięty. Niepokalana Dziewica jest człon-
kiem Niepokalanej Dziewicy, Oblubienicy Chrystusa – Kościoła,
a zarazem jej Matką. Rozmyślanie nad tajemnicą Maryi pozwala
zbliżyć się do Kościoła, zakorzenić się w nim, pokochać go. Z jed-
nej strony dostrzegamy bowiem wagę ciała – hierarchii, z drugiej
wolność duszy – charakter nadprzyrodzony Kościoła.

Arnold Pawlina OP — student Kolegium Filozo-
ficzno-Teologicznego Dominikanów.

10 Por. Lumen gentium 53: „Kościół też katolicki pouczony przez Ducha
Świętego darzy Ją synowskim uczuciem czci jako matkę najmilszą”.
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Uroczystość św. Tomasza
Patrona Kolegium
Dominikanów

Zgodnie z coroczną tradycją, 7 marca w Konwencie Świętej
Trójcy obchodziliśmy uroczystość św. Tomasza z Akwinu, pa-
trona Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów. Z tej
okazji prof. Barbara Hallensleben z uniwersytetu we Fryburgu
szwajcarskim wygłosiła gościnnie wykład pod tytułem: „Czytać
św. Tomasza wraz z Kajetanem”. Treść wykładu prezentujemy
poniżej.

Barbara Hallensleben

Czytać św. Tomasza wraz z Kajetanem

Na wybór takiego tematu wpłynęły następujące wyda-
rzenia. Przed pięciuset laty, 15 czerwca 1508 roku, To-
masz de Vio Kajetan został „kanonicznie i jednomyślnie”1

wybrany na generała Zakonu Braci Kaznodziejów. Miał wtedy
39 lat. Był to czas przed reformacją, z którą Kajetan był bardzo
ściśle związany przez swoje spotkania z Lutrem w Augsburgu
w 1518 roku. Ale był też to czas szeroko zakrojonego ruchu

1 A. de Meyer (Hg.), Registrum litterarum Fr. Thomæ de Vio Caietani O.P.
Magistri Ordinis 1508–1513 (= „Monumenta Ordinis Fratrum Prædicato-
rum Historica”, t. XVII), Rzym 1935, 2.
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odnowy Kościoła, który to Kajetan uważał za niezmiernie waż-
ny i dlatego w sposób zdecydowany go popierał. Jako członek
zakonu dominikanów nie należał on do radykalnego odłamu ob-
serwantów, spośród których wywodził się Giordano Savonarola.
Raczej przynależał do braci tzw. konwentualnych, którzy dąży-
li do realizacji umiarkowanych reform, zaczerpniętych ze źródeł
dominikańskiego powołania. Stąd też pierwszy list okólny no-
wego generała zakonu zawierał nie więcej jak dziewięć linijek
tekstu. Znosił on liczne zarządzenia poprzednich generałów za-
konu i zobowiązywał swoich braci do zachowania trzech filarów
życia dominikańskiego: ubóstwa, studium i życia wspólnego. Sam
zaś pozostawał wierny swoim wytycznym do końca pełnionego
przez siebie urzędu. Najlepiej oddają to słowa jego listu, jaki
skierował do swych braci zakonnych podczas trwania kapituły
generalnej w 1513 roku.

Drodzy Bracia!!!
O ogromie pracy, którą trzeba włożyć w odnowę za-

konu, świadczy ogrom jego upadku. Tak bardzo brakuje
nam, byśmy żyli zgodnie z naszym powołaniem, co więcej,
tak dalece oddaliliśmy się od niego, że nie tylko upadło
znaczenie życia zakonnego w ogólności, lecz także nasze
własne i szczególne powołanie jakżeż niezmiernie niskiemu
uległo upadkowi. Jednakże zbliża się godzina, by powstać
ze snu, a zatem proszę was usilnie przez najgłębsze mi-
łosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa: bądźcie gotowi
do reform zakonnych, po których będziecie mieć wszystko
wspólne, a każdemu będzie udzielone to, co mu jest ko-
nieczne. Gdy będziecie czynić wszystko, co możliwe, to nie
powinno zabraknąć wam wsparcia, które zaradzi waszym
koniecznym potrzebom. Czyńcie wszystko, co jest możli-
we bez powątpiewań, gdyż jeśli tylko będziecie żyć zgodnie
z regułą i konstytucjami waszego powołania, wszystkie wa-
sze starania złożycie na Tego, który troszczy się o was,
a który przecież „przyodziewa lilie polne i żywi ptaki”.
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Świadomość tego jest korzeniem życia zakonnego, ona jest
też kluczem do zmian, bez niej żadna reforma nie jest god-
na miana reformy.
Obchodźcie Syjon dokoła (Ps 48, 13), starajcie wspiąć

się na wysoki szczyt prawdy i prawa Bożego; długotrwała
praca nie powinna was odwodzić, lecz bądźcie w niej stali
i posiądźcie tę prawdę. Nauki, którą posiedliście, nie spo-
wijajcie milczeniem, lecz opowiadajcie ją słowem oraz jak
najdoskonalszym przykładem życia. Głoście ją nie w ot-
chłaniach niewiedzy, nie w obłudzie i nie w skandalach.
Wkładajcie w to nie tylko wasze słowa, lecz także siłę wa-
szych serc, która usuwa wadę, przymnaża cnotę, i która
jest pewną przewodniczką do niebieskiej ojczyzny.
Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, którzy niena-

widzą Syjonu (Ps 129, 5), wszyscy, którzy nie chcą, aby inni
doszli do wiedzy, którzy pretendują do miana nauczycieli
i głosicieli, a zatrzymują wiedzę dla siebie, którzy kochają
samych siebie i wzbraniają się przed służbą dla zbawienia
dusz i dla rozwoju braci w studiowaniu. Ci powinni zostać
upokorzeni, ukarani i odsunięci. Oni właśnie, drodzy bra-
cia, cieszący się swoimi przywilejami, jeśli nie będą dzielić
się z nami świętą wiedzą, to koniec z naszym zakonem.

Bądźcie zdrowi, a Bóg pokoju i miłości niech pozostaje

z wami na zawsze. Amen.2

Czytając powyższy tekst, łatwo daje się zauważyć ogromna siła
przekazu jego autora. Narzuca się więc pytanie: kim jest człowiek,
który pisał z tak wielką mocą?

W roku 1496, w miejscowości Geta w Królestwie Neapolu przy-
chodzi na świat Giacommo de Vio. W wieku 15 lat wstępuje do
zakonu dominikanów. Przyjmuje imię zakonne Tomasz, co wska-
zuje na jego umiłowanie do Akwinaty, do którego Sumy teologicz-
nej napisze w późniejszym czasie pierwszy pełny komentarz.
2 „Monumenta Ordinis Fratrum Prædicatorum Historica”, t. IX, Rzym 1901,
s. 93–94.
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Od samego początku wykazuje się ogromnym talentem. W wie-
ku 25 lat zdobywa tytuł magistra i rozpoczyna w Padwie prowa-
dzenie wykładów z metafizyki tomistycznej. Jednak w zetknięciu
się z panującymi tam trendami w nauce, zostaje zobligowany
do skonfrontowania swojego myślenia, wyuczonego na Tomaszu,
z nowym kontekstem zarówno teologicznym, jak i filozoficznym.
Ówczesna Padwa bowiem staje już ośrodkiem nowej i zaostrzonej
awerroistycznej interpretacji Arystotelesa, która dzięki drukowi
na tyle szybko się rozprzestrzenia, że w opinii wielu powstaje
tzw. „intelektualne pogaństwo”3. Ogromną siłą nowego zjawiska
naukowego staje się jego zadziwiająca racjonalna spójność, która
nie tylko rozwija się niezależnie od chrześcijańskiego Objawienia,
ale nawet bywa skierowana przeciwko niemu.

Równocześnie w tym też czasie dochodzi do powstania spo-
rów na polu teologii między katedrą tomistyczną Kajetana a ist-
niejącą obok katedrą metafizyki skotystów, naówczas obsadzoną
franciszkanami. W sporze tym Kajetan broni św. Tomasza przed
reinterpretacją jego myśli w duchu Dunsa Szkota.

Dla Kajetana głównym zadaniem było nie tyle uparte powta-
rzanie myśli Akwinaty, ale ciągłe dokonywanie syntezy porów-
nawczej relacji wiary i rozumu (fides et ratio), teologii i filozofii
w coraz bardziej zmieniającym się kontekście. Zadanie to już wte-
dy nie było łatwe, a cóż dopiero dzisiaj, kiedy przyglądając się
osobie i dziełu Kajetana, natrafia się na niemałe przeciwności
i sprzeczne opinie.

I tak, gdy Pierre Mandonnet w Słowniku Teologii Katolickiej
ocenia Kajetana jako „najlepszego teologa swoich czasów”4, to
Etienne Gilson określa dzieło tego dominikanina jako „plagiat

3 F. von Steenberghen, Die Philosophie im 13. Jahrhundert, (Paryż 1966),
Paderborn 1977, s. 482.
4 P. Mandonnet, Art. Cajétan: DThC 2, s. 1313–1328 [„le plus grand
théologien de son temps” – tłum. własne M. Tomczak].
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św. Tomasza, który osiągnął ogromny sukces”5. W obliczu już
tych dwóch pierwszych głosów uzasadnionym staje się pytanie
o to, czy można Kajetanowi zaufać?

