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OD REDAKCJI 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
z radością publikujemy kolejny numer Teologii Młodych, czasopisma doktorantów i młodych 

naukowców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W duchu otwarcia na 
zagadnienia wpływające na kształt i metodologię współczesnej teologii w prezentowanym tomie, poza 
pracami opisującymi intelektualną i duchową kondycję współczesności, odwołującymi się do teologii 
religii uprawianej w czasie postmodernizmu oraz do mało jeszcze znanej w Polsce koncepcji 
hermeneutyki radykalnej J.D. Caputo, poza artykułami z liturgiki, prawa kanonicznego, teologii moralnej 
i dogmatycznej proponujemy Państwu opracowanie takich zagadnień jak interdyscyplinarność, 
interpretacja oraz analiza filologiczna źródeł chrześcijańskich. Ostatnie z wymienionych tematów ściśle 
związane są zagadnieniami omawianymi w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów 
„Filozof – Teolog – Literaturoznawca. (Nad)użycia”, która miała miejsca 9 czerwca 2014 roku 
w Katowicach. Wierzymy, że coraz szerszy wachlarz zagadnień wzbudzi Państwa zainteresowanie 
i stanie się zarówno zachętą do lektury jak i inspiracją do wszczęcia dyskusji, podjęcia badań, a następnie 

dzielenia się ich efektami na łamach naszego czasopisma. 
 

Redakcja 
 



TEOLOGIA MŁODYCH 3 (2014), S. 5-16. 

 

EMILIA DUDKIEWICZ 
Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 

ŚPIEW GREGORIAŃSKI 
JAKO WŁASNY ŚPIEW LITURGII I WYRAZ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA 

Jakością wyróżniającą śpiew gregoriański spośród różnych rodzajów śpiewów służących 
liturgii jest jego wybitnie modlitewne ukierunkowanie i ścisła jedność z liturgią. Kompozycje 
gregoriańskie w integralny sposób łącząc się z warstwą teologiczną, duchową i tekstową 
liturgii, ze swej natury należą do obszaru teologicznego i liturgicznego. Symbioza ta przejawia 
się przez wielorakie elementy, wśród których znajdują się wyznaczniki pozwalające m.in. 
klasyfikować śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii oraz wyraz jedności Kościoła. 
Prowadzą one do ujmowania semiologii jako nauki będącej w służbie teologii, której celem jest 
odczytanie symbolicznego kodu zawartego w cheironomicznym zapisie, ukazując jego 
bogactwo znaczeniowe i kierując na drogę żarliwej modlitwy. 

Uprzywilejowane miejsce śpiewu gregoriańskiego w tradycji Kościoła Rzymskiego wypływa 
zarówno z jego fundamentalnych założeń (liturgiczna modlitwa, służba Słowu), jak i z charakteru 
melodii. Uważany jest za własny śpiew liturgii i pierwowzór muzyki kościelnej. Nadrzędne elementy, 
poprzez które najsilniej przejawia się muzyczno-liturgiczna symbioza repertuaru gregoriańskiego, 
ukazują go jako: własny śpiew liturgii, wyraz jedności Kościoła, wyraz harmoniae caelestis oraz wyraz 
duchowości kontemplacyjnej. Wskazanie najważniejszych aspektów kwalifikujących śpiew gregoriański 
w dwóch pierwszych obszarach jest przedmiotem niniejszego artykułu. Teologiczne spojrzenie na tę 
interdyscyplinarną problematykę otwiera perspektywy badawcze przed semiologami, kierując na 

pogłębioną interpretację symbolicznego kodu zawartego w muzycznym, cheironomicznym zapisie. To 
z kolei niesie kolejne konsekwencje – pozwala odczytywać konkretne kompozycje w kontekście 
modlitewnego dialogu między Stwórcą a stworzeniem i prowadzi do ujmowania semiologii jako nauki 
będącej w służbie teologii.  

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, 

z którego wypływa cała jego moc”1. W Eucharystii w najbardziej kompletny i przejrzysty sposób 
dokonuje się dialog między Bogiem a człowiekiem. Skupiając w sobie pozostałe sakramenty stanowi 

                                                 
Emilia Dudkiewicz, mgr – magister muzykologii oraz teologii na UKSW, absolwentka podyplomowych studiów 
informacji naukowej na UW, pracownik i doktorantka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina; kontakt: 
emilia.dudkiewicz@gmail.com 

1 Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 10, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, 
deklaracje, Poznań 2002. 
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drogę „Boga do człowieka, aby go doprowadzić z powrotem do Boga”2. Jawi się nie tylko jako zbiór 
ceremonii, ale „wielowymiarowe miejsce życia, w którym prawdy teologiczne rodzą się i są objawione”3. 

Msza święta znajduje się w centrum religijnego doświadczenia, gdyż jest „wydarzeniem, przez które 

człowiek daje się wprowadzić w wielkość wiary i modlitwy Kościoła”4, miejscem jego najgłębszego 
przeżywania i najpełniejszej realizacji. W Eucharystii znajduje się rzeczywista miara wszystkich rzeczy, 
dlatego od niej powinniśmy „zacząć naukę mierzenia wszystkich innych rzeczywistości”5. To spotkanie 
z tajemnicą, która nie jest jakimś wytworem człowieka, lecz jego początkiem i źródłem życia. Człowiek  

„wzywany jest przez transcendencję, której doświadcza jako «tajemnicy milczącej nieskończoności 
rzeczywistości [Rahner]». Transcendencja jest dla człowieka «życiodajnym korzeniem», pozwalającym na 
rozumienie samego siebie, sensu życia i wyzwolenie od siebie samego. (…) W niej [w liturgii] dokonuje się 
święta tajemnica pod osłoną znaków, symboli. Poprzez nie człowiek może «dotknąć», doświadczyć 
Nienazwanego, a raczej pozwolić się ogarnąć przez Nieogarnionego, przez nieustannie obecną Tajemnicę”6.  

Aleksander Brückner, wskazując na rodzime korzenie słowa „tajemnica” przypomina, że 
u wszystkich Słowian wiązało się ono z pojęciami: złodziej, kradzież, odzierać7. Można zatem powiedzieć, 
że tajemnicą jest coś, co kiedyś do nas należało, ale zostało nam ukradzione. Złodziejem tajemnicy Boga, 
objawionej człowiekowi przy stworzeniu, jest szatan. Ale mimo, iż to człowiek przez grzech pozwolił 
ukraść sobie podarowany przez Stwórcę dar niezmąconej szczęśliwości, Bóg nie pozostawił stworzenia 
bez odpowiedzi – zesłał swojego jedynego Syna, by przez Ofiarę z samego siebie przywrócił na nowo 

człowiekowi przystęp do Boga i dar życia wiecznego. Uobecniane w liturgii dzieło zbawcze Chrystusa, to 
swoisty dialog miłości, wprowadzający Kościół w serce tajemnicy Boga.  

Dialogiczny charakter liturgii przejawia się w jej konstytutywnej formie, opartej na triadzie: słuchać 
– rozważać – odpowiadać. Jednocześnie jest ona czymś więcej niż wydarzeniem dialogiczno-
komunikatywnym; dzięki temu, że actio Boga (troska o dar zbawienia, działanie uświęcające przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym) spotyka się z re-actio człowieka, dokonuje się osobowe, responsoryjne 
współdziałanie Bosko-ludzkie8. W liturgicznych obrzędach zachodzi proces wielorakiego 
komunikowania, podczas którego zbawczy dialog miłości znajduje wypełnienie. Liturgia stanowi realną 
odpowiedź Boga na wołanie człowieka; tu urzeczywistnia się najbardziej intymna jedność, najpełniejsze 
obdarowanie. 

Od początków chrześcijaństwa zadaniem nabożeństwa miało być pobudzenie i ożywienie ludzkiego 

serca w dążeniu do Boga. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie  

„przepełnieni uczuciem głębokiej czci dla tej doniosłej, obiektywnej prawdy, szukali – zwyczajem 
starożytnych – formy, która użyczy ich myślom jasności, określoności i tym samym trwałej wartości. Łączyła 
się z tym świadomość, że jednostka mówi tutaj nie tylko we własnym imieniu i z czysto osobistego przeżycia, 
lecz w imieniu wspólnoty i z doświadczenia ogółu. W ten sposób świadomość głębokiej treści czynu Pana 

                                                 
2 B. Testa, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998, s. 42. 

3 P. Milcarek, Przedmowa, w: J. Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011, s. 12. Już ojcowie 
Kościoła postrzegali liturgię jako normę życia chrześcijańskiego i normę wiary. Zob.: B. Nadolski, Wprowadzenie do 
liturgii, Kraków 2004, s. 40. 

4 Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, tł. P. Napiwodzki, 
Kraków 2011, s. 116. 

5 J. Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas, red. S. O. Horn, V. Pfnür, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2005, s. 99. 

6 B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii…, s. 131. 

7 Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 563. 

8 Zob. B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii…, s. 41-61. 
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znajdowała swój wyraz w uroczystej, publicznej, ukształtowanej artystycznie i ustrukturowanej modlitwie, 
która wraz z czynnościami właściwymi służbie Bożej tworzyła liturgię”9.  

Eucharystia stała się najpełniejszą formą przemiany istnienia w dziękczynienie10. Dokonujące się 

przez liturgiczne znaki tajemnicze i niezwykłe zaproszenie człowieka do wnętrza samego Boga, do 
włączenia się w dynamikę miłości Trójcy Świętej, rodziło potrzebę znalezienia środków będących 
w stanie wyrazić wdzięczność i uwielbienie za dar Uczty Miłości, w której Stwórca jednoczy się ze swoim 
stworzeniem.  

„Tam, gdzie człowiek wysławia Boga, samo słowo już nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice 
ludzkiej mowy. Dlatego już z samej swojej istoty zawsze przywoływała ona [liturgia] na pomoc muzykę, 
śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez dźwięki instrumentów. Wysławianie Boga nie jest bowiem domeną 
samego tylko człowieka. Służba Boża jest włączeniem się w to, o czym mówią wszystkie rzeczy”11.  

Muzyka liturgiczna 

Muzyka jest  

„ową formą, która ze wszystkich form zbliża nas najbardziej do Ducha, jest najcieńszym welonem 
odgradzającym nas od Niego. (…) Jest punktem granicznym tego, co ludzkie i na tej granicy zaczyna się to, co 
boskie. Jest odwiecznym pomnikiem tego, że ludzie mogą przeczuwać, czym jest Bóg, wiecznie-prosto, 
różnorodnie i dynamicznie płynący w sobie samym i w świecie jako Logos”12.  

Muzyka liturgiczna wpisuje się w najgłębszy, logocentryczny wymiar misterium, dotykając jego 
istoty, bowiem celem życia liturgicznego jest zjednoczenie z Bogiem. Istnieje w liturgii nie po to, aby być, 
ale aby służyć Bogu. Śpiew nie stanowi dodatku do uroczystych celebracji, ale – parafrazując słowa 
Solange Corbin – jest dla liturgii tym, czym światło dla drzew: życiem13. 

Muzyka liturgiczna ze swej natury otwarta jest na słowo. Niewystarczalność mowy ludzkiej do 
wypowiedzenia tajemnicy Boga skłania człowieka do milczenia. „Z tego napięcia pomiędzy mową 
a milczeniem rodzi się muzyka jako «mowa dźwięków», która prowadzi do dialogu”14. Przy czym nie 
chodzi o dialog rozumiany jedynie jako wzajemna komunikacja myśli, ale bardziej jako proces dotykający 
najgłębszych pokładów ludzkiej egzystencji. Jak zauważa Joseph Ratzinger:  

„Dialog nie powstaje tylko przez to, że się mówi. Gadanie to upadek dialogu, odejście od jego istoty. Dialog 
powstaje dopiero tam, gdzie jest nie tylko słowo, ale i słuchanie, i gdzie w słuchaniu dopełnia się spotkanie, 
w spotkaniu związek, w związku zrozumienie jako pogłębienie i przemiana bytu”15.  

Śpiew wyraża całościową dynamikę misterium zbawienia: zbawcze słowo skierowane do człowieka 
i ludzką odpowiedź na to słowo. Muzyka proklamuje słowo, ale także potrafi głębiej niż ono wyrazić 

intensywność religijnego przeżycia oraz prawdy wiary znajdujące się „ponad” słowami; nie tylko 
wyrazić, ale i zinternalizować. Będąc nośnikiem biblijnego tekstu, odsłaniając jego przesłanie, staje się 

                                                 
9 O. Casel, Pamiątka Pana w liturgii pierwotnego Kościoła. Główne idee kanonu mszalnego, przeł. A. Ziernicki, 
D. Świderski, Kraków 2005, s. 26. 

10 Zob. J. Ratzinger, Eucharystia…, s. 55. 

11 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tł. J. Zychowicz, Kraków 2005, s. 175. 

12 Myśl Hansa Ursa von Balthasara za: J. Waloszek, W poszukiwaniu teologicznych kwalifikacji sztuki muzycznej, 
Ethos: Muzyka – piękno, dobro, świętość 73-74 (2006), s. 44. 

13 Zob. M. Sławecki, O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej, Pastores 48,3 (2010), s. 188. 

14 J. Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha 
Ratzingera–Benedykta XVI, Gdańsk 2012, s. 291. 

15 J. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001, s. 35. 
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widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości16, na podobieństwo sakramentów rozumianych jako 
kanały Bożej łaski. Umuzycznienie słowa w liturgii (dokonujące się poprzez sprowadzenie go do 
zmysłowej postaci) Marta Szoka nazywa wcieleniem i dodaje za Ratzingerem, że dzięki niemu następuje 

przedziwna wymiana: „nie tylko słowo staje się ciałem, ale jednocześnie ciało staje się duchem”17.  
Wcielenie, krzyż i zmartwychwstanie Syna Bożego znajdują się w centrum eucharystycznego 

misterium. Ofiara Chrystusa zawsze jest przyjęta, a my musimy prosić, by stała się również naszą ofiarą. 
Prawdziwym Ciałem Chrystusa możemy stać się wówczas, gdy będziemy odpowiadali Logosowi, kiedy 
sami zostaniemy – jak to określa Ratzinger – „zlogizowani” (logisiert)18. A ponieważ „Bóg objawia nie tyle 
dogmaty, lecz Siebie samego, tak i odpowiedź zgromadzenia nie jest dyskusją z Bogiem, lecz oddaniem 
się do dyspozycji Boga, jest «zamieszkaniem w słowie», traktowaniem go jako swojego domu”19. Śpiew, 
uczestnicząc w zbawczej dynamice tajemnicy Wcielenia Słowa, staje się jednym ze środków 
pomagających w dążeniu do świętości, a co za tym idzie – ciągłej przemiany życia, aż do całkowitego 
ofiarowania go Najwyższemu. 

W kontekście chrześcijańskiego kultu muzyka odnosi się do Logosu w trojaki sposób20: 
 za pomocą słowa – przejawiającego się poprzez nieustannie dokonujące się w historii Kościoła, 

uobecnione w kulcie i poświadczone przez Biblię Boże działanie, którego niezmienne centrum 
stanowi Pascha Chrystusa; stąd prymat śpiewu nad muzyką instrumentalną; 

 jako dar Ducha Świętego – który „przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się 
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 

słowami” (Rz 8,26); On rodzi w nas miłość i pobudza do śpiewu, który staje się modlitwą; 
 poprzez włączenie w kosmiczny wymiar liturgii – jako antycypacja niebiańskiej liturgii, obejmującej 

całe stworzenie, niebo i ziemię, mającej prowadzić do wewnętrznej harmonii w człowieku; tą 
harmonią jest podarowane przez Boga odkupienie. 
Układ roku liturgicznego, wewnętrzna dramaturgia i dynamika zarówno poszczególnych jego 

okresów, jak i pojedynczych celebracji, a nawet konkretnych momentów akcji liturgicznej, 
odzwierciedlają różnorodność i złożoność ludzkiej egzystencji. Przeżycie wiary zyskuje wyraz 
w wielorakich wymiarach: uwielbieniu, dziękczynieniu, prośbie, błaganiu, przeproszeniu, wyznaniach, 
czy przepowiadaniu. Wszelkie ludzkie doświadczenie, z różnymi jego odcieniami i całą gamą uczuć, 
zostaje przetransponowane na język modlitwy i zbawczy dialog z Bogiem. Przez to już sama „kompozycja 

liturgicznych form ma w sobie coś z twórczości artysty, gdyż przecież próbuje przelać wewnętrzne wizje 
w formę. Mimo to należy odróżnić liturgię od sztuki. Bo gdy w sztuce dąży się przede wszystkim do 
piękna, a inne motywy, na przykład motyw etyczny czy dydaktyczny współgrają najwyżej w drugiej linii, 
to liturgia przede wszystkim chce być modlitwą”21. 

                                                 
16 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1084, Poznań 1994. 

17 M. Szoka, „Między elitarnym estetyzmem a duszpasterskim pragmatyzmem” – uwagi na temat obecnej sytuacji 
muzyki kościelnej w Polsce, w: Polska muzyka organowa na przełomie wieków. Podsumowania i prognozy. (Materiały 
z sesji naukowej zorganizowanej w ramach XV Conversatorium Organowego w Legnicy), red. taże, Warszawa 2001, 
s. 107. 

18 J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002, s. 155. 

19 B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii…, s. 88. 

20 Zob. J. Ratzinger, Duch liturgii…, s. 133-140. 

21 O. Casel, Pamiątka Pana…, s. 30. 
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Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii 

Wśród różnych rodzajów śpiewów służących liturgii uprzywilejowane miejsce zajmuje śpiew 
gregoriański – monodyczny śpiew a cappella w języku łacińskim, integralnie, organicznie związany z jej 

warstwą teologiczną, duchową i tekstową.  

„Melodia gregoriańska jest owocem sztuki kompozytorskiej, wykreowanej przez sylaby i słowa tekstu 
łacińskiego, dojrzewającej w doświadczeniu mistycznym codziennego wykonawstwa. Mówi ona językiem, 
który siłę swojej ekspresji czerpie z wiecznego Słowa i jest w stanie komunikować się z każdym człowiekiem 
przygotowanym kulturalnie i duchowo”22.  

W pozornie prostym sposobie notacji śpiewu gregoriańskiego zawarta została wysublimowana 
świadomość teologiczno-artystyczna średniowiecznych kompozytorów liturgicznej muzyki. 
Fundamentem, początkiem i końcem melodii jest słowo. 

Jakością wyróżniającą śpiew gregoriański spośród bogatego skarbca muzyki liturgicznej jest jego 
wybitnie modlitewne ukierunkowanie i ścisła jedność z liturgią. Już na początku XX wieku poznański 
chórmistrz, ks. Wacław Gieburowski pisał: „Chorał i liturgia, to jedna organiczna całość; liturgia to 
element życiowy dla chorału gregoriańskiego, liturgia i chorał to dusza i ciało; jak ciało bez duszy istnieć 
nie może, tak zamiera chorał bez liturgii”23. Różnorodność i specyficzny charakter gregoriańskich 
kompozycji wzmacniają i ubogacają dynamikę liturgicznych celebracji.  

Można wyróżnić kilka zasadniczych elementów kwalifikujących śpiew gregoriański jako integralną 

część liturgii. Należą do nich: 
1. Wyłącznie liturgiczny charakter tekstów kompozycji gregoriańskich. Teksty gregoriańskich 

melodii w przeważającej części zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego (przede wszystkim z Księgi 
Psalmów), od ojców Kościoła (np. niektóre hymny), a także wykształciły się w toku ewolucji liturgicznej 
(części stałe mszy świętej). Późniejsze formy (np. sekwencje) wyłaniają się z poezji będącej wyrazem 
średniowiecznej duchowości. Jak słusznie zauważa Wojciech Grygiel, mówimy, że  

„coś przynależy do czegoś jako rzecz własna, kiedy przynależność ta wynika z natury rzeczy, jest czymś 
wewnętrznym, organicznym a nie tylko jakąś częścią dodaną lub zaadoptowaną z zewnątrz. W przypadku 
chorału można powiedzieć, iż jest muzyką własną, ponieważ został stworzony jako muzyka ściśle liturgiczna 
w oparciu o medytację i głęboką refleksję nad natchnionym tekstem, któremu towarzyszy24”. 

Śpiew gregoriański nie tylko podporządkowany jest prawom liturgii, ale sam w sobie posiada 
liturgiczny charakter, gdyż – parafrazując myśl Josepha Ratzingera – istotę tego, co muzyczne, włącza 
w sedno tego, co liturgiczne25. Tym samym można powiedzieć, że kompozycje gregoriańskie w integralny 
sposób łącząc się z warstwą teologiczną, duchową i tekstową liturgii, ze swej natury należą do obszaru 
teologicznego i liturgicznego. 

2. Ścisły związek śpiewu gregoriańskiego z czynnościami liturgicznymi. Różnorodny charakter 
poszczególnych części akcji liturgicznej (obejmującej zarówno liturgię słowa, jak i liturgię 
eucharystyczną) znajduje bezpośrednie przełożenie na formę, charakter, funkcję i układ repertuaru 
gregoriańskiego. Według ks. Janusza Drewniaka,  

                                                 
22 A. Turco, La melodia gregoriana: forza espressiva della Parola, Roma 2004, s. 3 za: M. Sławecki, O śpiewie 
gregoriańskim, w: Liber vigrensis. Ad usum christifidelium, red. tenże, Wigry 2009, s. 162. 

23 W. Gieburowski, Chorał gregoriański w Polsce od XV do XVII wieku, Poznań 1922, s. 96. 

24 W. Grygiel, Motu Proprio Benedykta XVI „Summorum Pontificum” – szansa dla chorału gregoriańskiego, Pro 
Musica Sacra 4 (2007), s. 9. 

25 Zob. J. Ratzinger, Sakrament i misterium…, s. 178. 
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„styl opracowania melodyki chorałowej uzależniony został od charakteru i rangi święta, na które utwór 
został przeznaczony, od jego miejsca w obrzędach liturgicznych, w pewnym stopniu zadecydowały o tym 
również możliwości wokalne wykonawców. (…) Melodyka sylabiczna służy wyraźnemu przekazowi 
warstwy tekstowej, muzyczne melizmaty mają wyrażać głębię religijnych przeżyć”26. 

Podstawowy podział na trzy grupy: recytatywy celebransa, części stałe (ordinarium missae) oraz 
części zmienne (proprium missae), ulega uszczegółowieniu zarówno ze względu na odmienny charakter 
poszczególnych śpiewów (np. sylabiczne, bo obejmujące długi tekst potwierdzający wyznawaną wiarę – 
Credo, ale, w późniejszym okresie, ozdobne, bo poprzedzające najbardziej intymny moment 
przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa – Sanctus), jak i ze względu na ich funkcję (śpiewy 
autonomiczne w toku celebracji, np. melizmatyczne, rozbudowane responsorium–graduale, stanowiące 
rodzaj medytacji nad usłyszanym przed chwilą Słowem Bożym oraz śpiewy towarzyszące obrzędom, jak 
np. communio). Forma i funkcja danej kompozycji determinuje jej charakter. Jak podkreśla Drewniak: 
„Ścisła integracja z tekstami i czynnościami liturgicznymi uczyniła chorał naturalnym nośnikiem 
liturgicznych i duchowych treści świętego misterium”27. 

3. Liturgiczna „programowość” proprium missae. Treści części zmiennych ściśle odpowiadają 
teologii konkretnego okresu liturgicznego, dnia, wspomnienia, święta, czy uroczystości, a także 
(w przypadku liturgii godzin i mszy świętych uroczystości o szczególnej randze, np. Narodzenia 
Pańskiego) pory dnia. Ta swoista teologiczna „programowość” stanowi rodzaj duchowego i teologicznego 
komentarza do przeżywanych treści, niosąc przesłanie dotyczące kondycji człowieka wobec Boga 

i świata28. Śpiew gregoriański „z wielu zewnętrznych wydarzeń wyciąga niejako główny wątek i nam 
wszystkim wskazuje drogę”29. 

Charakter teologicznego przesłania oraz język liturgii determinują wykorzystanie konkretnego 
materiału dźwiękowego.  

„Każda jej część znajduje wyraz w szczególnie dobranych tekstach, które oddają jej treść teologiczną 
i duchową, a teksty te znajdują swoją szczególną ekspresję muzyczną w śpiewie gregoriańskim. Dzięki temu 
kompozytorzy melodii chorałowych poprzez nuty przekazali przesłanie określonej celebracji liturgicznej, 
zwracając uwagę nie tylko na każdy odcień tekstowy, lecz także na żywą tradycję, która poprzez te same 
teksty stała się wyrazem pewnego doświadczenie duchowego”30.  

Z samej natury śpiewu gregoriańskiego jako muzyki własnej Kościoła wynika zatem jego 
podstawowe zadanie: „oderwać modlącego się uczestnika liturgii od rzeczywistości ziemskiej i przenieść 
w świat nadprzyrodzony, w którym to, co niewyrażalne jest słowem, dopełnia się w muzyce”31. 

4. Modlitewne ukierunkowanie śpiewu gregoriańskiego. Modlitwa Kościoła w najpełniejszy 
sposób konkretyzuje się w liturgii. O ile w muzyce aktualizuje się możliwość wyrażenia 
nadprzyrodzonego charakteru prawd wiary, o tyle śpiew gregoriański jest najlepiej do tej roli 

predestynowany.  