Innym z kolei utrudnieniem w badaniach nad Kajetanem jest
jego twórczość, która stawia wielorakie wymagania, wymaga
wcześniejszego poznania ówczesnego mu środowiska, aż w końcu
zakłada gotowość do starannego myślenia filozoficznego i odpo-
wiedzialnego teologicznie.

Trudności te dobrze znali rzymscy seminarzyści, studiujący św.
Tomasza przy pomocy komentarzy Kajetana w edycji Leonina.
Oni to bowiem przekornie posługiwali się powiedzeniem: Si vis
intelligere Cajetanum, lege Thomam! – „jeśli chcesz zrozumieć
Kajetana, czytaj Tomasza!”.

Twórczość Kajetana jest obszerna i nie da się jej przedstawić
wyczerpująco podczas krótkiego wykładu. Niemniej jednak cel
tego wykładu będzie bardzo prosty:

Po pierwsze, będzie to zachęta do czytania Kajetana oparta na
własnym doświadczeniu. Opłaca się go czytać! Oczywiście istnieje
ogromna ilość tematów i pytań odnoszących się do jego twórczo-
ści, które w równie ogromnej mierze przyczyniają się do głębszego
zrozumienia św. Tomasza. Aktualnie trwają prace Ruedi Imbacha
nad przekładem traktatu Kajetana De nominum analogia wraz
z innymi mniejszymi traktatami o metafizyce bytu. W najbliższej
przyszłości zostanie upubliczniony zbiór tekstów zawierających
zaskakujące i zdumiewające pasaże myśli Kajetana.

Po drugie, opłaca się czytać Kajetana ze względu na wciąż
zmieniające się warunki poznawcze naszych czasów. Z pewnością
Kajetan nie chciałby, podobnie jak i Tomasz, by jego refleksja

5 „le plus efficace que l’on ait jamais composé”: E. Gilson, Cajétan et
l’humanisme théologique: AHDL 22 (1955) 113–136.
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była w sposób prosty powtarzana. Tego zadania i pokonywania
trudności z nim związanych można się od niego uczyć. Warto
przy tym wspomnieć, że jeden z filozofów naszych czasów nazywa
Kajetana „aktualizatorem Akwinaty na czasy nowożytne”6. Mo-
żemy zatem zapytać: gdzie są dzisiejsi „aktualizatorzy” myśli św.
Tomasza na czasy postmodernistyczne, na czasy zsekularyzowa-
nego świata? Jako odpowiedź na to pytanie można potraktować
słowa Kajetana, w których mówi, że „nie mógłby wybaczyć żad-
nemu dominikaninowi tego, że nie studiuje przynajmniej czterech
godzin dziennie”7. On sam obowiązek ciągłego studiowania po-
dejmował nawet w najtrudniejszych dla siebie okresach, podczas
trwania Sacco di Roma w 1527 roku oraz podczas męczących
podróży jako legat papieski.

Dokonania Kajetana to ogromne dzieło rozwinięte nie tylko na
polu „reform myślenia”. Jego Komentarz do Sumy teologicznej
Tomasza z Akwinu jako właściwie pierwszy w pełni opublikowa-
ny komentarz przyczynił się w sposób zdecydowany do tego, iż
Sentencje Piotra Lombarda zostały zastąpione przez Sumę teo-
logiczną św. Tomasza jako dzieło podręcznikowe.

Cztery konwenty na Półwyspie Iberyjskim zostały przez niego
przeznaczone na domy studiów generalnych: Salamanka, Sevilla,
Kordoba, Lizbona. Przez ich fundację położył on niejako fun-
damenty pod rozbudowę hiszpańskiej scholastyki8. W dziełach
swoich położył mocny akcent na studia i surową postać schola-
stycznych wypowiedzi, przez co można odnieść wrażenie jakoby
był on „samoukiem, pozbawionym ogłady”9. Za tą opinią prze-
mawiałyby również fakty, że przez zawirowania swoich czasów

6 B. Braun, Ontische Metaphysik. Zur Aktualität der Thomasdeutung Caje-
tans, Würzburg 1995, s. 15 nn.
7 J. Groner, Kardinal Cajetan, s. 36.
8 J. Groner, Kardinal Cajetan, s. 46.
9 L. von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters,
Bd IV/1, Freiburg 10-121928, s. 255.
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był on ciągle wciągany bez własnej woli w niezawinione spory
i konflikty. W nich również potrafił wzrastać. Jedna z wczesnych
biografii pisze o nim, już jako o generale zakonu, następująco:
„był on poniekąd innym człowiekiem... gdyż ręką silną i stanow-
czą prowadził zakon”10.

Przy wnikliwej analizie dorobku Kajetana można wyraźnie za-
obserwować, jak bardzo krzyżują się w nim najważniejsze prądy
tamtych czasów: teologia św. Tomasza, awerroistyczna recepcja
Arystotelesa, skotystyczna filozofia, humanizm oraz wkradają-
ca się teologia reformacji. Jego teologia, pomimo swej trzeźwej
i pragmatycznej wymowy, utrzymanej w scholastycznej termino-
logii, pozostaje tą, która uczestniczy w sposób uważny i zaan-
gażowany w najważniejszych ruchach akademickich, kościelnych
i politycznych swego czasu. Można zatem przyznać, że teologia
Kajetana posiada ciało i duszę!

Poszukując źródła pasji i poczucia odpowiedzialności za jego
teologię, należałoby skierować wzrok na miejsce, gdzie bije serce
tego dominikanina. Z pewnością będą to teksty nie tyle sporne
czy prowokacyjne, lecz nieznane pasaże, które w sposób prosty
mają doprowadzić do samego sedna jego teologii: 1) do źródła
jego myślenia teologicznego, 2) do miary wielkości człowieka wi-
dzianego w Bożym świetle; 3) do form myślenia sakramentalnego
w perspektywie Kościoła; 4) do nowej moralności dla współcze-
snego świata.

Zagadnienie teodycei

Kajetan, pełniący urząd prokuratora generalnego zakonu do-
minikanów, w latach 1501–1504 wygłosił pięć kazań w obecności
papieża Aleksandra VI i Juliusza II. Jedno z nich dotyczyło py-
tania o początek i źródło zła istniejącego w świecie (De causa
10 „quasi factus in virum alterum... In manu enim dextera et forti rexit ordi-
nem”; cyt. za: Laurent, a.a.O., 495.
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et origine mali, et cur homines plura et maiora mala invase-
rit). Z niego to zrodził się zredagowany dwieście lat później Esej
o dobroci Boga, wolności, człowieku i pochodzeniu zła, niejakie-
go Gotfryda Wilhelma Leibniza, filozofa, który próbował podać
odpowiedzi na pytania nurtujące ówczesnych mu ludzi, pytania,
które przecież przecież i dzisiaj nurtują współczesnych.

Główna teza Kajetana brzmiała następująco: skoro Bóg stwo-
rzył człowieka wolnym, to musiał On dać mu również możliwość
odmowy. Leibniz jedynie dodał do tej tezy to, że oczywiście świat
nie powstał bez zła, ale znajduje się go w nim tak mało, jak tyl-
ko jest to możliwe według praw metafizyki. Z leibniziańskiej tezy
wzięło się słowo „optymizm”, które opiera się na przeświadcze-
niu, że świat nasz jest najlepszym z możliwych światów. Jednak
idąc za myślą Dostojewskiego powstaje pewna wątpliwość, czy
teza optymizmu jest w stanie usprawiedliwić bolesną śmierć cho-
ciażby jednego niewinnego dziecka.

Wolność w interpretacji Kajetana nie jest zorientowana na
podmiot, ale pozostaje uzasadniona jedynie w ujęciu ściśle teolo-
gicznym. To by zaś oznaczało, że dobrem, które usprawiedliwiało-
by zło tego świata, nie tyle może być formalna wolność, rozumia-
na jako wolność wyboru, lecz jedynie ta wolność, która warunkuje
pełen udział w życiu Bożym. Kajetan stawia tutaj człowieka jako
szczególny przypadek wśród istot stworzonych i przemijających.
Uważa bowiem, że wszystkie inne istoty są ukierunkowane na do-
bro skończone. Jedynie człowiek, jako istota uzdolniona duchowo,
przeznaczona jest do tego, by przyjąć dobro uniwersalne, a na-
wet samego Boga. Nie da się jednak tego przeznaczenia pomyśleć
inaczej jak tylko w połączeniu z możliwością zrezygnowania z te-
go celu. Stworzenie, które nie byłoby w stanie odstąpić od tego
dobra, byłoby jednocześnie Bogiem, bądź też byłoby sprzeczne
w samym sobie, gdyż musiałoby jednocześnie być tożsame i nie-
tożsame ze swoim celem. A zatem w relacji zachodzącej między tą
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wolnością i dobrem kształtuje się następująca proporcja: wraz ze
wzrostem wielkości dobra, które można w pewnym sensie uzyskać
w wolności, odpowiednio wzrasta zdolność do rezygnacji z tego
dobra. W tej zależności widzi Kajetan głęboką podstawę dla wy-
stępowania w świecie niepomiernie większego zła, które rodzaj
ludzki napotyka częściej aniżeli inne stworzenia.

(...) wszelka istota, która jest stworzona po to, żeby osią-

gnąć uniwersalne dobro (a jest to typowe dla istot rozum-

nych), wywodzi się z niczego. Żadna spośród nich nie jest

w sposób konieczny ukierunkowana na własny cel osta-

teczny, lecz każda z nich może zgodnie z wrodzoną wolą

realizować zarówno własne dobro, jak i obrać kierunek je-

mu przeciwny, podążając ku niemu i osiągnąć go. Gdyby

zaś była tym istotom dana własność boskości tak, że były-

by one uniwersalnym dobrem, a wiec istniałyby na mocy

swego własnego prawa, a między rozumem i wolą zachodzi-

łaby relacja identyczności, to każdej innej naturze, mającej

jakiekolwiek pojęcie rozumowe, mogłaby być dana wolność

lub coś innego, co pochodzi z nicości. A zatem istota, któ-

ra osiąga jakieś dobro cząstkowe i z natury swej poddana

jest dobru uniwersalnemu, wykazuje się błędną wolą. Re-

asumując, można powiedzieć, że jednym i tym samym jest:

być wolnym stworzeniem bez możliwości odwrotu, którą to

cechę ma w sobie – uniwersalne dobro – jak również stwo-

rzenie, które po prostu jest uniwersalnym dobrem. Jednak

taka sytuacja nie dość, że nie istnieje, to również nie da się

jej pomyśleć. Istota, która posiadałaby taką wolność, dzię-

ki której nie mogłaby odstąpić od tego dobra, musiałaby

posiadać w sobie całą istotę dobra i to w sposób niezmien-

ny. Gdyby zaś nie miała całej istoty dobra, mogłaby ze

względu na jakąś jego część, której aktualnie nie posiada-

ła, zwyczajnie odstąpić na rzecz tego, którego nie ma.
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Widać zatem z powyższego, dość wczesnego tekstu Kajetana,
czym naznaczone jest całe jego dzieło. I trzeba przyznać, że jest
on rzeczywiście teologiem. Przede wszystkim chodzi mu o Boga
i jedynie Boga, który nie jest środkiem do ludzkiego udoskona-
lenia. Jego „optymizm” nie potrzebuje przeczyć złu istniejącemu
w świecie, ani pozbawiać go niszczycielskiej mocy, gdyż nie opiera
się on na empirycznym bilansie szczęścia, lecz na zaufaniu, które
wyraża list do Rzymian: „cierpień teraźniejszych nie można sta-
wiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (Rz 8, 18).

Porządek wspólny Bogu i stworzeniu

W komentarzu do Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu
Kajetan prowadzi spór z awerroizmem i szkotyzmem na obszarze
teologii i aktualizuje teologię św. Tomasza do wyzwań wczesnej
Moderny11. Jest bowiem przekonany, że teologia Akwinaty, która
we Włoszech „niestety śpi”, powinna zostać uaktualniona i wy-
dać owoce na czasy nowożytne12. Dlatego w swoich komentarzach
próbuje na nowo dokonać syntezy myśli św. Tomasza z Akwinu,
dotyczącej relacji wiary i rozumu, ze względu na ich radykalnie
odmienną jakość. Na podstawie swoich badań wykaże samodziel-
ność filozofii, ale tylko ze względu na istnienie teologii. Stąd też
wniosek, że ta ostatnia nie kładzie onto-teologicznego zwornika
w konstrukcji rozumu, lecz osadza go w historycznym objawieniu
się Boga.

Poszukując wspólnego obszaru Kajetana i św. Tomasza w teo-
logii, trzeba wskazać na silny akcent zarówno sakramentalny jak
i osobowy. Dlatego w relacji zachodzącej między Bogiem a czło-
wiekiem nie można dopatrywać się konkurencji, ale wolnej i oso-

11 Komentarze zostały zakończone w latach: I 1507; I–II 1511; II–II 1517; III
1522; natomiast wydane zostały dopiero w latach: Venedig I 1508; I–II 1514;
II–II 1518; III 1523.
12 Prologus zu STh I–II.
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bowej wymiany (communicatio) i współpracy (cooperatio) w ła-
sce. Człowiek widziany w Bożym świetle, widziany jest w pełni
swej godności. Teologia tak rozumiana ma u swego początku
uznanie Jezusa Chrystusa, którego boska osobowość pozostaje
radykalnie różna od początku i kresu osobowości stworzonej. Oso-
bowy charakter teologicznej antropologii opartej na chrystologii
wpisał się w zadziwiającej mierze w subiektywizm epoki nowożyt-
nej i obronił ją przed subiektywistyczną izolacją. Kajetan obok
łaski stworzenia i łaski uświęcającej, wskazuje jeszcze na „trze-
ci porządek – porządek łaski”. Jest on wspólny zarówno Bogu
i człowiekowi, gdyż akcentuje wyniesienie człowieka do uczest-
nictwa w Boskiej osobowości („ordo Dei et creature simul”).

Tak wspaniale udzielona jest miłość Najwyższego Dobra

względem stworzenia, że nie wystarczyło mu dać siebie

stworzeniu w porządku naturalnym, w którym to został

stworzony wszechświat: nie wystarczyło mu również dać

siebie stworzeniu w porządku łaski, w którym powołał on

je do wspólnoty boskiej natury. Dlatego wyniósł on stwo-

rzenie do tego, co jedyne w swoim rodzaju, do tego, czego

nie da się pomyśleć: do boskiej osobowości, która oznacza

trzeci i najwyższy sposób wymiany (communicatio)13.

Możemy zatem przypomnieć sobie kluczowe zdanie SoboruWa-
tykańskiego II z Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes:
„Chrystus, nowy Adam, już w samym Objawieniu tajemnicy Oj-
ca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi
i ukazuje mu najwyższe powołanie (GS 22).

13 STh III,1,1,VII; vgl. zu III,1,3,VI: „si perspicacius tres qui de facto in
universo inveniuntur ordines consideravimus, videlicet ordinem naturæ, or-
dinem gratiæ et ordinem Dei et creaturæ simul, videbimus quod secundus
præsupponit primum, et tertius supponit utrumque”.
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Zgodnie z trzecim sposobem, Bóg udziela się stworzeniu –

nie jakoby miał on udzielić mu jakiegoś podobieństwa al-

bo też jakiegoś daru naturalnego bądź nadprzyrodzonego:

raczej udziela on swojej własnej osoby wraz ze swoją we-

wnętrzną kondycją. W ten zaś sposób stwarza on dla siebie

jako Boga i dla stworzonej natury wspólną osobę, w któ-

rej człowiek prawdziwie staje się Słowem Bożym, a przez

to Bogiem. Ten zaś sposób wymiany jest bez wątpienia

najwyższym sposobem, w jaki Bóg może udzielić się stwo-

rzeniu. Wyższego sposobu, w jakim Bóg mógłby udzielić

się stworzeniu, nie można nawet pomyśleć14.

Fakt bycia „prawdziwym Bogiem” dotyczy już nie tylko po-
jedynczego człowieka, ale w Jezusie Chrystusie dokonuje się wy-
niesienie wszystkich ludzi do Boskiej osobowości: to „Ja” Jezusa
Chrystusa i to „ja” wyzwolonego człowieka zadziwiająco współ-
brzmią.

Odkąd przez grzech straciłem dziecięctwo Boże, godność

moja nie stała się większa, gdyż ja sam stałem się w osobie

Synem Bożym, gdyż ja sam w osobie jestem Bogiem. Wy-

znaję, że została mi udzielona wielkość i godność, z wroga

stałem się przyjacielem Boga. Ja, czyli ten, który się zagu-

bił, dokonałem zadośćuczynienia. Ja, czyli ten, który był

bez zasługi, zdobyłem zasługę. Ja, czyli ten, który był po-

konany, zwyciężyłem szatana i triumfuję nad nim. Ja, czyli

ten, który był wrogiem i zraniony przez złoczyńców itd.,

stałem się Panem aniołów. To zaś przewyższa wszystkie

godności, bo stałem się Bogiem co do osoby, jednym z mo-

jego pokolenia, które przecież jest tak niskie, upadłe i Bogu

wrogie, a jednak powtórzę to: „Ja”, pochodzący z mojego

pokolenia, jestem prawdziwie Bogiem i nie częściowo, lecz

14 STh III,1,1,VII.
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całościowo. Prawda ta, że Bóg przyjął ciało z grzeszne-

go pokolenia, dla grzesznego człowieka oznacza najwyższą

godność15.

W przeciwieństwie do św. Tomasza Kajetan nie obawia się per-
sonalizacji ludzkiej natury Jezusa Chrystusa w boskim Logosie,
czyli określania go jako ludzkiej osoby. „Stałem się Bogiem w oso-
bie – stałem się Bogiem osobowo” – to zdanie może funkcjonować
jako istota teologii Kajetana. Najwłaściwszym darem łaski Boga
do człowieka jest sam Bóg jako Bóg we własnej osobie16:

Bóg dał nam nie tylko wybawienie, naukę i inne dzieła,

których dokonał Syn Boży, lecz posłał nam swojego Syna,

ażebyś jasno poznał, że nie dał nam On swojego Syna je-

dynie ze względu na jego dzieła, lecz po to, by dać siebie

samego, chociażby dar ten nigdy nie przejawił się inaczej

jak tylko w połączeniu z jego czynami. Jego czyny nie

ograniczają faktu, że Bóg posłał siebie takim, jakim jest

w sobie, w przeciwnym razie cała wiara we wcielenie była-

by zbyteczna17.