„Chorał dzięki powściągliwości i prostocie brzmienia jak żaden inny śpiew liturgiczny w swojej warstwie 
muzycznej i literackiej przyczynia się do stworzenia modlitewnego klimatu skupienia, zwrócenia myśli ku 
rzeczywistości transcendentnej. Posiada niepowtarzalną właściwość wprowadzania uczestników 

                                                 
26 J. Drewniak, Mistycyzm chorału gregoriańskiego, Liturgia Sacra 16,1 (2010), s. 148. 

27 Tamże, s. 146. 

28 Zob. B. Sawicki, Chorał gregoriański śpiewem liturgicznym Kościoła, Studia gregoriańskie 2 (2009), s. 72. 

29 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Patrzeć na Chrystusa, przeł. J. Merecki, Kraków 2005, s. 108. 

30 S. Ferfoglia, Chorał gregoriański – czy to tylko historia?, Pro Musica Sacra 4 (2007), s. 52. 

31 W. Grygiel, Motu Proprio Benedykta XVI..., s. 9. 



ŚPIEW GREGORIAŃSKI JAKO WŁASNY ŚPIEW LITURGII I WYRAZ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA                                                                                                        E. DUDKIEWICZ 

TEOLOGIA MŁODYCH 3 (2014)   11 

w atmosferę liturgii oraz wytworzenia u nich wewnętrznej postawy dyspozycyjności do pełnego, owocnego 
i świadomego uczestnictwa w celebracji liturgicznej”32.  

Dzieje się tak dlatego, że – jak wyjaśnia o. Grégoire Suñol – „śpiew ten nie działa, jak muzyka 

nowoczesna, na zmysły, na system nerwowy, lecz idzie prosto do serca i pozostawia w nim, w formie 
wspomnień, trwałe wrażenia umiłowania cnoty, pogardy dla rzeczy tego świata i pragnienia dóbr 
wieczystych”33. 

Najważniejszym celem śpiewu gregoriańskiego jest proklamacja Słowa i usposobienie wiernych do 
Jego przyjęcia. To responsa na piękno samego Boga, wyraz uwielbienia przekraczający zdolności 
człowieka, poprzez który konkretyzuje się Bosko-ludzki dialog miłości i święta wymiana darów. 
Dom André Mocquereau, jeden z ojców solesmeńskiej odnowy śpiewu gregoriańskiego, zwracając uwagę 
na jego modlitewny charakter pisał:  

„Śpiew sakralny zwraca się do wyższej części duszy. Jego piękno, jego szlachetność stąd pochodzą, że niczego 
– lub tak mało, jak jest możliwe – nie zapożycza ze świata zmysłów; wprawdzie przechodzi przez świat, lecz 
nie zwraca się do niego. Nic w nim dla namiętności, nic dla wyobraźni. Śpiew ten może wyrażać prawdy 
straszliwe, wyrażać uczucia mocne, nie tracąc jednak neutralności, czystości i prostoty”34. 

Śpiew gregoriański jako wyraz jedności Kościoła 

Sakramenty, będąc zewnętrznym znakiem wewnętrznej rzeczywistości miłości Boga, budują 

Kościół. Eucharystia jest szczególnym znakiem jedności, wyrażającym zarówno zjednoczenie ludzi 
z Bogiem, jak i zjednoczenie ludzi między sobą (communio cum Christo et inter nos). „Kościół żyje dzięki 
Eucharystii (Ecclesia de Eucharistia vivit). Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, 
ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła”35. 

Ojcowie Kościoła mówią o Eucharystii wyłącznie w kontekście wspólnoty. Najstarsze teksty 
eucharystyczne (1 Kor 10,16-17, Didache i listy św. Ignacego Antiocheńskiego) na różne sposoby 
podkreślają jedność wiernych wokół chleba i wina, jednego ołtarza i jednego biskupa.  

„W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł nazywa zarówno Kielich (który błogosławimy), jaki i Chleb 
(który łamiemy) udziałem we Krwi Chrystusa [...] w Ciele Chrystusa (10,16). Ów «udział» oddany jest 
w cytowanym liście za pomocą jednego z najbardziej charakterystycznych dla chrześcijaństwa słów: 
koinonia. Pojęcie to oznacza etymologicznie wzajemną więź lub udział. Sama warstwa znaczeniowa pojęcia 
wskazuje więc na misterium zjednoczenia, na komunię. Najpierw chodzi o komunię z Chrystusem, który sam 
jeszcze przed przejściem przez fizyczne cierpienie zapragnął spożyć Paschę z uczniami (por. Łk 22,15), 
chciał się z nimi zjednoczyć, wejść w komunię. W dalszej kolejności chodzi o jedność (budowaną 
w Chrystusie i przez Chrystusa) z innymi ludźmi, jako że Ostatnią Wieczerzą (na zasadzie antycypacji 
wydarzenia krzyża i zmartwychwstania) dał Jezus początek dziełu budowania królestwa Bożego na ziemi, 
czyli dziełu tworzenia braterskiej wspólnoty, komunii, mającej pierwotny i doskonały wzór (prawzór) 
w zjednoczeniu Osób Boskich”36.  

Komunia zatem doskonale odzwierciedla zbawczą ofiarę krzyża, gdyż w wymiarze wertykalnym 
oznacza złączenie człowieka z Boskim misterium, a to z kolei rodzi komunię horyzontalną, przejawiającą 
się poprzez braterskie więzy miłości wszystkich uczestników tego samego stołu. Momentem, który 
wyraźnie eksponuje jedność Kościoła i liturgii jest epikleza, czyli przywoływanie Ducha Świętego; jest On 

                                                 
32 J. Drewniak, Mistycyzm chorału gregoriańskiego…, s. 147. 

33 G. Suñol, Zasady śpiewu gregoriańskiego, tłum. F.M. Koziura, Poznań 1957, s. 204. 

34 Tamże, s. 202. 

35 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 1. 

36 A. Żądło, Rozumienie Eucharystii wczoraj i dziś, Seminare 23 (2006), s. 29. 
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przyzywany, aby zstąpił nie tylko na święte dary, ale na cały lud Boży, który w pewnym sensie wraz 
z chlebem i winem zostaje konsekrowany. 

Począwszy od pierwszych wspólnot, zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym rodziło 

dziękczynienie za dar zbawienia i za duchowy pokarm, które z kolei przejawiało się w liturgicznych 
obrzędach. Koinonię, więź między wszystkimi uczestnikami celebracji wytwarzała już sama jej forma, 
która przybierała postać agapy – rodzinnej uczty miłości, braterskiego posiłku. Zarówno język, jak 
i poszczególne elementy obrzędów były rozumiane przez wszystkich. W służbę Bogu włączana była cała 
praktyka życiowa.  

„Modlitwa winna wspominać wszystkie dokonane już etapy historii zbawienia w ich aspekcie trynitarnym 
oraz wyrażać pragnienie zgromadzonych wypełnienia się w nich woli Ojca. Ma więc to być modlitwa 
równoważna z ofiarą uwielbienia, a wszyscy jej uczestnicy winni składać ofiary duchowe ze swojego życia 
teraźniejszego i przyszłego”37.  

W tym wymiarze ponownie dotykamy kosmicznego wymiaru liturgii. Jedność Kościoła bowiem 
obejmuje nie tylko lud pielgrzymujący do wiecznej ojczyzny, ale także Kościół zbawionych, który 
współuczestniczy w wyśpiewywanej przez wszechświat pieśni chwały. Eucharystia, choć sprawowana 
w różnym czasie, w różnych miejscach świata, na różne sposoby, to jedna, ta sama Ofiara, w której 
zawsze obecny jest cały Chrystus i w której realnie uczestniczą niebo i ziemia. Ona „tworzy jedność, bez 
której chrześcijaństwo nie miałoby sensu. Wszystko inne może być tylko tej wspólnoty znakiem, 

świadectwem, nawet dowodem wobec innych”38. 
Śpiew gregoriański również staje się znakiem eucharystycznej jedności, co przejawia się przede 

wszystkim w następujących elementach: 
1. Język łaciński. Choć od momentu zesłania Ducha Świętego Kościół modlił się i nauczał we 

wszystkich językach, wspólnoty chrześcijańskie pierwszych wieków posługiwały się głównie greką 
i łaciną, jako językami powszechnej komunikacji w świecie. Dzięki temu następowało zderzenie nowości 
orędzia zbawczego z dziedzictwem kultury hellenistyczno-rzymskiej. Z czasem język łaciński stał się nie 
tylko językiem urzędowym Kościoła, ale przede wszystkim językiem liturgii i jako taki do dziś pozostaje 
jedynym obowiązującym językiem w Kościele Rzymskokatolickim; wszystkie inne są jedynie 
dopuszczone. 

Język łaciński, jako oficjalny język Kościoła, zapewnia jedność ze Stolicą Apostolską (czyli jedność 
z biskupem Rzymu) oraz jedność między braćmi różnych narodów połączonych przy tym samym stole 
eucharystycznym, bez względu na odległość przestrzenną, czy narodowościową. Jan XXIII w Konstytucji 
Apostolskiej Veterum Sapientia pisze:  

„Nasz Poprzednik Pius XI, który idąc właściwą i rozsądną drogą w tej sprawie wskazał na trzy przymioty 
tego języka, tak dostosowanego do natury Kościoła: «Kościół, który rozciąga się na wszystkie narody 
i mający trwać aż do skończenia świata... z istoty swojej domaga się języka, który by był uniwersalny, 
niezmienny i szlachetny». Jeśli bowiem konieczną jest rzeczą, aby z Kościołem Rzymskim «zgadzały się 
wszystkie kościoły» jakiegokolwiek obrządku, jakiejkolwiek narodowości i języka (…), to wydaje się rzeczą 
zupełnie odpowiednią, aby we wzajemnym porozumiewaniu się posługiwano się jakimś środkiem 
powszechnym i jednolitym, szczególnie między Stolicą Apostolską i kościołami obrządku łacińskiego”39. 

Łacina jest jednym z fundamentalnych komponentów składających się na definicję śpiewu 
gregoriańskiego. Cały repertuar muzyczno-liturgiczny (naturalnie za wyjątkiem tych części/słów liturgii, 

                                                 
37 B. Migut, Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary, Seminare 23 (2006), s. 24. 

38 H. Pietras, Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców, Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne 19-20 (1986-87), s. 12. 

39 Jan XXIII, Veterum Sapientia. 



ŚPIEW GREGORIAŃSKI JAKO WŁASNY ŚPIEW LITURGII I WYRAZ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA                                                                                                        E. DUDKIEWICZ 

TEOLOGIA MŁODYCH 3 (2014)   13 

które pochodzą z innych języków, m.in. Kyrie eleison, Hosanna) został skomponowany w języku 
łacińskim. Tekst pełni nadrzędną funkcję w stosunku do melodii. Ponieważ dla kompozytora 
gregoriańskiego łacina jest językiem powszechnym, zna on „znaczenie słów oraz ich funkcję logiczną 

i stylistyczną, ale przede wszystkim ma świadomość ich rytmu, ich jedności rytmicznej w ich następstwie 
oraz ich równowagi rytmicznej. Dla niego styl słowny stanowi warstwę nośną kompozycji”40. Śpiew 
gregoriański umacnia jedność z Bogiem oraz jedność i powszechność Kościoła. 

2. Anonimowość kompozytorów. Żaden z kompozytorów gregoriańskich nie jest znany z imienia 
i nazwiska. Nie wiadomo kim jest, jakie uwarunkowania życia są jego udziałem. Talent, warsztat, kunszt 
kompozytorski – wszystko podporządkowuje Bożemu orędziu, sam będąc tylko narzędziem dla Ducha 
Świętego. Rozważa, intepretuje i przekazuje Słowo Boże. Podejmowana przez niego pieśń wyrasta 
z żarliwości wiary i nadprzyrodzonej miłości. Znika „ja” kompozytora, najważniejsza jest proklamacja 
Słowa. Cechuje go pokora – nie szuka uznania, własnej chwały, lecz posiadane zdolności oddaje do 
dyspozycji Stwórcy i na służbę liturgicznej wspólnoty. Włącza się w niesłabnący chór uwielbienia. Taki 
twórca staje się reprezentantem każdego człowieka przychodzącego do Boga, przyjmującego Jego łaskę, 
stającego przed Panem w postawie adoracji i dziękczynienia. Przez to również staje się symbolem 
Kościoła.  

3. Zróżnicowana trudność kompozycji. Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze:  

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
[wspólnego] dobra” (1 Kor 12,4-7).  