15 STh III,4,6,II.
16 STh II–II,17,5.
17 Vgl.STh III,2,5,II: „Hypostasis enim Verbi Dei inquantum est hic homo,
per naturam humanam hanc constituitur... Quod est dicere personam Ver-
bi constitui in hoc quod est esse personam humanam, per hanc naturam
humanam: hic enim homo personam humanam significat”.
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Sakramentalne formy myślenia
w horyzoncie Kościoła

Rdzeń teologii Kajetana stanowi nauka o Kościele, wraz z jej
ukierunkowaniem na osobę. W historii teologii przyczynia się
wraz ze swym współbratem Janem z Raguzy († 1443) do tego, by
naukę o Kościele, która dotąd była domeną kanonistów, uznać za
dyscyplinę biblijno-teologiczną18 . Niemniej jednak ze względu na
okoliczności historyczne tamtych czasów, eklezjologia Kajetana
wydaje się zdominowana przez obronę papiestwa. Jako generał
zakonu zwalczał on w swoim piśmie De comparatione auctorita-
tis papæ et concili koncyliaryzm zgromadzenia w Pizie i zakazał
wszystkim dominikanom popierania go19. W 1521 roku w trak-
tacie De divina institutione Pontificatus Romani Pontificis super
totam ecclesiam zaatakował tezy Lutra zawarte w Acta Augu-
stina, mówiące, że przez słowa Jezusa (Mt 16, 18n) „nie da się
udowodnić subordynacji wszystkich kościołów świata Kościoło-
wi rzymskiemu”20. Dla poparcia swojej argumentacji Kajetan
wysuwał na pierwszy plan kryteria interpretacji Pisma Święte-
go, przeciwstawiając się dzięki temu zarzutowi Lutra podczas
przebiegu przesłuchania augsburskiego, jakoby papież nadużywał
Pisma Świętego21. W obronie urzędu papieża Kajetan pokazuje
ciekawe rozróżnienie, które z jednej strony sprzeciwia się próbie
wykluczenia papieża ze wspólnoty Kościoła, a z drugiej strony
daje mu władzę nad całym Kościołem.

18 „materia ista primo & principaliter est theologorum, quorum est Sacram
Scripturam & divina opera scrutari. Secundario autem, inquantum scilicet est
in sacris canonibus declarata: ad Canonistas spectat. Propter quod graviter
errant in hac re, Canonistis primo deferentes”: De comparatione auctoritatis
papæ et concilii seu ecclesiæ universalis (1511), I: Op. 5b.
19 Op. 5a–31b.
20 WA 2, 19.
21 Tamże.
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Widać to na przykładzie Piotra, będącego zastępcą Chrystu-
sa na ziemi. Zarówno Chrystus, jak i Piotr, a za nim jego na-
stępcy, mogą być określeni jako „głowa” Kościoła, jednakże pod
różnym względem, jak zauważa Kajetan. Wprawdzie to, co doty-
czy wyłącznie Chrystusa, dotyczy również Piotra, jako „zastępcy
Głowy” (vicecaput), ale tylko ze względu na Chrystusa (ratio-
ne Christi), bez posiadania jakiejś władzy niezależnej od tegoż
Chrystusa22. Piotr otrzymał władzę kluczy w osobie Kościoła
(in persona ecclesiæ) i w osobie apostołów (in persona apostolo-
rum). Fakt ten jednak nie wyklucza tego, że została mu ona dana
jako pojedynczej osobie. Kto zaś temu zaprzecza, podkopuje hi-
storyczną rzeczywistość zbawienia, a przez to historię zmienia
w przypowieść (historia in parabolam vertitur)23.

Zbawcze znaczenie wydarzenia historycznego, które mocno zo-
stało zaakcentowane przez św. Tomasza, silnie wpłynęło na pod-
kreślenie zbawczego znaczenia ludzkiej natury Jezusa jako instru-
mentum coniunctum:

Dlaczegóż by śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie

nie miałyby być też przypowieściami: cóż nas określa, że

skoro jesteśmy umarli na skutek grzechów, to co ma ozna-

czać dla nas nowość życia? Gdy dopuścimy te twierdzenia,

szybko nasza wiara rozbije się o wydarzenia zawarte w Pi-

śmie Świętym24.

22 „Petrus alia ratione caput ecclesiæ dicitur ab ea ratione, qua Christus
est caput ecclesiæ. Christus enim est caput ratione sui ipsius, Petrus autem
ratione Christi. Unde Christus est simpliciter et absolute caput, Petrus autem
ideo caput, quia est vicecaput”: De divina institutione, VI: Op. 58a.
23 „Affirmare autem ecclesiam sic accepisse claves, quod persona Petri non
acceperit, error est plusquam hæreticus; quoniam evangelica per hoc nega-
tur historia, et historia in parabolam vertitur”: De divina institutione III:
Op. 52a.
24 Ebd.
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W Piśmie Świętym nie chodzi o opowiadanie na sposób przy-
powieści, lecz o taki przypadek, w którym „rzeczywiste fakty
oznaczają jednocześnie coś innego”25. Zatem jasne i trzeźwe są
końcowe wnioski, które Kajetan wyciąga w perspektywie wyda-
rzeń Kościoła: papież nie jest jednością Kościoła, lecz jest histo-
rycznym znakiem tej jedności, której dokonuje w nim sam Duch
Święty, a więc Kościół nie traci tej jedności podczas wakatu w sto-
licy apostolskiej.

Granicę papieskiej władzy i jej integralności najlepiej można
zobaczyć we wspólnocie Kościoła. Czy może papież ekskomuniko-
wać cały Kościół? – pyta Kajetan. Odpowiedź jest zdumiewająca:
Nie, nie może tego uczynić, gdyż w ten sposób twierdziłby on, iż
Duch Święty nie działa w Kościele, a w konsekwencji i w nim
samym, oraz że tym najwyższym aktem swojej władzy odmawia
sobie samemu tej władzy26.

Cała wspólnota Kościoła nosi w sobie Ducha Świętego nie
mniej niż sam papież. Idea wymiany (communicatio), odpowied-
nio uzasadniona chrystologicznie, prowadzi do rozszerzenia

25 „oportet primo ad veritatem fidei salvandam sensum historicum tenere,
et personam Petri non vertere in personam parabolicam, quum de fide agi-
tur historiæ et sensus litteralis investigatur evangelicæ historiæ”: De divina
institutione, III: Op. 52a/b.
26 Vgl. zu S.Th. II-II,39,1: „absque dubio tamen patet quod Papæ presona
crimen schismatis, etiam sine hæresi, incurrere potest. Quo probatur ex eo
quod adunatio partium sine quibus totum salvari potest cum ipso toto non est
indisolubilis. Sed adunatio personæ Papæ cum toto, idest Ecclesia, est talis:
scilicet quod sine ipsa Ecclesia salvatur in sua unitate. Ergo persona Papæ
potest dissolvere se ab Ecclesiæ unitate. Hoc autem est esse schismaticum
[...] Contingeret autem hoc in animo quidem Papæ, si nollet communicare
cum Ecclesia ut pars illius, ut caput illius in spiritualibus; sed habere se
tantum ut dominus temporalis. In opere vero, si facto hoc faceret; vel si
excommunicare præsumeret Ecclesiam. Constat namque quod in huiusmodi
mala posset persona Papæ incidere: ac per hoc vere schismaticus esset...
Ecclesia est in Papa quando ipse se habet ut Papa, ut caput Ecclesiæ. Quando
autem ipse nollet se habere ut caput eius, neque Ecclesia in ipso, neque ipse
in ecclesia esset”.
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wymiany Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła. W Duchu
Świętym żyje Chrystus w swoim Kościele i w każdym ochrzczo-
nym, tak że jest on z nimi ściślej związany aniżeli dusza z cia-
łem27. Stąd też Pan staje się źródłem wydarzeń dziejących się
w życiu wierzących. Odpowiedzią zaś wiernych Kościoła jest wej-
ście w obustronną wymianę (communicatio)28, która obejmuje
również wszystkich zmarłych uczestniczących już w obcowaniu
świętych w życiu Bożym.

Zaraz po rozważaniach na temat Piśma Świętego, w swoim
ostatnim piśmie przeciw luteranom (De fide et operibus29), Ka-
jetan rozwija doktrynę o zasłudze. Jego teza brzmi następująco:
zasłużone dzieło nie jest naszym dziełem tak bardzo jak dziełem
Chrystusa – Głowy, w nas i przez nas. Wypowiedź Pawła, znaj-
dującą się w Liście do Galatów (Ga 2, 20) można odnieść do
wszystkich wydarzeń w życiu wspólnoty kościelnej, o ile są oni
pod wpływem działania Ducha Świętego.

Paweł zupełnie ogólnie mówi w Liście do Galatów (Ga

2, 20): Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Z tego

zaś wynika, że mogę w pełni prawdy powiedzieć: Zdoby-

wam zasługę, lecz nie ja, ale Chrystus we mnie dokonuje

tej zasługi, ja poszczę, lecz nie ja poszczę, ale Chrystus

pości we mnie – i odpowiednio do wszystkich czynności,

które podejmują wierni Kościoła ze względu na Chrystu-

sa, Chrystus w nich dokonuje. Na tej podstawie zasługa

życia wiecznego nie będzie więcej przypisywana naszym

27 „Christus vero implet omnia & singula in omnibus partibus & mem-
bris spiritualiter, multo magis quam anima implet omnes partes corporis
vivificando”: zu Eph 1,23.
28 „Non solum sumus unum corpus relati ad Christum, sed etiam singuli
relati inter nos mutuo, sumus invicem membra”: zu Röm 12,5; vgl. zu Eph
4,25; zu 1 Tim 3,15.
29 Op. 288a–292b.
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dokonaniom, ale o wiele bardziej Chrystusowi – Głowie,

w nas i przez nas30.

Nowa moralność w świecie współczesnym

Eklezjologia Kajetana kładła nacisk w życiu zakonu na misję
i wymiar polityczny. Otworzył on nowy rozdział w historii braci
kaznodziejów, a mianowicie dał on pierwszym braciom w 1508
roku zadanie, by przygotowali się na służbę „we współczesnym
świecie”. Owocem tego były nowe misje otwarte w 1508 roku, na
których znalazło się czterdziestu dominikanów. Dwóch z braci,
Petro de Cordoba i Antonio de Montesino występowali w obro-
nie praw człowieka wśród Indian. Bartolome de Las Casas z tego
powodu został wciągnięty w pewien spór, którego skutkiem by-
ło jego przyłączenie się do zakonu dominikanów w 1522 roku.
W swoim komentarzu do Sumy teologicznej Kajetan otwarcie
opowiadał się za wolnością i godnością niechrześcijan w nowo od-
krytych krajach. Zalecał bowiem, że jeśli nie byli oni do tej pory
pod panowaniem chrześcijańskich książąt i wrogo nie występo-
wali przeciwko nim, to nie mogą zostać wyjęci spod panowania
władzy, której dotąd podlegali. A zatem nie należy wysyłać do
nich uzbrojonych żołnierzy, lecz „świętych głosicieli”:

Wszyscy niewierzący nie są ani prawnie, ani w rzeczywi-

stości poddani chrześcijańskim książętom jako doczesnej

władzy. Taki przypadek zachodzi jedynie wtedy, gdy od-

krywa się pogan, którzy nigdy wcześniej nie byli poddani

cesarstwu rzymskiemu i mieszkają na tych obszarach, gdzie

nigdy wcześniej nie było chrześcijan. Jeśli będą rządzeni

30 Op. 291a.
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przez monarszy bądź też jakiś inny system polityczny, to

mają należeć do tych panów. Gdy zaś ci będą niewierzą-

cymi, ale w pełni legalnymi panami, to nie powinni oni

być wyjęci spod ich władzy. Ich autorytet jest pozytyw-

nym prawem, bo niewiara podlega również Bożemu prawu,

a prawo Boże nie pozbawia mocy prawa pozytywnego. Za-

tem nie może żaden [chrześcijański] król, żaden cezar ani

Kościół Rzymski prowadzić przeciw nim wojny, by posiąść

ich ziemie i poddać ich pod swoją władzę. Nie istnieje

też żaden argument usprawiedliwiający prowadzenie woj-

ny sprawiedliwej, gdyż Jezus Chrystus jest Królem królów

(Ap 17, 14; 19, 16), któremu dana jest wszelka władza na

niebie i na ziemi (Mt 28, 18). On zaś posyłał nie uzbro-

jonych żołnierzy, lecz świętych głosicieli, by szli jak owce

między wilki (Mt 10, 16; Łk 10, 3). W Starym Testamen-

cie znajdują się takie opisy, które mówią, że każda wojna

nie była wypowiadana narodowi, który był niewierzący, ale

takiemu, który bądź to wzbraniał Izraelitom przejść przez

swoje ziemie (Lb 21, 21–23; Pwt 2, 26–28), bądź to obra-

żał Izraela, jak w przypadku Madianitów (Lb 31), bądź to

wzbraniał tego, co było przeznaczone dla Izraela przez Bo-

żą wspaniałomyślność (Jz 1, 2–4). Zgrzeszyliśmy pod tym

względem bardzo ciężko, chcieliśmy wiarę Chrystusa na

tej drodze rozpowszechniać, nie byliśmy prawnymi panami

nad tymi ludami, lecz rozpoczęliśmy wielkie plądrowanie

i byliśmy zobowiązani do naprawy szkód, jak ci, którzy

wyruszyli, by prowadzić niesprawiedliwą wojnę i niepraw-

nie posiąść cudze dobra. Do tych niewierzących trzeba

wysyłać głosicieli, mężów dobrych i doświadczonych, któ-

rzy przez słowo i przykład życia będą nawracać ludzi do

Boga, bez nacisku, kradzieży, poddawania ich sobie, bez

zgorszenia i nie jak faryzeusze, którzy gdy znajdą jednego
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współwyznawcę, czynią go dwakroć winnego piekła niż sa-

mi są (Mt 23, 15)31.

W 1532 roku Kajetan potwierdza swoją opinię co do „pytań
braci kaznodziejów w sprawie współczesnego świata”32. Jednak
jego wskazania socjalno-etyczne nie ograniczyły się jedynie do
kwestii misji, ale od 1496 roku Kajetan zaczął redagować krótkie
dzieło z konkretnymi pytaniami i odpowiedziami właśnie o te-
matyce etycznej. Pod wpływem napływających do niego pytań
w 1503 roku jako prokurator zakonu dał odpowiedź na nastę-
pującą kwestię: czy może w czasie upadku Kościoła starać się
o urząd papieski ktoś taki, kto szczerze zamierza reformować Ko-
ściół, ale na konklawe chce zdobyć poparcie wśród kardynałów
przez podarki pieniężne i obietnice beneficjów? Kajetan odrzu-
ca taką propozycję, gdyż, jak uważa, nie można tak wspaniałej
intencji uświęcać złym środkiem.

Inne rozprawy Kajetana podejmowały jeszcze szereg zagad-
nień socjalnych i gospodarczych, do których podawał równie wiele
rozwiązań. Miedzy innymi kwestie dotyczyły jałmużny, zdobyczy
wojennych, została poruszana sprawa banków i pożyczek, odse-
tek i lichwy. Podaje on konkretne propozycje dla banków, by te
zwiększały zakres swoich pożyczek, pamiętając o socjalnej ochro-
nie najsłabszych przed ich popadnięciem w bankructwo.

Kończąc, należałoby zastanowić się nad zagadnieniami podej-
mowanymi przez Kajetana, a które pozostają aktualne po dzień
dzisiejszy. Niech pomaga nam w tym patron dnia dzisiejszego,
św. Tomasz, byśmy wierni naszemu powołaniu ochoczo stawiali
pytania. Nie można dzisiaj czekać na dzieło podobne do pra-
cy Kajetana. Żaden człowiek nie potrafi do dzisiaj sam dokonać
31 S.Th. II–II,66,8.
32 Vgl. Ad 17 quæsita responsiones, hg. v. Vincent-Marie Pollet: Ang 14
(1937) 549–553.
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syntezy ogromu zagadnień związanych z teologią, filozofią, poli-
tyką i strukturą kosmosu. Do dokonania takiej sumy potrzebne
jest połączenie studiów i życia wspólnotowego, które Kajetan ja-
ko generał złożył swoim braciom w serca. Zadanie, którym jest
synteza wiary i rozumu, teologii i filozofii, może zostać dokonane
jedynie jako dzieło wspólnotowe, a obecna tutaj wspólnota jest
pełnym nadziei znakiem na pomyślny przebieg tego zamiaru.

przełożył Marcin Tomczak OP

Barbara Hallensleben — prof. teologii dogma-
tycznej uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria). Do
głównych obszarów jej badań należą eklezjologia i sa-
kramentologia. Należy do dyrektorium instytutu eku-
menicznego Uniwersytetu we Fryburgu. W 2004 roku
została powołana jako świecki teolog do Międzynaro-
dowej Komisji Teologów.
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Joseph Marie Lagrange OP – rys biograficzny

Dnia 10 marca 2008 roku upłynęła siedemdziesiąta rocz-
nica śmierci słynnego dominikańskiego biblisty, Josepha-
Marie Lagrange’a. W niniejszym artykule pragniemy po-

krótce przypomnieć jego sylwetkę oraz rolę, którą odegrał jako
fundator nowożytnych katolickich studiów biblijnych1.

„Kierowany zamiłowaniem do prawdy oraz wielką miłością do
Biblii i do Kościoła – pisze we wstępie do książki Timothy Rad-
cliffe, poprzedni generał zakonu kaznodziejskiego – ojciec La-
grange pragnął otworzyć katolikom Księgę Pism, uwalniając ją

1 Artykuł napisano w oparciu o książkę: B. Montagnes, The Story of Fa-
ther Marie-Joseph Lagrange. Founder of the Catholic Bible Study, New
York/Mahwah 2006. Pozycja ta jest skróconą wersją pokaźnego dzieła tego
samego autora opublikowanego pierwotnie w języku francuskim: Joseph-
Marie Lagrange. Une biographie critique, Paris 2005.
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z sanktuarium i wystawiając ją pod gołe niebo; sprawiając, aby
była na nowo odkryta jako zakorzenione i żywe Słowo. Musiał
zapłacić za to cenę – cenę cierpienia i wyrzeczenia aż do końca
swego życia” (s. xiii).

Przedstawiamy pierwszą część artykułu na temat ojca Lagran-
ge, obejmującą okres do założenia École Biblique w Jerozolimie.