Owa różnorodność posługiwania, która ostatecznie jest wyrazem jedności prowadzącej do 
duchowych korzyści, w praktyczny sposób uwidacznia się w repertuarze śpiewów dostosowanym do 
odpowiednich momentów liturgicznych. Z jednej strony zróżnicowanie to przejawia się poprzez 
dostosowanie śpiewów do charakteru poszczególnych części akcji liturgicznej, z drugiej zaś do trudności 
muzycznego repertuaru. Części ordinarium missae w większości posiadają proste, sylabiczne melodie, nie 
wymagające zastosowania notacji neumatycznej, ponieważ były zapamiętywane i wykonywane przez 
całe zgromadzenie. Podobnie śpiewy komunijne, towarzyszące obrzędom przyjmowania Najświętszych 
Postaci; one również odznaczają się niezbyt skomplikowaną budową, głównie w stylu półozdobnym41. 
Jak komentuje o. Bernard Sawicki: „Zwraca uwagę jednak prostota i swego rodzaju dyskrecja tego 
śpiewu – tak, jakby nie chciał swym brzmieniem przeszkodzić temu, co w liturgii mszalnej najważniejsze: 
osobistemu spotkaniu każdego wiernego z Panem Bogiem”42. Po przeciwnej stronie znajdują się 
wirtuozowskie śpiewy liturgii Słowa: responsorium–graduale, alleluia i tractus, których medytacyjny 
charakter to swoista odpowiedź serca na Słowo Boże, rozważanie usłyszanego przesłania, by móc je 

zaimplementować do codziennego życia. Podobna ekspresja charakteryzuje prowadzący do liturgii 
eucharystycznej śpiew offertorium, którego wersy powierzane były najbieglejszym z solistów; wierni 
przynosili do ołtarza dary, zaś ofiarą składaną przez kompozytora był muzyczny kształt towarzyszącego 
tym obrzędom śpiewu. 

Podlegający tym uwarunkowaniom repertuar muzyczny dzieli się zatem na śpiewy łatwiejsze – 
możliwe do wykonania przez zgromadzenie oraz trudniejsze – przeznaczone dla wykwalifikowanych 
śpiewaków. Tym sposobem ich różnorodność z jednej strony symbolizuje wielość zadań w Kościele, 
z drugiej zaś – ponieważ wspólnie mają one służyć oddaniu chwały Bożej i uświęceniu wiernych – staje 
się znakiem jedności.  

                                                 
40 A. Turco, La melodia gregoriana..., s. 162. 

41 Zob. M. Sławecki, Główne aspekty śpiewu gregoriańskiego, w: Monodia, Warszawa 2008, s. 129-131. 

42 B. Sawicki, Chorał gregoriański śpiewem liturgicznym Kościoła…, s. 70. 
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4. Schola jako reprezentant wspólnoty Kościoła. Św. Augustyn, ukazując znaczenie jedności 
Kościoła na przykładzie muzycznej alegorii świata jako chóru Boga, pisał:  

„Chór polega na jednomyślności śpiewających. Jeżeli śpiewamy w chórze, to śpiewamy zgodnie. Jeżeli 
w chórze śpiewaków ktoś wyróżnia się głosem, sprawia przykrość słuchowi i sprawia zamieszanie w chórze. 
Jeżeli głos kogoś śpiewającego niezgodnie wprowadza zamieszanie we wspólnym śpiewie, to jakież 
zamieszanie wprowadza herezja dysonansem dobijająca się od zgodnego śpiewu? Już cały świat stanowi 
chór Chrystusowy. Chór Chrystusowy rozbrzmiewa od wschodu aż do zachodu”43. 

Śpiewy rozbudowane, skomplikowane wykonawczo, skomponowane w stylu ozdobnym 
(melizmatycznym), z bogatymi ornamentami, wewnątrz których tworzą się słowa-melodie, niemożliwe 
są do opanowania przez wszystkich uczestników Eucharystii. Mogą im sprostać jedynie wybrani 
reprezentanci, posiadający odpowiednie predyspozycje wokalne i wystarczającą biegłość techniczną. 
Śpiew scholi nie wyklucza jednak udziału całego zgromadzenia w modlitwie, bowiem  

„także patrzenie jest jedną z form udziału; podobnie też słuchanie, wewnętrzne zadowolenie i upodobanie, 
zadowolenie i upodobanie, uwaga pomagająca w rozumieniu. W tym kontekście nabiera swego znaczenia 
schola, która wykonuje tylko jej znane śpiewy liturgiczne, wszakże nie po to, by izolować się od całego 
zgromadzenia, ale by je reprezentować i interpretować. Jeśli ecclesia i jej członkowie nie są zdolni do takiego 
concentus, nie powinni z tego powodu przeżywać udręki. Ten contentus jest dekoracją ilustrującą i niosącą 
zadowolenie całemu Kościołowi, który rozkoszuje się jego słuchaniem, chłonie go i w nim współuczestniczy, 
znajdując w nim swój własny obraz, dowartościowanie siebie i bodziec, a nie przygnębienie: ten śpiew scholi 
wznosi się ku jedynemu Panu; wdzięk i piękno, wyrażane przez scholę, są ofiarowywane Bogu przez 
wszystkich: stanowią chrystologiczny i trynitarny śpiew wznoszony przez zgromadzenie; są symbolem, 
w którym wszyscy się odnajdują i z którego wszyscy odnoszą pożytek, nawet jeśli nie wszyscy uczestniczą 
w jego wykonywaniu. Jest to swoiste proficere omnibus, także pod postacią duchowego i artystycznego 
wychowania i udoskonalenia”44. 

Punkt wyjścia dla wykonawcy, podstawę interpretacji, zarówno od strony analitycznej, 
artystycznej, jak i w momencie realizacji wokalnej, zawsze stanowi tekst. Im większe podporządkowanie 
prozodii słowa, tym większa wierność niesionemu przez nie przesłaniu. Jak podkreśla prezes zarządu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, Johannes Berchmans Göschl: 
„Obecnie domagamy się od wykonawcy tego ścisłego związku z tekstem, który determinował 

kompozytora na wszystkich etapach tworzenia utworu. (…) Powinien także zawsze mieć na uwadze 
doniosłość i odpowiedzialność wynikające z roli człowieka wybranego po to, aby użyczyć własnego głosu 
proklamacji orędzia zawartego w tekście”45, pamiętając, że głoszona przez niego pieśń rozbrzmiewa 
w eklezjalnej komunii. 

Podsumowanie 

W repertuarze gregoriańskim, reprezentującym różne momenty roku liturgicznego, znajduje wyraz 
wszelkie ludzkie doświadczenie wraz z towarzyszącym mu całym bogactwem i intensywnością uczuć. 
„Splatają się (…) radość i cierpienie, pragnienie Boga i dostrzeganie własnej niegodności, szczęście 
i poczucie opuszczenia, ufność w Bogu i bolesna samotność, pełnia życia i lęk przed śmiercią. Cały etos 
człowieka wiary zespala się w tych muzycznych modlitwach w wielką syntezę”46, gdyż konsekwentnie 
i wyraźnie eksponują uniwersalne – bo obejmujące każdego człowieka – doświadczenie intymnej 

                                                 
43 Za J. Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego…, s. 198-199. 

44 I. Biffi, Teologiczne refleksje nad muzyką sakralną, Communio 22,2 (122), s. 36. 

45 J. B. Göschl, Jedność w wielości: podstawy interpretacji śpiewu gregoriańskiego, Studia gregoriańskie 4 (2011), 
s. 78.  

46 J. Bramorski, Pieśń nowa człowieka nowego…, s. 114. 
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bliskości z Bogiem. Bliskość ta opiera się na wierze i ufności w Boską wszechmoc, wszechwiedzę, miłość, 
zbawcze działanie. W śpiewie gregoriańskim piękno i modlitwa stają się jednością. 

GREGORIAN CHANT 
AS THE SPECIFIC LITURGY CHANT AND THE EXPRESSION OF THE UNITY OF THE CHURCH 

Summary 
The feature that distinguishes Gregorian chant among various chants serving in the liturgy is its 

eminent prayer orientation and close unity with the liturgy. Gregorian compositions are integrally 
combined with a theological, spiritual and text layer of the liturgy, by their very nature belong to the 
theological and liturgical areas. This symbiosis is manifested by multiple elements, among which there 
are the determinants that allow to classify Gregorian chant as the specific liturgy chant and the 
expression of the unity of the Church. They lead to the recognition of semiology as a science at the service 
of theology, whose aim is to read the symbolic code in cheironomic record, showing the richness of 
meaning and directing the path of fervent prayer. 

Keywords 

Gregorian chant, chorale, liturgy, prayer, liturgical music, unity, Communion  
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Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

ROZWÓJ KANONICZNEJ INSTYTUCJI ZAPOWIEDZI MAŁŻEŃSKICH 
W POLSCE OD XX WIEKU 

Na krótko przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku, w Kościele zaczął 
obowiązywać Kodeks Pio-Benedyktyński, dokładnie precyzujący normy związane 
z zapowiedziami małżeńskimi. W 1946 r. Konferencja Biskupów Polskich wydała Instrukcję 
o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem, w niektórych punktach modyfikującą, za 
zgodą władzy zwierzchniej, prawo powszechne. W 1983 r. w życie wszedł nowy Kodeks Prawa 
Kanonicznego, który ustalenie przepisów dotyczących zapowiedzi pozostawił konferencjom 
biskupów. W Polsce przepisy te zostały promulgowane w Instrukcji Episkopatu Polski 
o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim. Od tamtego czasu minęło 
ponad ćwierć wieku, a przepisy w niej zawarte dotyczące zapowiedzi w dużej mierze się 
zdezaktualizowały. Stąd też istnieje potrzeba sformułowania nowego prawa o zapowiedziach 
przystającego do dzisiejszych czasów. 

Zapowiedzi małżeńskie są publicznym ogłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa przez 
nupturientów, a ich głównym celem jest wykrycie przeszkód kanonicznych. Instytucja zapowiedzi ma 
w Polsce bogatą historię. To bogactwo ukazuje się w szczególności w ustawodawstwie partykularnym 
XIII-XVI wieku, to jest między Soborem Laterańskim IV (1215), a dekretem Tametsi Soboru Trydenckiego 
(1563). Zagadnienie zapowiedzi małżeńskich tego okresu (do końca XIX wieku) zostało przedstawione 
na łamach poprzedniego numeru „Teologii Młodych”1. Niniejsza publikacja jest jego kontynuacją. Ma ona 

na celu przedstawienie historii rozwoju kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX 
wieku. W całości to studium da pełny obraz ewolucji zapowiedzi w Polsce i być może przyczyni się do 
wypracowania nowego modelu tejże instytucji – lepiej przystosowanego do dzisiejszych warunków oraz 
owocniej spełniającego swoją funkcję. 

Na początku wypada precyzyjniej określić ramy czasowe, które ograniczą zakres omawianego 

zagadnienia. Za punkt początkowy opracowania przyjęty został rok 1918, w którym zbiega się 
odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wejście w życie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. 
Żeby jednak uczynić zadość pierwszym osiemnastu laty XX wieku, należy zaznaczyć, że w tym okresie 
ustawodawstwo w Polsce całkowicie zamarło2. Data końcowa pada (teoretycznie) na 2013 r., choć jak się 
później okaże, w praktyce zakończy się na 1989 r., to jest roku, w którym weszła w życie Instrukcja 
Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim3. 

                                                 
Bolesław Artur Dùllek, mgr – magister teologii, doktorant Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kontakt: dullekboleslaw@tlen.pl 

1 Zob. B. Dúllek, Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku, Teologia 
Młodych 2 (2013), s. 61-67. 

2 Por. tamże. 

3 Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim, Kraków 1990. 
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1. Kodeks Pio-Benedyktyński 

Dnia 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Kilka miesięcy 
wcześniej, 19 maja 1918 r. w życie wszedł pierwszy Kodeks Prawa Kanonicznego4. Kodeks ten niezwykle 

dużo miejsca, bo aż 10 kanonów (kan. 1022-1031) poświęcił instytucji zapowiedzi małżeńskich, której 
nadał bardzo precyzyjne kształty. Stąd okres obowiązywalności Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego jawi się 
jako „złoty okres” dla omawianego zagadnienia. Choć niniejsza publikacja traktuje o rozwoju kanonicznej 
instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce, to jednak nie można pominąć w rozważaniach prawa 
powszechnego. Niemniej jednak zostanie ono tu potraktowane marginalnie. Dokładne określenie 
powyższych norm oraz ich szersza krytyka wydaje się w kontekście obranej tematyki bezcelowa, 
zwłaszcza mając na uwadze artykuł Zapowiedzi małżeństwa5, czy rozprawę Głoszenie zapowiedzi 
małżeńskich w prawie kanonicznem6, jak również The Banns of Marriage. An Historical Synopsis and 
Commentary7, które pominięte tu zagadnienia opisują w sposób wyczerpujący. Dla potrzeb niniejszej 
publikacji wystarczy tylko zasygnalizowanie poruszanych przez Kodeks kwestii, do których 
w niewielkim tylko stopniu zostaną zastosowane odwołania.  

W wyniku nagromadzenia ogromnego materiału ustawodawstwa partykularnego wydanego po 
Soborze Trydenckim, a co za tym idzie czasami dość sporych różnic w stosowaniu prawa 
o zapowiedziach, Kodeks jasno określił szczegóły dotyczące głoszenia zapowiedzi, dyspensowania od 
nich, oraz czynności, jakie należy podjąć po ich wygłoszeniu.  