Ciekawe czasy

Życie ojca Lagrange przypadło na niezwykle ciekawe czasy,
które wyznaczyły trwały przełom dokonujący się tak w życiu
Kościoła (okres po Soborze Watykańskim I, modernizm katolic-
ki), jak i całego świata, zarówno na arenie politycznej (I woj-
na światowa) jak i duchowo-intelektualnej (dominacja i krytyka
myślenia pozytywistycznego, narodziny nowego paradygmatu na-
ukowego). Działał on za pontyfikatu czterech kolejnych papieży:
Leona XIII (1878–1903), św. Piusa X (1903–1914), Benedyk-
ta XV (1914–1922) i Piusa XI (1922–1939). Podajmy równolegle
nazwiska sześciu kolejnych generałów zakonu dominikańskiego,
których podwładnym był ojciec Lagrange: Joseph-Marie Laroc-
ca (1879–1891), André Frühwirth (1891–1904), Hyacinthe-Marie
Cormier (1904–1916), Louis Theissling (1916–1925), Bonaventure
Garcia de Paredes (1926–1929) i Martin-Stanislas Gillet (1929–
1946). Wszystkie nazwiska i daty stanowią pomocną mapę, która
ułatwia zrozumienie poszczególnych etapów życia ojca Lagrange.

Środowisko rodzinne

Albert Lagrange urodził się 7 marca 1855 roku w Bourg-en-
Bresse we Francji. Przyszedł na świat jako czwarte (spośród dzie-
więciorga) dziecko w małżeństwie Claude-Pierre Lagrange i Élisa-
beth Falsan. Na chrzcie, który miał miejsce 12 marca, nadano mu
imiona Albert (po ojcu chrzestnym ze strony Falsanów) Marie (ze
względu na pobożność do Matki Bożej oraz po matce chrzestnej)
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Henri (z powodu związków rodzinnych z hrabią Chambord, pra-
wowitym następcą tronu Bourbonów). Podczas gdy rodzina La-
grange od długiego czasu zamieszkiwała wiejską Burgundię, to
Falsanowie byli kupieckim rodem pochodzącym z Lyonu. Pomi-
mo różnicy w pochodzeniu społecznym, rodzice Josepha-Marie
Lagrange byli osobami bardzo religijnymi, co niewątpliwie mia-
ło wpływ na klimat rodzinnego domu młodego Alberta. Jego
matka rozwinęła swoją osobistą pobożność pod wpływem jezu-
itów, natomiast ojciec był studentem teologii. Pewną rolę w tym
okresie odegrał dominikanin, ojciec Souaillard, przyjaciel Claude-
Pierre’a z lat studenckich, który spotkał go w Lyonie i entuzja-
stycznie zgodził się prosić w sprawie małżeństwa przed rodziną
Falsan. Na pobożność młodego Alberta, a co za tym idzie póź-
niejszy wybór powołania dominikańskiego, wpływ miały również
takie osoby jak Pierre Chanel, Julien Eymard i Jean-Marie Vian-
ney (jako trzyletnie dziecko, w 1858 roku, Albert pielgrzymował
ze swoją rodziną do Ars). Wielokrotnie podkreśla się również po-
bożność maryjną młodego Alberta.

Wykształcenie

Jeśli chodzi o wykształcenie Alberta, to decydujący głos w tej
sprawie w początkowym okresie należał do jego ojca, który pra-
gnął, aby syn odebrał taką samą edukację jak on wiele lat te-
mu. Co prawda, matka chciała, aby jej syn został wykształcony
w eleganckim stylu w dominikańskiej szkole w Oullins, jednak
na początku roku szkolnego 1864 Albert rozpoczął swoją sied-
mioletnią edukację w seminarium w Autun. Claude-Pierre nie
posłał tam syna z myślą o wykształceniu na księdza, ale chciał,
by w ten sposób mu przekazać najlepsze wartości swojego daw-
nego wykształcenia. Szkoła w Autun stała na bardzo wysokim
poziomie. Od uczniów oczekiwano dobrej znajomości łaciny, gre-
ki (w czwartej klasie Albert nauczył się na pamięć Ewangelii
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wg św. Łukasza), niemieckiego, angielskiego i włoskiego; ważne
miejsce w szkole zajmowała także nauka geologii. Po ukończeniu
szkoły w Autun Albert zapisał się na pierwszy rok (1872–1873)
na wydział prawa w Dijon, gdzie przebywał już wcześniej pod
okiem swojego ojca w lipcu 1870. Dalsze studia prawnicze wy-
magały jednak od niego przeniesienia się do Paryża. Doktorat
z prawa uzyskał w lipcu 1878 roku.

Powołanie

Myśląc o wstąpieniu do zakonu dominikańskiego, Albert czytał
książki ojca Henri Lacordaire’a – odnowiciela zakonu we Francji
– Konferencje z Notre Dame i Żywot świętego Dominika.

Na marginesie należy wspomnieć, że wskutek wybuchu Rewo-
lucji Francuskiej nastąpiła kasata francuskiej prowincji dominika-
nów. Dzieło jej odnowienia podjął Henri Lacordaire (1802–1861),
młody adwokat, a później ksiądz diecezji paryskiej i kaznodzieja
w katedrze Notre Dame. W 1824 roku, w wieku dwudziestu dwóch
lat, wstąpił do seminarium. Po jego ukończeniu pracował kilka
lat w Paryżu, ale nie znalazł odpowiedniego dla siebie klimatu,
dlatego w 1836 roku zdecydował się wyjechać do Rzymu. Tutaj
wstąpił do dominikanów: w kwietniu 1839 miały miejsce obłóczy-
ny rozpoczynające roczny nowicjat, po odbyciu którego Lacorda-
ire wrócił do Paryża i podjął się na nowo głoszenia kazań w Notre
Dame. Lacordaire został mianowany pierwszym prowincjałem do-
minikanów francuskich, 15 września 1850 roku, kiedy zakon we
Francji odzyskał status prowincji (pełnił tę funkcję do roku 1854;
kolejnym prowincjałem Francji w latach 1854–1858 był Antonin
Danzas). Odnowienie prowincji Lyonu nastąpiło w roku 1862,
a prowincji Tuluzy w 1865.

Wracając do Alberta, latem 1878 pielgrzymował do Ars, by
powierzyć swe dominikańskie powołanie tamtejszemu świętemu.
W ramach przygotowania do nowicjatu wstąpił na rok (1878–
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1879) do seminarium w Issy, niedaleko Paryża. Tutaj zapisał się
na wstępny kurs filozofii tomistycznej, prowadzony przez sulpi-
cjanina Pierre Vallet. Roczny pobyt w Issy oznaczał również dla
Alberta pierwszy naukowy kontakt z Biblią. Już rok wcześniej za
radą sulpicjanina Hogana zaczął studiować listy św. Pawła w po-
rządku chronologicznym. W trakcie pobytu w Issy Albert poznał
dwóch młodych ludzi, z którymi połączyła go szczera przyjaźń,
trwająca całe życie. Byli to: Pierre Batiffol (w 1898 roku wybra-
ny rektorem Instytutu Katolickiego w Tuluzie) i Henry Hyvernat
(w 1889 roku objął katedrę archeologii biblijnej i języków orien-
talnych na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie).

W 1879 roku, po letnim wypoczynku w klasztorze kartuzów
w Selignac i po odbyciu kolejnej pielgrzymki do Ars, Albert wstą-
pił do nowicjatu dominikańskiego prowincji Tuluzy mieszczącym
się w konwencie St. Maximin. W tym klasztorze 6 październi-
ka 1879 z rąk ówczesnego prowincjała Hyacinthe-Marie Cormier
otrzymał habit dominikański, przyjmując imię Marie-Joseph. Rok
później, 7 października 1880, złożył profesję wieczystą. Niemal
natychmiast potem, 30 października, bracia zostali usunięci ma-
nu militarii z konwentu St. Maximin i musieli szukać schronienia
w Hiszpanii. Przez kolejne sześć lat (1880–1886) z małymi prze-
rwami młody dominikanin przebywał w konwencie San Esteban
w Salamance. 23 września 1883 umarł jego ojciec – Claude-Pierre
Lagrange. Trzy miesiące po jego śmierci, 22 grudnia 1883 w hisz-
pańskim mieście Zamora, Albert otrzymał święcenia kapłańskie.
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Formacja intelektualna w Zakonie

W okresie hiszpańskim, jeszcze przed udzieleniem mu święceń,
przełożeni chcieli wykorzystać potencjał intelektualny dobrze za-
powiadającego się przyszłego biblisty. Z powodu wcześniejszego
roku studiów w seminarium w Issy, w trakcie pobytu w Sala-
mance w roku akademickim 1880–1881, umieszczono go na do-
minikańskim wydziale teologicznym. Równocześnie rolę opieku-
nów czy też przewodników pełnili wobec Alberta dwaj współ-
bracia: Étienne Gallais (przeor konwentu, regens studiów i pro-
fesor Pisma Świętego) i Gil Vilanova (wykładowca dogmatyki).
Pod przewodnictwem tych dwóch mężczyzn brat Joseph-Marie
był prowadzony w zakresie metody i doktryny. W tym okresie
uległ głębokiej fascynacji Sumą teologiczną św. Tomasza z Akwi-
nu, dokładnie w tym czasie, kiedy to encyklika Æterni patris
papieża Leona XIII (ogłoszona 4 sierpnia 1879) ustanawiała to-
mizm oficjalną filozofią kościelną, co na owe czasy było znakiem
„intelektualnego wyzwolenia”. W 1881 roku przełożeni podjęli
decyzję, że brat Joseph-Marie będzie uczył się Pisma Świętego,
co oznaczało praktyczną naukę języka hebrajskiego. Jednak kurs
uniwersytecki, na który uczęszczał, nie zapisał się dobrze w je-
go pamięci, ponieważ bardziej przypominał magię niż filologię.
W latach 1884–1886, po otrzymaniu święceń, Lagrange wykładał
w Salamance historię Kościoła.

W Tuluzie w trakcie dwóch kolejnych lat, kiedy studenci domi-
nikańscy powrócili z wygnania, wyznaczono mu nauczanie zarów-
no filozofii, jak i Pisma Świętego, bez specjalizacji. W tym czasie,
za radą Henry’ego Hyvernat i Paulina Martina, Lagrange na wła-
sną rękę zaczął się uczyć języka syryjskiego i arabskiego. Cała
dotychczasowa działalność dydaktyczna ojca Lagrange stanowiła
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jedynie przymiarkę do dalszych specjalistycznych studiów. We
wrześniu 1888 roku bowiem rada prowincji postanowiła wysłać
ojca Lagrange do Paryża w celu podjęcia studiów nad językami
semickimi. Ponieważ jednak paryscy dominikanie nie mogli za-
pewnić mu mieszkania, prowincjał Colchen uzyskał pozwolenie
od generała zakonu, by zapisać go na Uniwersytet Wiedeński.
Pobyt ojca Lagrange w Wiedniu trwał trzy semestry. Brał tu
udział w wykładach hieroglificznego i hieratycznego pisma egip-
skiego prowadzonych przez profesora Reinicha. Z kolei profesor
David Heinrich Müller był wykładowcą języka arabskiego i asy-
ryjskiego, a także wprowadził ojca Lagrange w tajniki Miszny
oraz egzegezy rabinicznej. W tym okresie ojciec Lagrange poznał
ówczesnego przeora klasztoru dominikańskiego w Wiedniu, ojca
Frühwirtha, który później jako generał zakonu stał się wielkim
orędownikiem rozwoju studiów biblijnych.

Założenie i rozwój École Biblique

Wszystko wskazywało na to, że po zdobyciu tak gruntownego
wykształcenia biblijnego i filologicznego przyszłość ojca Lagrange
będzie związana z wykładaniem Pisma Świętego młodym domi-
nikanom w jego rodzimej prowincji w Tuluzie. Jednakże 5 lutego
1889 roku ojciec Lagrange otrzymał list od swego prowincjała
w Tuluzie, który rozwiał wszystkie jego plany. Ojciec Colchen po-
syłał go bowiem do klasztoru św. Szczepana w Jerozolimie w celu
zorganizowania tam szkoły podejmującej regularne studia nad
Pismem Świętym. Idea prowincjała była bardzo przemyślana, bo-
wiem zwrócił się do generała zakonu z prośbą, aby ojciec Lagran-
ge mógł ukończyć studia orientalistyczne w formie wyprawy na
Bliski Wschód, która objąć miała Egipt, Palestynę i Liban. Ojcu
Lagrange przeznaczono na tę wyprawę sześć miesięcy, aż do koń-
ca sierpnia. Wsiadł na statek w Trieście (14 lutego), zatrzymał

212 Teofil 1(27) 2008



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 213 — #213
�

�

�

�

�

�

Jarosław Kołak

się w Aleksandrii w środę popielcową (19 lutego) i przez piętna-
ście dni przebywał w Kairze. Przybył do Jaffy w trzecią niedzielę
Wielkiego Postu (9 marca), gdzie został przywitany przez brata
z Jerozolimy. Następnego dnia przybył do klasztoru św. Szczepa-
na, gdzie pozostał ponad cztery miesiące. Pierwsza wyprawa ojca
Lagrange na Bliski Wschód zakończyła się powrotem do St. Ma-
ximin na początku sierpnia 1889 roku. Za niespełna dwa miesiące,
29 września, generał zakonu Joseph-Marie Larroca mianował ojca
Lagrange lektorem studiów w Jerozolimie. Oficjalna inauguracja
dominikańskiego domu studiów w konwencje św. Szczepana miała
miejsce 15 listopada 1889.

Początek École Biblique nie wyglądał różowo. Oficjalnie zo-
stała powołana do życia w 1890 roku w starej rzeźni tureckiej,
lecz nawet jeszcze w listopadzie tego samego roku nie było tam
nic, co byłoby poparciem triumfalnych słów ojca Lagrange, któ-
re wygłosił rok wcześniej w przemówieniu inaugurującym dzia-
łalność dominikańskiego studium. Na samym początku szkoła
liczyła czterech profesorów: ojciec Lagrange wykładał Stary Te-
stament, język hebrajski i asyriologię; ojciec Séjourné, poprzednio
profesor greki w mniejszym seminarium w Sées w Normandii, za-
jął się Nowym Testamentem; ojciec Doumeth, kapłan obrządku
melchickiego, który wstąpił do zakonu w konwencje św. Szczepa-
na, wykładał arabski – jego język rodzimy; ojciec Heidet, tercjarz
dominikański, zajął się wykładami z zakresu wstępu do histo-
rii i geografii Palestyny oraz topografii Jerozolimy. Dodatkowo
Germer Durand, asumpcjonista z Notre Dame z Francji i oj-
ciec Cré współpracowali przy organizacji konferencji na temat
historii i archeologii. W pierwszym roku istnienia École Bibli-
que miała tylko pięciu studentów. Czterech z nich było młody-
mi braćmi dominikanami z prowincji Lyonu, natomiast piątym
był młody asumpcjonista z Notre Dame. Oprócz obowiązków
związanych z prowadzeniem szkoły i wykładami, ojciec Lagrange
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pełnił obowiązki przełożonego: najpierw jako wikariusz w kwiet-
niu 1891, a od kwietnia 1892 do 1907 roku jako przeor. Praca
naukowa nie należała do łatwych. Ówczesna Palestyna była bar-
dzo biednym krajem, nie było tam żadnych bibliotek, a o książki
i pieniądze na nie trzeba się było starać we Francji. Jeśli chodzi
o strukturę organizacyjną szkoły, ojciec Lagrange wzorował się
na École Pratique des Hautes Études w Paryżu, powstałą w 1868
roku. Szkoła ta dzieliła się na cztery sekcje oferujące studia w za-
kresie historii i filologii (od roku 1886 posiadała również piątą
sekcję – studiów religijnych). Ojciec Lagrange pragnął nauczać
dzięki praktyce eksperymentalnej. Trafnie ujął to później jeden
z absolwentów szkoły: „W studiach historycznych widzianych od
strony pozytywnej to właśnie fakty muszą mieć ostatnie słowo”.

Działalność szkoły nabierała coraz większego rozmachu. Poza
Jerozolimą i Ziemią Świętą ojciec Lagrange z chęcią odpowia-
dał na zaproszenia, które kierowano do niego z Paryża, Bruk-
seli, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Jednakże jego rzymscy
przełożeni okazywali się zdecydowanie wrogo nastawieni do tej
formy oddziaływania. Nieprzychylne oko rzymskich przełożonych
nie przeszkadzało jednak w rozwijaniu bogatej działalności szko-
ły na miejscu, w Jerozolimie. W okresie od 7 grudnia 1891 do
11 kwietnia 1982 w École Biblique odbyło się siedemnaście pu-
blicznych konferencji o tematyce biblijnej i archeologicznej. Te
spotkania umożliwiły szkole wyjście naprzeciw publiczności nieco
szerszej niż regularne grono studentów. Obecni tam byli nie tyl-
ko wykształceni katolicy – konsulowie, lekarze z różnych szpitali,
Wspólnota św. Anny, Ojcowie z Syjonu, asumpcjoniści, rzadziej
franciszkanie – lecz także prawosławni Grecy, a nawet Żydzi,
wśród których spotkania te cieszyły się pewnym powodzeniem.
„Napisali nawet jakiś artykuł w gazecie hebrajskiej, w którym
zapraszają swych współwyznawców, by przyszli” – odnotował
w styczniu 1891 młody asumpcjonista.
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Oprócz organizowania konferencji o charakterze popularyza-
torskim, ojciec Lagrange powziął pomysł założenia specjalistycz-
nego periodyku o tematyce biblijnej. Jego zdaniem takie czaso-
pismo musiało spełniać trzy warunki: precyzji („To, co musimy
całkowicie zyskać, to poważne traktowanie przez osoby kompe-
tentne”); pluralizmu („Periodyk powinien być otwarty dla współ-
pracowników spoza zakonu dominikańskiego, tak aby nie stał
się monolitycznym wyrazem jednej korporacji”); oraz warunek
teologiczny („Powinien zawsze zawierać jakiś artykuł na temat
egzegezy teologicznej, a nawet mistycznej, ponieważ Pismo jest
przede wszystkim Słowem Bożym”). Wydawcą „Revue Biblique”
został Lethielleux w Paryżu, którego znalazł Xavier Faucher; on
sam zaś stał się przez pierwsze trzy lata sekretarzem redakcji.
Pierwszy tom „Revue Biblique”, datowany na styczeń 1892, do-
tarł do Jerozolimy 30 grudnia 1891. Tom z 1892 roku zawierał
artykuły pięciu dominikanów, trzech jezuitów, dwóch włoskich
barnabitów, ojca białego, asumpcjonisty, sulpicjanina i dziesię-
ciu księży diecezjalnych. Sławny dominikanin i uczony, Austriak
Heinrich Denifle ocenił go bardzo surowo: „Brakowało mu jed-
norodności, przypominał Festschrift, a jego artykuły nie wyszły
spod pióra wykwalifikowanych specjalistów”. Początek nowego
pisma mającego tak wysokie ambicje nie był łatwy. Pod względem
mentalnym była to zupełnie inna epoka. Twierdzenia oczywiste
i zupełnie prawdziwe z punktu widzenia współczesnej biblisty-
ki, jeszcze nieco ponad sto lat temu były całkowicie rewolucyjne
i jawnie odrzucane przez niektórych katolików. Faktem jest, że
nawet niektórzy dominikanie w Paryżu pod koniec dziewiętna-
stego stulecia zabraniali swym penitentom czytać „Revue Bibli-
que”. Podobnie czynili względem swoich podwładnych przełożeni
asumpcjonistów i ojców białych. Nie zmienia to faktu, że popu-
larność pisma wzrastała, a dowodem tego była rosnąca liczba
prenumeratorów.
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Pięć lat po inauguracji „Revue Biblique” ojciec Lagrange pod-
jął pracę nad stworzeniem nowej serii publikacji naukowych z bi-
blistyki, którą zatytułowano „Études bibliques”. Pierwszy tom
tej serii ukazał się dopiero w roku 1903, ponieważ przedstawiane
w niej treści ówczesna cenzura uznała za zbyt rewolucyjne.