W kan. 1022-1023 prawodawca sformułował, kto jest zobowiązany do głoszenia zapowiedzi 
wskazując na proboszcza własnego. Ponadto określił, gdzie w przypadku migracji ludności je głosić oraz 
co robić, gdy zachodzą wątpliwości co do istnienia przeszkód. W kan. 1024-1025 znalazły się informacje 
o czasie, miejscu i formie zapowiedzi. W kan. 1026 prawodawca sformułował zasady postępowania 
w przypadkach małżeństw zawieranych za dyspensą od przeszkody różnej religii oraz małżeństw 
mieszanych, zaś w kan. 1028 zasady dyspensowania od zapowiedzi. Kan. 1027 nakazał wiernym 
poinformowanie o znanych im przeszkodach. Natomiast w kan. 1029 i 1030 § 1 znalazły się normy 
związane ze świadectwem zapowiedzi, zaś w kan. 1030 § 2 oraz kan. 1031 – zasady postępowania 
w związku z wykrytymi przeszkodami lub powstałymi wątpliwościami, a także gdy żadna wątpliwość co 
do istnienia przeszkód między nupturientami się nie zrodzi.  

2. Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych z 1946 r. 

Ważnym punktem dla prawodawstwa polskiego był I Polski Synod Plenarny, który odbył się 
w 1936 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Jego owocem było 151 uchwał, z których cztery były 
poświęcone kwestii sakramentów8. O zapowiedziach Synod jednak nie wspomniał.  

Dla naszych rozważań istotne znaczenie będzie miał jeden z dwóch kluczowych dla rozwoju 

kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX wieku dokumentów, a mianowicie 

                                                 
4 Codex Iuris canonici Pii Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27.05.1917, 
AAS 9 (1917), pars II, p. 11-456. Przekład polski: J. Fijałek, Tekst kanonów o małżeństwie w nowym Kodeksie prawa 
kanonicznego w przekładzie polskim, Polonia Sacra 2 (1918), s. 96-145. 

5 Zob. E. Muszalski, Zapowiedzi małżeństwa, Prawo Kanoniczne 12 (1969), nr 3-4, s. 261-267. 

6 Zob. F. Olszewski, Głoszenie zapowiedzi małżeńskich w prawie kanonicznem, Lublin 1936, s. 77-125. 

7 Zob. J.B. Roberts, The Banns of Marriage. An Historical Synopsis and Commentary, Washington 1931, s. 57-120. 

8 Primum Concilium Polonicum anno Domini MCMXXXVI Częstochoviae habitum Francisco S. R. E. Card. Marmaggi 
Summi Pontificis Pii P. P. XI Legato Apostolico praeside, w: Pierwszy Polski Synod Plenarny wraz z Orędziem 
Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie uchwał tegoż Synodu poprzedzony rysem historycznym 
prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej który napisał X. Piotr Kałwa, Lublin 
1939, s. 57-121. 
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Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem uchwalona dnia 9 września 1946 r. na 
Plenarnej Konferencji Biskupów Polskich w Częstochowie. Instrukcja ta, w pewnej mierze komentowana 
przez kanonistów na łamach różnorodnych czasopism9 do dziś nie doczekała się szczegółowego 

omówienia zawartych w niej norm dotyczących instytucji zapowiedzi. Powstała ona na mocy kan. 1020 
§ 3 Kodeksu Pio-Benedyktyńskiego, w którym prawodawca nakładał na ordynariuszy obowiązek 
wydania podlegającym im proboszczom odpowiednich prawideł, wedle których mieli oni badać 
narzeczonych przed ślubem10. Wydawać by się mogło, że w rok po zakończeniu wojny warunki do 
wydania Instrukcji były niesprzyjające. Jednak P. Kałwa zauważa, że właśnie te warunki skłoniły do 
wydania podobnej instrukcji Stolicę Apostolską, gdyż ta (konkretnie Święta Kongregacja ds. Dyscypliny 
Sakramentów) dnia 29 lipca 1941 r. wydała przepisy dotyczące badania nupturientów przed ślubem. 
P. Kałwa twierdzi, że związana z wojną masowa fluktuacja ludności mogła stanowić zagrożenie dla 
sakramentu małżeństwa, wynikające z wykorzystywania przez napływającą ludność obcego środowiska 
i prób zawierania przez nich nowych związków mimo istnienia poprzednich11. Pomocą do napisania 
polskiej Instrukcji była rzymska, wspomniana już Instrukcja w sprawie stwierdzenia wolnego stanu 
i zawarcia małżeństwa12 z 29 lipca 1941 r., która to zastąpiła starą, z 4 lipca 1921 r.13. Polska Instrukcja 
stanowiła rozporządzenia jednolite dla wszystkich diecezji polskich, wzorujące się możliwie najściślej na 
rzymskiej Instrukcji i przeprowadzające niezbędne bądź pożyteczne dla warunków panujących w Polsce 
uzupełnienia i zmiany14. 

W jej myśl prawo, ale i obowiązek przeprowadzenia badania małżeńskiego przysługiwało 

proboszczowi, który mógł ważnie i godziwie asystować przy zawieraniu małżeństwa. Takim zaś stawał 
się proboszcz wtedy, kiedy przynajmniej jedno z nupturientów zamieszkiwało na stałe lub tymczasowo 
na terenie jego parafii. W związku z niepamiętnym zwyczajem zawierania małżeństw w parafii panny 
młodej najwłaściwszym do przeprowadzenia badania był proboszcz nupturientki. To nie wykluczało 
pomocy przy przeprowadzeniu badania posiłkowego proboszcza nupturienta. W wypadku udzielenia 
licencji do błogosławieństwa małżeństwa obowiązek przeprowadzenia badania spoczywał na 
proboszczu wydającym licencję. Ten obowiązek proboszcz miał zawsze spełniać osobiście15. 

Proboszcz przeprowadzający badanie miał również zapytać obie strony o wyznanie. W zasadzie na 
równi byli traktowani chrześcijanie niekatolicy, wyznawcy innych religii, ateiści, osoby notorycznie 
obkładane cenzurą oraz publiczni grzesznicy16. Ta informacja pozwalała ustalić, czy zapowiedzi można 

głosić bez obaw, czy też należy prosić ordynariusza o specjalne pozwolenie na ich proklamację. 
Proboszcz miał również zapytać o miejsce zamieszkania, zarówno stałego, jak i tymczasowego, oraz 

o czasokres tychże. Miesięczny pobyt starczał, by proboszcz mógł się stać tak zwanym „proboszczem 

                                                 
9 Zob. S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956; I. Grabowski, Prawo 
kanoniczne, Warszawa 19484; P. Kałwa, Badanie stanu wolnego przez ślubem, Wiadomości Duszpasterskie oraz 
Szkice Kazań Niedzielnych i Świątecznych 3 (1946), s. 8-12.  

10 Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem uchwalona dnia 9 września 1946 r. na Plenarnej 
Konferencji Biskupów Polskich w Częstochowie, 1, Olsztyn 1947. 

11 Por. P. Kałwa, Badanie stanu wolnego…, s. 8-9. 

12 Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio de normis a parocho servandis in peragendis canonicis 
investigationibus antequam nupturientes ad matrimonium ineundum admittat (can. 1020), 29.06.1941, AAS 13 
(1921), s. 348-349. 

13 Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio ad revmos ordinarios locorum super probatione status 
liberi ac denuntiatione initi matrimonii, 04.07.1921, AAS 33 (1941), s. 297-307. 

14 Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych…, 4. 

15 Tamże, 5-8. 

16 Tamże, 14-16. 
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własnym”. W przypadku tułaczy i emigrantów proboszcz miał się radzić ordynariusza. Należało też 
wypytać, czy narzeczeni nie zamieszkiwali gdzieś przez co najmniej sześć miesięcy po osiągnięciu 
dojrzałości. Te dane określały, w których parafiach konieczne były zapowiedzi17. Zapowiedzi należało 

głosić zarówno w parafii zamieszkania stałego, jak i tymczasowego, tak nupturienta, jak i nupturientki. 
Jeżeli zapowiedzi odbywały się w kilku parafiach, proboszczowie nieasystujący przy zawarciu 
małżeństwa zobowiązani byli do przesłania proboszczowi asystującemu świadectwa zapowiedzi lub 
dyspensy od nich18. 

W sprawie byłych miejsc zamieszkania warto wspomnieć, że jeśli nupturienci zamieszkiwali 
w parafii przez przynajmniej trzy miesiące, nie trzeba było głosić zapowiedzi w miejscach poprzedniego 
zamieszkania, natomiast w wypadku, gdy nupturienci w parafii mieszkali krócej niż kwartał, zapowiedzi 
należało wygłosić również w parafiach, w których bezpośrednio wcześniej posiadali zamieszkanie i tylko 
w nich, wyłączając dawniejsze19. 

Warunkiem zwolnienia z głoszenia zapowiedzi w poprzednich parafiach było zdobycie przez 
proboszcza przeprowadzającego badanie przedmałżeńskie moralnej pewności co do tego, że nic nie stoi 
na przeszkodzie zawarcia małżeństwa przez nupturientów. W przeciwnej sytuacji proboszcz 
zobowiązany był zwrócić się do ordynariusza, który zwykle nakazywał głoszenie zapowiedzi również we 
wcześniejszych parafiach zamieszkania, zgodnie z przepisami prawa powszechnego20.  

Zwolnienie z głoszenia zapowiedzi w miejscach poprzedniego zamieszkania w wypadku, kiedy 
w obecnym miejscu nupturienci zamieszkują od co najmniej trzech miesięcy, stanowi odstępstwo od 

prawa powszechnego. Takie złagodzenie norm powszechnych prawem partykularnym spowodowane 
było wzmożoną migracją ludności oraz rozciągłością polskich diecezji. Bez tej liberalizacji proboszcz 
w niemal każdym przypadku musiałby się zwracać do ordynariusza21. Owo rozluźnienie prawa 
powszechnego przez polskie prawo partykularne jako podstawę prawną miało indult Świętej 
Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 stycznia 1947, przedłużany dekretami przez Prymasa 
Polski22.  

Nim przyszedł Indult Stolicy Apostolskiej, proboszczowie nie stosowali postanowień kodeksowych, 
co zauważa B. Wyrobisz po przeprowadzeniu indagacji na kilkunastu z nich. W pewnym stopniu 
usprawiedliwiała ich konieczność zwracania się z prośbą do biskupa w prawie połowie przypadków 
małżeństw. To jednak nie usprawiedliwiało ich całkowicie – jak pisze B. Wyrobisz lex dura, sed lex23. 

Prawo powszechne nakazywało głoszenie zapowiedzi w formie ustnej, dopuszczając możliwość 
wywieszania ich w formie pisemnej na drzwiach kościoła, co jednak było uwarunkowane specjalnym 
pozwoleniem ordynariusza. Instrukcja pomijała tę kwestię. W niektórych diecezjach polskich 
ordynariusze wydawali zezwolenia na zapowiedzi w formie pisemnej. W diecezji chełmińskiej 
postanowienia synodu z 1929 r. zezwalały na taki zabieg proboszczom parafii liczących co najmniej 

dziesięć tysięcy wiernych. Jednak na synodzie w 1959 r. ustalono, że taki sposób zapowiedzi można 
stosować w parafiach pięciotysięcznych. W diecezji gnieźnieńskiej na synodzie w 1962 r. wprowadzono 
podobne rozporządzenia dla pięciotysięcznych parafii. Synod włocławski z 1967 r. zezwalał na głoszenie 
zapowiedzi poprzez wywieszanie ich na drzwiach kościoła wszystkim bez wyjątku proboszczom. Na 

                                                 
17 Tamże, 17-19. 

18 Tamże, 56-57. 

19 Tamże, 60. 

20 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice 1976, s. 83. 

21 Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych…, nr 59. 

22 Za: E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, Warszawa 
1979, s. 218; T. Pieronek, Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970, t. I, Warszawa 1971, s. 87-88. 

23 Por. B. Wyrobisz, Zapowiedzi, Gazeta Kościelna. Tygodnik Poświęcony Sprawom Kościelnym 39 (1932), s. 530. 
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synodzie poznańskim w 1968 r. zezwolono, by w większych parafiach (nie precyzując ich wielkości) 
zapowiedzi były wywieszane na tablicy ogłoszeń. Podobne decyzje podejmowali także pozostali 
ordynariusze24. 

W kwestii zapowiedzi małżeństw mieszanych i zawieranych za dyspensą od różności religii, 
w Polsce utarł się zwyczaj głoszenia ich z pominięciem elementów, które mogłyby razić wiernych. 
Bowiem chociaż małżeństwa osób o różnej przynależności religijnej nie były pochwalane, to polskie 
społeczeństwo odnosiło się do nich z właściwym zrozumieniem. Obawy o zgorszenie wiernych w Polsce 
nie miały uzasadnienia. O zapowiedziach takowych małżeństw traktowały między innymi synody: 
warszawski z 1922 r., warszawski z 1962 r. oraz częstochowski z 1954 r.25. 

Prawo powszechne nakazywało głoszenie zapowiedzi w niedziele i święta nakazane. Polskie prawo 
partykularne tej kwestii nie poruszało. Gdzieniegdzie jednak (szczególnie na terenie byłego Królestwa 
Kongresowego26) zachował się zwyczaj zapowiedzi wyłącznie w niedziele. Było to związane 
z obowiązującym tam dawniej prawem cywilnym o zapowiedziach. Zjawisko to zauważają między 
innymi M. Żurowski27 oraz J. Pycia28. 

3. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

Aktualnie obowiązujące prawo powszechne Kościoła rzymskokatolickiego reguluje Kodeks Prawa 
Kanonicznego29 promulgowany przez Jana Pawła II w 1983 roku. Kodeks ten niewiele wspomina wprost 

o zapowiedziach przedmałżeńskich, ale nie lekceważy tej instytucji. W kan. 1066-1070 czytamy 
o przedmałżeńskim badaniu nupturientów, do którego zaliczają się także zapowiedzi. W kan. 1066 
prawodawca nakazuje upewnienie się co do tego, czy na drodze do małżeństwa nie stoją żadne 
przeszkody, natomiast w kan. 1067 w sposób ramowy określa, jakimi środkami należy się w tej kwestii 
posłużyć. Konkretyzacja form badania przedmałżeńskiego należy do konferencji biskupów, a nie – jak 
w Kodeksie Pio-Benedyktyńskim – do ordynariusza miejsca30. Konferencja biskupów ma za zadanie 
usankcjonować odpowiednimi przepisami, dostosowanymi do warunków i potrzeb konkretnego regionu 
kościelnego, kwestie związane z egzaminem narzeczonych oraz zapowiedziami małżeńskimi31. Należy 
zauważyć, że nie jest to wypis taksatywny, gdyż wspomniany organ władzy może ustanowić również 
„inne odpowiednie środki do przeprowadzenia badań przed zawarciem małżeństwa”32. Szereg tych 
czynności ma za zadanie przede wszystkim zbadanie stanu wolnego nupturientów33. Jak widać Kodeks 

nadał zapowiedziom charakter partykularny34. Póki poszczególne konferencje biskupów nie wydały 
stosownych przepisów, obowiązywały normy poprzednich instrukcji35. 

                                                 
24 Za: M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, s. 83. 

25 Za: tamże, s. 84. 

26 Dz. Pr. K.P. Tom X, Nr 41. 

27 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s. 83. 

28 Por. J. Pycia, Prawo kanoniczne małżeńskie, Kielce 1922, s. 22. 

29 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. 

30 Por. W. Góralski, Małżeństwo, w: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła [i.in.], Komentarz do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 r., t. III, Lublin 1986, s. 227 [dalej: W. Góralski, Małżeństwo, KKPK Lublin] 

31 Por. W. Góralski, Małżeństwo, KKPK Lublin, s. 227. 

32 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV, Warszawa 1986, s. 44. 

33 Por. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985, s. 37. 

34 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1984, s. 111. 

35 Por. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo…, s. 37.  
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W kan. 1068 czytamy o sytuacji nadzwyczajnej, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo śmierci 
przynajmniej jednego z nupturientów. W takich okolicznościach nie zawsze da się przeprowadzić 
konwencjonalne badanie przedmałżeńskie. Sytuacja taka zachodziła najczęściej wtedy, kiedy strony 

chciały zawrzeć związek małżeński dla spokoju sumienia bądź zalegalizowania potomstwa36. W takim 
wypadku wystarcza oświadczenie stron, w razie potrzeby zaprzysiężone. Norma ta uwarunkowana jest 
dobrem duchowym wiernych, przedkładanym nad formalności, które mają charakter pomocniczy, a nie 
zasadniczy37. Gdyby jednak w świadku urzędowym mającym asystować przy zawieraniu małżeństwa 
zachodziła wątpliwość co do stanu wolnego nupturientów, nie powinien on stosować tej skróconej 
procedury38. Warunkiem takiego wariantu dochodzenia jest obok niebezpieczeństwa śmierci i braku 
wątpliwości, co do istnienia przeszkód u nupturientów również brak możliwości odniesienia się do 
innych dowodów39. 

W kan. 1069 prawodawca stanowi o obowiązku wiernych względem zapowiedzi. Obowiązek 
poinformowania o znanych przeszkodach przez wiernych jest ściśle związany z celowością prawa.  

Nie tylko wierni mają pewne obowiązki związane z zapowiedziami przedmałżeńskimi. Obok norm 
dotyczących wszystkich wiernych Kodeks stanowi inne – skierowane do proboszczów. Zawarte zostały 
w kan. 1070. W sytuacji, gdy badania przedślubnego nie przeprowadzał proboszcz, który ma asystować 
przy zawieraniu małżeństwa, powinien on powiadomić proboszcza asystującego o wynikach badań. 
Takie powiadomienie powinno mieć formę pisemną i być zaopatrzone w pieczęć parafii oraz podpis 
proboszcza40. Sytuacja ma miejsce również wówczas, gdy część badania zostaje powierzona innemu 

kapłanowi, co szczególnie często zdarza się w ramach omawianej materii. Osób odpowiedzialnych za tę 
część badania może być wówczas kilka i każda z nich musi wysłać do proboszcza przeprowadzającego 
badanie główne odpowiednią dokumentację – świadectwo zapowiedzi – z zaznaczeniem, czy wykryto 
jakąś przeszkodę, czy nie. Dopiero wówczas proboszcz przeprowadzający badanie główne powiadamia 
kapłana asystującego przy małżeństwie o wyniku badań. 

4. Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa z 1986 r. 

W związku z dyspozycją normy prawnej zawartej w kan. 1067, związanej z wydaniem przepisów 
dotyczących egzaminu narzeczonych, zapowiedzi przedmałżeńskich oraz innych odpowiednich środków 
do przeprowadzenia badań przed zawarciem małżeństwa, na 216. posiedzeniu plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski w Tarnowie w dniu 5 września 1986 roku uchwalona została Instrukcja Episkopatu 
Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, która weszła w życie 13 grudnia 
1989 r.  

Kwestii zapowiedzi przedmałżeńskich prawodawca poświęca w Instrukcji dwa numery - 94 i 95. 
W numerze 94 łączy ściśle kwestię zapowiedzi z kan. 1069, w którym czytamy o obowiązku wiernych 

dotyczącym poinformowania o znanych im przeszkodach. Ponadto zwraca uwagę na społeczny wymiar 
małżeństwa41. Następnie przedstawia motyw głoszenia zapowiedzi, jakim jest umożliwienie ogółowi 
wiernych wyjawienia znanych im przeszkód oraz ukazanie małżeństwa jako instytucji nie prywatnej, lecz 

                                                 
36 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Katowice 1987, s. 103. 

37 Por. tamże, s. 103. 

38 Por. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 84. 

39 Por. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Płock 1987, s. 22. 

40 Por. W. Góralski, Małżeństwo, KKPK Lublin, s. 228.  

41 Por. tamże, s. 263-266. 
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całego Kościoła42. Wreszcie prawodawca określa w Instrukcji osobę odpowiedzialną za głoszenie 
zapowiedzi, którą jest proboszcz własny.  

Prawodawca w Instrukcji z roku 1986 podobnie jak w tej z 1946 r., ogranicza miejsca, gdzie należy 

głosić zapowiedzi. Jeśli bowiem nupturienci mieszkają w parafii proboszcza własnego najmniej sześć 
miesięcy, zapowiedzi nie trzeba wygłaszać w parafiach poprzedniego pobytu; jeśli krócej, zapowiedzi 
należy również poczynić w parafii, w której narzeczeni bezpośrednio wcześniej zamieszkiwali 
z pominięciem innych miejsc43. Jeśli nupturienci pochodzą z dwóch różnych parafii, zapowiedzi należy 
ogłosić w obu44. Wtedy to proboszcz przeprowadzający badanie przedmałżeńskie wysyła do proboszcza 
nupturienta pochodzącego z drugiej parafii prośbę o ogłoszenie zapowiedzi. Proboszcz drugiej parafii, po 
wygłoszeniu zapowiedzi, uzupełnia odpowiednie rubryki w rzeczonej prośbie i odsyła ją proboszczowi 
przeprowadzającemu badanie główne. 

W numerze 95 znajduje się wymóg, które należy spełnić, by nie głosić zapowiedzi w parafiach 
poprzedniego zamieszkania: proboszcz ma sobie urobić moralną pewność co do stanu wolnego 
nupturientów oraz co do tego, że nic nie stoi na przeszkodzie ich małżeństwu45. Gdyby jednak takiej 
pewności sobie nie urobił, ma zwrócić się do ordynariusza i postępować według jego wskazówek.  

W tym samym numerze znajdziemy również informacje o formie zapowiedzi. Należy je wywieszać 
na okres ośmiu dni w gablocie ogłoszeń parafialnych tak, by w tym czasie wypadały dwie niedziele bądź 
niedziela i święto nakazane. Formą alternatywną jest głoszenie zapowiedzi ustnie dwa razy podczas 
licznie uczęszczanych nabożeństw w niedzielę lub święto nakazane46. Te dwa nabożeństwa mogą 

odbywać się w jednym dniu, byleby licznie zebrali się na nich wierni47. Zintensyfikowane duszpasterstwo 
oraz brak czasu między mszami skłaniały ordynariuszy do zezwalania na zapowiedzi poprzez 
wywieszanie ich w gablocie. Prawodawca wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, dał 
pierwszeństwo tej formie przed głoszeniem ustnym48, co stanowi znaczną zmianę względem przepisów 
zawartych w starej Instrukcji. Proboszcz nie jest jednak zobligowany do używania pierwszej formy – 
pisemnej. Bez specjalnych zezwoleń może wybrać drugą – ustną49. Wydaje się, że takie wypadki będą 
miały miejsce przede wszystkim w niewielkich parafiach wiejskich50. 

Władzę dyspensowania posiadają ordynariusze miejsca, o czym czytamy w numerze 95. Warto 
wspomnieć, że w wielu polskich diecezjach, miedzy innymi w archidiecezji katowickiej, władza ta została 
przez ordynariuszów delegowana dziekanom. Niewykluczone jest delegowanie tej władzy samym 

proboszczom51. W diecezji przemyskiej dziekan ma władzę dyspensowania tylko od jednej zapowiedzi, 

                                                 
42 Por. W. Góralski, Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim z 5 
IX 1987, Studia Płockie 19-20 (1991-1992), s. 110. 

43 Por. W. Góralski, Małżeństwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2, red. J. Krukowski, Poznań 
2011, s. 265 [dalej: W. Góralski, Małżeństwo, KKPK Poznań]. 

44 Por. J. Dziobek-Romański, Podstawy prawne obowiązku głoszenia zapowiedzi przedślubnych w Kościele, Roczniki 
Nauk Prawnych 8 (1998), s. 157. 

45 Por. T. Płoski, Uwagi i refleksje do „Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa 
w Kościele Katolickim”, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne 45 (1990), s. 40. 

46 Por. W. Góralski, Małżeństwo, KKPK Poznań, s. 265. 

47 Por. W. Góralski, Instrukcja Episkopatu Polski…, s. 111. 

48 Por. T. Płoski, Uwagi i refleksje…, s. 40. 

49 Por. W. Góralski, Instrukcja Episkopatu Polski…, s. 111. 

50 Por. tamże, s. 111. 

51 Por. J. Dziobek-Romański, Podstawy prawne obowiązku głoszenia zapowiedzi…, s. 155. 
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natomiast od dwóch dyspensa musi pochodzić od ordynariusza52. Generalnie dyspensa może dotyczyć 
jednej lub dwóch zapowiedzi53. O dyspensę w imieniu nupturientów występuje proboszcz. Jest ona 
udzielana z proporcjonalnych i racjonalnych powodów. Można się o nią starać w wypadku, kiedy 

proboszcz wyrobił sobie moralną pewność co do stanu wolnego narzeczonych54. W wypadku, kiedy 
małżeństwo nie zostało zawarte w ciągu sześciu miesięcy od wygłoszenia ostatniej zapowiedzi, należy je 
wygłosić powtórnie lub zwrócić się do kompetentnej osoby o udzielenie dyspensy55. 

W latach 1991-1999 odbył się Drugi Polski Synod Plenarny. Choć sporo miejsca poświęcił on 
powołaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, to kwestię zapowiedzi przemilczał56. 

 
W Polsce bardzo upowszechnił się zwyczaj redagowania prasy o zasięgu parafialnym. 