W czasie pierwszej wojny światowej (1914–1918) w Szkole Bi-
blijnej przebywali: konsul hiszpański, ojciec Doumeth (Libań-
czyk) i świeccy bracia (Szwajcarzy). Chronili oni konwent i bi-
bliotekę. Wszyscy ojcowie Francuzi, którzy zostali powołani do
służby wojskowej, ocaleli z zawieruchy wojennej, a jedynie ojciec
Abel został lekko ranny. W latach po pierwszej wojnie światowej
pozostawało naglące pytanie o istnienie Szkoły Biblijnej. Jero-
zolima została wyzwolona przez Anglików na początku grudnia
1917. Armię turecką pogromiono ostatecznie we wrześniu 1918.
W tym samym miesiącu ojciec Lagrange udał się z krótką wi-
zytą do Rzymu, by zbadać sprawę ponownego otwarcia szkoły.
W Jerozolimie był z powrotem 12 listopada. W roku akademickim
1919–1920 jedynym studentem szkoły był Joseph Chaine. Około
1925 roku sytuacja Szkoły Biblijnej wyglądała już pewnie. Kadra
naukowców w tamtym okresie składała się z wybitnych specjali-
stów w wielu dziedzinach. Dziekanem szkoły był ojciec Jaussen
– specjalista w zakresie etnologii arabskiej; poza nim wykłada-
li: ojciec Carriere – profesor języka hebrajskiego; ojciec Vincent
– archeolog; ojciec Savignac – epigrafik; ojciec Abel – histo-
ryk. Większość obowiązków związanych z prowadzeniem szkoły
w okresie powojennym pełnił ojciec Dhorme, specjalista od kul-
tury asyryjskiej, zdaniem ojca Lagrange najlepszy semitysta we
Francji (w latach 1919–1925 był przeorem konwentu św. Szcze-
pana, natomiast od roku 1923 pełnił obowiązki dyrektora szkoły
i redaktora „Revue Biblique”). W 1932 roku Lagrange został
mianowany regensem studiów.

216 Teofil 1(27) 2008



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 217 — #217
�

�

�

�

�

�

Jarosław Kołak

Oficjalna sytuacja Szkoły Biblijnej w oczach Kościoła pozo-
stawała niepewna aż do pontyfikatu papieża Jana Pawła II. De-
kretem Kongregacji Wychowania Katolickiego z dnia 29 czerwca
1983 uznano oficjalnie prawo Szkoły Biblijnej do nadawania dok-
toratu papieskiego w ramach studiów biblijnych.

Jarosław Kołak — mgr teologii Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie, specjalizuje się w za-
kresie teologii biblijnej Starego Testamentu, tłumacz.
Mieszka w Krakowie.
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br. Jacek Pietrzak OP

Powinności etyczne w pismach Johna Stuarta Milla
Promotor: o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP –
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Łukasz Wiśniewski OP

Zmysł wnioskowania (illative sense) w traktacie Johna
Henry’ego Newmana „An Essay in Aid of A Grammar of
Assent”
Promotor: o. dr Grzegorz Chrzanowski OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Marcin Szymański OP

Mądrość mistyków w „Summa Theologiæ” świętego Tomasza
z Akwinu
Promotor: o. dr Mateusz Przanowski OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Piotr Kruk OP

Zagadnienie wspólnego umysłu u Awerroesa i płynąca z tego
wizja człowieka
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński
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br. Krzysztof Filewicz OP

Teleologiczne ujęcie bytów nierozumnych i człowieka w świetle
myśli św. Tomasza z Akwinu
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

br. Paweł Adamik OP

Bóg filozofów a Bóg chrześcijan według wybranej literatury
filozoficzno-teologicznej
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

br. Antoni Wysocki OP

Zarys koncepcji dobra według św. Tomasza z Akwinu
Promotor: o. dr Robert Plich OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Michał Woźniak OP

Świętego Tomasza z Akwinu koncepcja państwa i władzy
w „De regno”
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

br. Adam Choma OP

Ateistyczna wizja religii w świetle pism Richarda Dawkinsa
Promotor: o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP –
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Witalij Sadwari OP

Przygodność świata jako punkt wyjścia dowodu istnienia Boga
Promotor: o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP –
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów
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br. Grzegorz Dąbkowicz OP

Gramatyka, czyli stawanie się człowieka w mowie. Koncepcja
człowieka w myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga
Promotor: o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP –
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Michał Kubicz OP

Tomaszowa koncepcja jedności psychofizycznej człowieka
w interpretacji Stefana Swieżawskiego
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

220 Teofil 1(27) 2008



�

�

“Kosciol” — 2009/1/28 — 16:31 — page 221 — #221
�

�

�

�

�

�

Tytuły prac
magisterskich

br. Tomás Köbli OP

Az egyházhoz hűségesen. Mindszenty József és Stefan Wyszyński
(összehasonĺıtó munka). [Wierni Kościołowi. Józef Mindszenty
i Stefan Wyszyński (porównanie)]
Promotor: o. dr Józef Puciłowski OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Tomasz Rojek OP

Koncepcja wychowania sumienia na podstawie nauki
św. Tomasza z Akwinu
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

br. Marcin Magdziarz OP

Koncepcja miłości w „Liście o miłości do szambelana Jana”
Maksyma Wyznawcy
Promotor: ks. dr hab. Arkadiusz Baron – Papieska Akademia
Teologiczna

br. Krzysztof Kocjan OP

Nauczanie o duszy w oficjalnych dokumentach Kościoła po
Soborze Watykańskim II
Promotor: o. dr Piotr Napiwodzki OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów
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br. Emil Smolana OP

Od znaku do obecności. Przedchrześcijańskie i chrześcijańskie
miejsca święte
Promotor: prof. dr hab. Anna Gałdowa

br. Krzysztof Michałowski OP

Teologia zasługiwania w „Summie teologii” św. Tomasza
z Akwinu
Promotor: o. dr Michał Paluch OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Łukasz Woś OP

Dialog jako warunek urzeczywistniania się dojrzałości osobowej
i dojrzałej relacji z drugim w małżeństwie
Promotor: prof. dr hab. Anna Gałdowa

br. Włodzimierz Wieczorek OP

Wolność jako ślad Boga w człowieku w myśli ks. Józefa
Tischnera
Promotor: ks. dr hab. Tadeusz Dzidek – Papieska Akademia
Teologiczna

br. Mariusz Tabaczek OP

Panenteistyczna koncepcja relacji Boga do świata w pismach
Arthura Peacocke’a. Próba krytycznej analizy
Promotor: o. dr Mateusz Przanowski OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów
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ks. Adam Boniecki
Dlaczego potrzebuję Kościoła?

ks. Andrzej Czaja
Nikomu miejsca nie zabraknie

Wojciech Giertych OP
Dokąd zmierza Kościół Benedykta XVI. Papież o Vaticanum II

ks. Tomáš Halík
Spór o piękno Dulcyney z Toboso

ks. Józef Morawa
Eklezjologia communio eucharistica Josepha Ratzingera

Andrzej Potocki OP
Jakiej potrzebujemy parafi i?

Józef Puciłowski OP
Grzech w Kościele – Kościół święty

Bernard Sawicki OSB
Po co Kościołowi liturgia?
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br. Krzysztof Ruszel OP

Małe seminaria duchowne w Polskiej Prowincji Dominikanów
Promotor: o. dr Józef Puciłowski OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów

br. Dawid Kołodziejczyk OP

Życie dominikańskie w klasztorze krakowskim w czasie II wojny
światowej (na podstawie kronik – konwentu i nowicjatu)
Promotor: o. dr Józef Puciłowski OP – Kolegium
Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów
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