Zamieszczonym tam intencjom mszalnym, ogłoszeniom parafialnym oraz liturgii słowa na niedzielę 
często towarzyszą zapowiedzi przedmałżeńskie. Ze względu na funkcje norm regulujących zapowiedzi 
inicjatywa jest bardzo trafna. Wydaje się jednak, że ta forma zapowiedzi nie może zastąpić wywieszania 
ich w gablocie informacyjnej albo głoszenia ustnego – może im tylko towarzyszyć. Póki co, brak na ten 
temat oficjalnych wypowiedzi oraz jakichkolwiek unormowań prawnych. 

Podobnie ma się rzecz z parafialnymi stronami internetowymi, gdzie zapowiedzi są niejednokrotnie 
publikowane. To również, jak się wydaje, nie może zastąpić form nakazanych przez konferencję 
biskupów. Uwagę temu zagadnieniu poświęcił już P. Majer57.  

W dzisiejszych czasach, w dobie coraz agresywniejszej komercji, należy zadać sobie pytanie, czy 

głoszenie zapowiedzi nie przysporzy nupturientom problemów ze zbyt nachalnymi akwizytorami 
oferującymi oprawę uroczystości ślubnych (kwiaciarnie, zespoły muzyczne, wypożyczalnie limuzyn, 
restauracje itp.) Rzeczą oczywistą jest, że zapowiedzi nie należy w takim wypadku zaniechać, a jedynie 
dostosować je do panujących warunków58.  

Niegdyś w Polsce nupturienci zgłaszający się do kancelarii parafialnych w celu załatwienia 
formalności przedmałżeńskich nie mieli zastrzeżeń odnośnie do głoszenia zapowiedzi. Kiedy w życie 
weszła ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych59, kwestia ta ulegała stopniowo 
zmianie – narzeczeni coraz częściej mieli obiekcje co do podawania ich danych osobowych do 
wiadomości publicznej poprzez zapowiedzi. Mniemali oni bowiem, że zapowiedzi naruszają ich prawo do 
prywatności60. Szerzej na ten temat pisze Z. Janczewski i W. Kacprzyk. Warto w tym kontekście jednak 

choćby krótko wspomnieć, że Kościół cieszy się w Polsce autonomią zagwarantowaną przez Konkordat61 

                                                 
52 Z. Janczewski, Zapowiedzi przedmałżeńskie a prawo do ochrony danych osobowych, Ius Matrimoniale 12 (2007), 
s. 51. 

53 Por. Z. Głowacki, Zapowiedzi przedmałżeńskie, Kronika Archidiecezji Przemyskiej 79 (1994), s. 613. 

54 Por. J. Glapik, Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego, Poznań 2012, s. 144. 

55 Por. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2005, s. 79-80. 

56 II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001. 

57 Zob. P. Majer, Ogłaszanie zapowiedzi przedślubnych na stronie internetowej parafii, Monitor Prawny Proboszcza 
24 (2013), s. 3-4. 

58 Por. Z. Janczewski, Zapowiedzi przedmałżeńskie…, s. 63-64. 

59 Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. 

60 Zob. Z. Janczewski, Zapowiedzi przedmałżeńskie…, s. 51-66; W. Kacprzyk, Prawo do prywatności w prawie 
kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2008. 

61 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., 
Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 
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i Konstytucję62, zaś zapowiedzi małżeńskie, jako instytucja kościelna, są regulowane przez prawo 
kanoniczne, a nie świeckie. 

Zakończenie 

Jako, że Instrukcja z 1986 r. w związku ze zmianami w ustawodawstwie państwowym oraz innymi 
czynnikami społecznymi, nieco się zdezaktualizowała, obecnie trwają prace nad nową jej wersją. 
Odnośnie do zapowiedzi szczególnie dyskutowaną kwestią może być ich miejsce, to jest parafia, w której 
mają być głoszone. Wiąże się to w dużym stopniu z wejściem Polski do strefy Schengen w 2007 r. które 
spowodowało masową emigrację Polaków, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Holandii 
i Włoch. Taka sytuacja stawia przed Episkopatem Polski trudne pytanie: co zrobić, aby zapowiedzi były 
dzisiaj skuteczne? Wydaje się, że konieczne będzie porozumienie między zainteresowanymi 
konferencjami biskupów co do zasad zapowiedzi. A to rodzi pytanie, czy nie słuszniej byłoby powrócić do 
sytuacji, gdy to prawo powszechne ustalało normy dotyczące zapowiedzi. Poza miejscem zamieszkania 
nupturientów wątpliwości rodzi sama forma zapowiedzi – czy wywieszanie zapowiedzi w gablotach 
informacyjnych jest skuteczne, czy nie unormować publikacji zapowiedzi na łamach prasy parafialnej lub 
stronach internetowych – i czy ostatecznie zapowiedzi są rzeczywiście konieczne. Jednak to wszystko 
wybiega poza ramy czasowe naszych rozważań – w przyszłość. Stąd rysuje się potrzeba dokładnego 
przeanalizowania sytuacji i sformułowania uwag de lege lata oraz postulatów de lege ferenda.  

DEVELOPMENT OF CANONICAL INSTITUTIONS OF THE BANNS OF MARRIAGE 
IN POLAND FROM THE TWENTIETH CENTURY 

Summary: 
Shortly before regaining independence by Poland in 1918, Pio-Benedictine Code came into force in 

the Church. The Code precisely specified norms concerning banns of marriage. In 1946 Polish Bishops 
Conference issued the Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem. The Instruction at 
some points modified the particular law. In 1983 the new Code of Canon Law came into force. The Code 
left it to episcopal conferences to determine the norms concerning banns of marriage. In Poland these 
norms were promulgated in 1989 in Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia 
małżeństwa w Kościele Katolickim. It is now a quarter of a century since then and the norms contained 
therein are largely outdated. Hence, there is a need to formulate a new law on banns of marriage which 
would suit the present day. 

Keywords 
canon law, particular law of Poland, matrimonial law, nupturients, prenuptial examination 
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EKSPERYMENTY Z UŻYCIEM ZWIERZĄT JAKO PROBLEM MORALNY 

W niniejszym artykule rozważany jest problem eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt. 
Eksperymenty te stanowią podstawę badań biomedycznych, bardzo istotnych dla ludzkiego 
życia i zdrowia. Podstawową bazą etyczną dla prowadzenia humanitarnych badań naukowych 
z użyciem zwierząt jest zasada 3R, która oznacza: zastąpienie, zmniejszenie, złagodzenie. 
Zastąpienie dotyczy metod, które unikają lub zastępują wykorzystanie zwierząt. Zmniejszenie 
odnosi się do metod, które ograniczają wykorzystanie zwierząt oraz umożliwiają badaczom 
uzyskanie porównywalnych informacji na podstawie zbadania mniejszej ilości zwierząt. 
Złagodzenie dotyczy ulepszenia naukowych procedur i hodowli, co skutkuje zmniejszeniem 
rzeczywistego lub potencjalnego bólu, cierpienia, dystresu lub innych szkód. Artykuł ten jest 
próbą pokazania zbieżności stanowiska bioetyki chrześcijańskiej z ustawodawstwem 
europejskim w kwestii badań na zwierzętach.  

Gatunek ludzki od tysięcy lat wykorzystuje zwierzęta. Nie jest to zjawisko wyjątkowe, ponieważ 
w przyrodzie znane są przykłady wzajemnych interakcji między gatunkami. Podstawową formą stosunku 
człowieka do zwierząt jest drapieżnictwo1, które objawia się w wykorzystaniu innych gatunków jako 
źródła pożywienia. Rozwiniętą formą tego drapieżnictwa może być zastosowanie elementów 
organizmów zwierzęcych w celu zaspokojenia pozażywieniowych potrzeb człowieka, np. wykorzystanie 
skóry zwierząt. Na pograniczu pasożytnictwa i symbiozy można natomiast ulokować wykorzystywanie 
niektórych gatunków zwierząt jako narzędzi transportu czy pracy. Niewątpliwie, człowiek czerpie 

z takiego stosunku korzyści, ale dla zwierzęcia już niekoniecznie ten układ będzie w równym stopniu 
opłacalny. Człowiek zapewnia mu wprawdzie pożywienie i schronienie, ale ma w tym swój interes. 
W tym kontekście pojawia się zagadnienie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych 
i edukacyjnych. 

Działanie takie w wielu przypadkach prowadzą do śmierci zwierzęcia, a w innych skutkują mniej 

lub bardziej poważnymi uszkodzeniami jego ciała. Zatem rodzi się pytanie o ich zasadność. Pojawiają się 
zarówno skrajne głosy postulujące całkowity zakaz prowadzenia eksperymentów na zwierzętach, jak 
i opinie zwolenników przeprowadzania na nich różnorakich technicznie możliwych badań. Istnieje też 
stanowisko umiarkowane, które zajmują osoby, dopuszczające wprawdzie możliwość prowadzenia tego 
typu eksperymentów, ale przy jednoczesnym ograniczeniu się do niezbędnych badań, których nie można 
przeprowadzić w inny sposób oraz, o ile to możliwe, przy zminimalizowaniu cierpienia zwierząt.  

                                                 
Anna Grychtoł, mgr lic. kan. – ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach oraz studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także 
podyplomowe studia z zarządzania w ochronie zdrowia w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktorantka 
w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ; kontakt: 
aneczka511@op.pl 

1 Por. K. Wong, Człowiek największy drapieżnik, Świat Nauki 4 (2014), s. 42-47. 
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Celem niniejszego artykułu jest cena moralna badań prowadzonych z wykorzystaniem zwierząt 
laboratoryjnych. Jako podstawowe kryteria tej oceny wykorzystane zostaną zasady etyki 
chrześcijańskiej. Przedmiotem oceny będzie zarówno działalność człowieka w przestrzeni badań nad 

zwierzętami, jak również ocena prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.  

Człowiek wobec cierpienia zwierząt 

Jak w przypadku każdej drażliwej kwestii, rozbieżność poglądów wyznacza podział na 
zwolenników i przeciwników danej sprawy. Podobnie jest w przypadku wykorzystywania zwierząt 
w badaniach naukowych. Zagorzali przeciwnicy tych badań odwołują się do ogromu cierpienia, jakiego 
doświadczają zwierzęta w czasie tych procedur. Trudno nie przyznać im racji, kiedy mamy do czynienia 
z niepotrzebnym bólem żywych istot, wyposażonych w receptory bólowe lub gdy prowadzone badania 
nie wnoszą nic nowego do nauki. Jednak na korzyść zwolenników prowadzenia tego typu badań 
przemawia fakt, iż eksperymenty są niezbędne dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia.  

Całość prezentowanych zagadnień wpisuje się w kontekst etyki świata zwierzęcego. 
Zainteresowanie tym tematem sięga starożytności. W poglądach ówczesnych filozofów można znaleźć 
zarówno opinie wskazujące na zwierzęta jako niższą kategorię istot, podporządkowaną człowiekowi 
(Arystoteles i stoicy), jak i próby dopatrzenia się wspólnoty z nimi (Anaksagoras, Plutarch). Stanowisko 
etyki średniowiecznej streszcza się natomiast w poglądach św. Tomasza, który uznał zwierzęta za 

hierarchicznie niższe w stosunku do człowieka oraz pozbawione rozumu, zatem wyjęte spod moralnych 
ocen i kar. Na kilka wieków temat zwierząt został zapomniany, aby powrócić w poglądach J.J. Rousseau. 
Ten osiemnastowieczny filozof przyznawał im prawo do dobrego traktowania przez człowieka. 
Przeciwnego zdania był I. Kant, który jedynie w człowieku widział podmiot moralności2. Tym niemniej 
Kant uznawał, że prowadzenie bolesnych eksperymentów jedynie dla celów spekulacji budzi odrazę, gdy 
te same wyniki można osiągnąć innymi sposobami3. Propagatorem przyznania praw zwierzętom w XIX 
wieku był Schopenhauer, w tym czasie powstały też pierwsze stowarzyszenia filoanimalistyczne, 
postulujące objęcie zwierząt społeczną opieką4.  

Największy jednak rozwój w dziedzinie obrony praw zwierząt miał miejsce w wieku XX. 
Międzynarodowa Federacja Praw Zwierzęcia uchwaliła 21 września 1977 roku Światową Deklarację 
Praw Zwierząt. Dokument ten postuluje przede wszystkim szacunek wobec zwierząt oraz 

zminimalizowanie ich bólu i cierpienia. Wbrew pozorom nie jest to akt manifestacji fanatycznych 
poglądów przeciwników uśmiercania zwierząt. Deklaracja wzywa natomiast do poszanowania, opieki 
i ochrony zwierząt. Odnosi się także do zagadnienia doświadczeń na zwierzętach. Doświadczenia, które 
powodują cierpienia fizyczne i psychiczne powinny być zakazane, a w ich miejsce powinno się 
poszukiwać metod zastępczych. Jeśli natomiast śmierć okaże się nieunikniona, należy tego dokonać 

szybko i w sposób nienarażający zwierzęcia na ból i trwogę5.  

Naukowe dowody w sprawie cierpienia zwierząt 

Fundamentalną publikację w temacie prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt stanowi 
praca Williama Russell’a i Rexa Burch’a z 1959 roku The Principles of Humane Experimental Technique. 
Autorzy zawarli w niej wspomnianą już pobieżnie zasadę „3Rs” - reduction, refinement, replacement. 
Zasada ta postuluje zmniejszenie ilości wykorzystywanych zwierząt w badaniach do niezbędnego 
minimum (reduction), ograniczenie bólu i cierpienia psychicznego, jakie mogą towarzyszyć tym 

                                                 
2 Por. T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009, s. 55-57. 

3 Por. R. Kolar, Animal Experimentation, Science and Engineering Ethics 12 (2006), s. 115. 

4 Por. T. Ślipko, Bioetyka…, s. 57. 

5 Światowa Deklaracja Praw Zwierząt, w: http://centaurus.org.pl/PRAWO/deklaracja.pdf [20.12.2013]. 
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badaniom (refinement) oraz w miarę możliwości zastępowanie zwierząt alternatywnymi modelami 
badawczymi (replacement). Jednak obowiązująca zasada „3Rs” nie uwzględnia najnowszej wiedzy na 
temat zdolności poznawczych i emocjonalnych zwierząt, oraz rozumienia szkód spowodowanych 

prowadzeniem eksperymentów. Ponadto zmianie uległ też sposób patrzenia na miejsce zwierząt 
w społeczeństwie w perspektywie kulturalnej. Podważono także efektywność prowadzenia badań na 
zwierzętach w stosunku do uzyskiwanych w ten sposób wyników6. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż komitety etyczne, które decydują o dopuszczalności 
prowadzenia eksperymentu z użyciem zwierząt, mają w swoim składzie głównie członków, którzy 
wykorzystują zwierzęta w swojej pracy badawczej. Przedstawiciele interesu zwierząt są w mniejszości. 
Często też osoby zasiadające w tych komitetach nie posiadają odpowiedniej wiedzy w zakresie etyki, 
zasady „3Rs”, czy problematyki badań naukowych w biomedycynie7. 

Obecnie większość wytycznych w sprawie prowadzenia eksperymentów na zwierzętach podkreśla, 
że powinny one być podporządkowane korzyściom, jakie mogą przynieść ludziom. Rzadko uwzględnia 
się przy tym interes zwierząt. Jednak ostatnie badania sugerują, że eksperymenty na zwierzętach 
przynoszą im więcej szkód niż dotąd sądzono. W związku z tym ich ochrona powinna być dostosowana 
do tych doniesień. Badania dowodzą również, iż eksperymenty prowadzone na zwierzętach nie zawsze 
dają wyniki, które można przenieść na organizm człowieka. Za przykład mogą tutaj posłużyć badania 
dotyczące neurologii czy chorób naczyń. W toksykologii natomiast zwierzęta okazują się mniej użyteczne 
niż zastosowanie metod in vitro. Warto byłoby zastanowić się, czy zwierzęta mogłyby zostać zastąpione 

narzędziami oferowanymi przez nowoczesną biologię molekularną, genetykę, biochemię i biologię 
obliczeniową. Chociaż żadne z tych narzędzi nie jest w stanie zastąpić całego organizmu, dają one jednak 
możliwość zrozumienia mechanizmu procesów na poziomie molekularnym. Należy wziąć też pod uwagę 
różnice między gatunkami pod względem anatomicznym, psychologicznym, genetycznym, które mogą 
znaleźć odbicie w przebiegu wielu chorób8. 

Dostępność i świadomość istnienia odpowiednich technik in vitro stanowi przesłankę dla użycia 
tych alternatywnych metod w stosunku do badań z wykorzystaniem zwierząt. Pozwoliłoby to uniknąć 
przeprowadzania takich badań, które powodują u nich poważne cierpienie. Jednakże zastosowanie 
metod alternatywnych jest w większości przypadków ograniczone do laboratoriów, w których te metody 
zostały rozwinięte. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wiele eksperymentów jest prowadzonych 

z zastosowaniem tak małej ilości zwierząt, że nie można na ich podstawie wyciągnąć odpowiednich 
wniosków. Zastosowanie metod in vitro pozwala natomiast bez większych trudności powielić wielkość 
materiału eksperymentalnego9. 

Osobny problem stanowi prowadzenie badań, podczas których niewskazane jest zastosowanie 
jakichkolwiek środków przeciwbólowych. Aby procedury, które powodują ból lub psychiczne cierpienie 

u zwierząt były dopuszczalne, muszą posiadać poważne uzasadnienie. Powodowanie bólu u zwierząt nie 
jest kategorycznie zabronione, usprawiedliwia je silne przekonanie, że istotne z naukowego punktu 
widzenia eksperymenty wymagają, aby ten ból nie był leczony. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 

                                                 
6 H.R. Ferdowsian, N. Beck, Ethical and Scientific Consideration Regarding Animal Testing and Research, w: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168484 [20.12.2013]. 

7 R. Kolar, Animal experimentation…, s. 117-118. 

8 H. R. Ferdowsian, N. Beck, Ethical and Scientific.... 

9 F.P. Gruber, T. Hartung, Alternatives to animal experimentation in basic research, w: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
/pubmed/15586255 [20.12.2013]. 
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nie tylko leki przeciwbólowe mogą wpływać na przebieg eksperymentu, ale także nieleczony ból może 
oddziaływać na prowadzone badania10. 

Niekiedy zwraca się uwagę na kwestię pozostawienia zwierzęcia przy życiu z bólem lub jego 

eutanazji. Pojawia się tutaj problem śmierci jako ostatecznego leku przeciwbólowego. Niezabicie 
zwierzęcia, a konkretnie niezabicie cierpiącego zwierzęcia, jest tym, co wymaga usprawiedliwienia. Ta 
zasada jest w rzeczywistości istotna dla etycznego uzasadnienia obecnego postępowania w badaniach na 
zwierzętach. Dla wielu badaczy podstawową formą walki z bólem zwierzęcia jest jego eutanazja na końcu 
badania, niezależnie od faktycznego stanu zdrowia11. 

Warto w tym miejscu poruszyć problem wykorzystywania żywych zwierząt do celów 
edukacyjnych. Niewątpliwie takie działanie stanowi pomoc dla przyszłych badaczy. Jednakże nie wydaje 
się, aby wykorzystywanie tego typu metod edukacyjnych było konieczne we wszystkich przypadkach 
studentów nauk biomedycznych. Większość absolwentów tych kierunków nigdy w swojej przyszłej 
pracy zawodowej nie będzie wykorzystywała tego typu umiejętności. Pojawia się zatem pytanie 
o zasadność zmuszania tych studentów do prowadzenia wiwisekcji, a następnie uśmiercenia zwierzęcia. 
Rozsądniejsze wydaje się ograniczenie tego typu praktyk jedynie do tych osób, którym takie umiejętności 
przydadzą się w dalszej pracy.  

Ból i cierpienie zwierząt w ustawodawstwie europejskim 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 roku zawiera 
postulat ochrony na szczeblu międzynarodowym zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i ich 
dobrostanu. Dyrektywa ta zwraca uwagę na najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie zdolności do 
odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia. Na tej 
podstawie wysunięty został wniosek o podwyższenie minimalnych norm dla ochrony tych zwierząt. 
Dyrektywa wzywa także do poszerzenia ochrony względem głowonogów oraz form płodowych ssaków. 

Dokument promuje zastosowanie alternatywnych metod prowadzenia badań, podkreślając 
jednocześnie dotychczasową konieczność przeprowadzania badań na żywych zwierzętach w celu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Przy prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierząt 
należy uwzględnić zasadę znaną jako „3Rs”12, czyli zastąpienia, zmniejszenia i złagodzenia. Dyrektywa 
zwraca uwagę na fakt, iż zwierzęta stanowią same w sobie wartość i dlatego należy się im szacunek. 

Zatem ich wykorzystanie do celów naukowych lub edukacyjnych należy dopuszczać jedynie w sytuacji, 
gdy nie istnieje inna możliwość. 

Ból, cierpienie oraz dystres zwierząt w trakcie przeprowadzanych eksperymentów powinien być 
ograniczany do niezbędnego minimum, a procedury, które powodują długotrwały ból, cierpienie 
i dystres powinny być zakazane. Dokument wnioskuje także o dostosowywanie warunków 

przetrzymywania i opieki nad zwierzętami do określonych potrzeb i cech danego gatunku. Dyrektywa 
nie odnosi się natomiast do takich działań, które najprawdopodobniej nie powodują bólu, cierpienia 
i dystresu ani trwałego uszkodzenia w stopniu równym ukłuciu igłą ani intensywniejszym. Postuluje się, 
aby „w miarę możliwości zamiast danej procedury stosowana była zadowalająca pod względem 
naukowym metoda lub strategia badawcza nieobejmująca wykorzystywania żywych zwierząt”13, a także 

                                                 
10 L. Carbone, Pain in Laboratory Animals: the Ethical and Regulatory Imperatives, w: http://www.ncbi.nlm.nih. 
gov/pmc/articles/PMC3168441 [20.11.2013]. 

11 L. Carbone, Pain in.... 

12 W polskiej wersji funkcjonuje ona niekiedy jako zasada 3Z – zastąpienia, zmniejszenia, złagodzenia. Por. 
T. Pietrzykowski, Nowa dyrektywa o doświadczeniach na zwierzętach – wątpliwości, wyzwania i szanse, w: 
http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=993&PHPSESSID=4af9648eaf0e1a261c63f6ded5092
91c [20.11.2013]. 

13 DE 2010/63/UE. 
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zakłada się redukcję liczby wykorzystywanych zwierząt do minimum, które nie spowoduje uszczerbku 
w prowadzonych badaniach. Wnioskuje się także o polepszenie warunków hodowli, trzymania i opieki 
nad zwierzętami oraz udoskonalenie metod eliminacji potencjalnego bólu, cierpienia, dystresu i trwałego 

uszkodzenia u zwierząt do minimum. 
Dyrektywa wylicza także cele, w ramach których mogą być prowadzone badania na zwierzętach: 

 badania podstawowe, 
 badania translacyjne, mające na celu unikanie, zapobieganie, diagnozowanie lub leczenie choroby, 

złego stanu zdrowia lub innej nieprawidłowości lub ich skutków u ludzi, zwierząt lub roślin; 
badania w celu oceny, wykrycia, regulacji lub modyfikacji stanów fizjologicznych u ludzi, zwierząt 
lub roślin, czy też w celu dobrostanu zwierząt i poprawy warunków hodowli zwierząt 
hodowlanych, 

 badania prowadzone przy opracowywaniu produkcji leków, środków spożywczych, pasz i innych 
substancji lub produktów lub badania ich jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, 

 ochrona środowiska naturalnego w interesie zdrowia lub dobrostanu ludzi lub zwierząt, 
 badania mające na celu zachowanie gatunku, 
 kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego lub szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, 
 badania z zakresu medycyny sądowej.  

Procedury, o których mowa w dyrektywie zostały podzielone na kategorie, w zależności od stopnia 
intensywności bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia, na które zwierzę może być narażone 

w wyniku przebiegu tej procedury:  
 terminalne, bez odzyskania przytomności przez zwierzę – wykonane całkowicie w znieczuleniu 

ogólnym, 
 łagodne – zwierzę może doświadczyć w trakcie takiej procedury krótkotrwałego łagodnego bólu, 

cierpienia lub dystresu,  
 umiarkowane – narażają zwierzę na krótkotrwały i umiarkowany lub długotrwały i łagodny ból, 

cierpienie lub dystres, 
 dotkliwe – w czasie których zwierzę może doświadczyć dotkliwego lub długotrwałego 

umiarkowanego bólu, cierpienia lub dystresu. 
W oparciu o unijną dyrektywę można wyróżnić jeszcze dwie dodatkowe grupy, którymi jednak 

dokument ten nie zajmuje się szczegółowo. Grupy te stoją niejako na przeciwległych biegunach 
wachlarza kategorii. Jedną z tych grup są takie badania, których charakter przybiera tak łagodną postać, 
iż ból, cierpienie czy dystres związane z ich prowadzeniem są mniejsze niż w przypadku ukłucia igłą. 
Drugą grupę stanowią takie eksperymenty, które związane są z długotrwałym dotkliwym bólem, 
cierpieniem, czy dystresem, których nie da się złagodzić. Takie działania powinny być całkowicie 

zakazane14.  

Śmierć zwierząt laboratoryjnych 

W świetle unijnej dyrektywy uśmiercanie zwierząt podlega także pewnym zasadom. Przede 
wszystkim dokument zwraca uwagę na fakt, iż śmierć zwierzęcia, jako zakończenie procedury 
eksperymentalnej, jest działaniem niewskazanym ze względu na towarzyszące jej nadejściu ciężkie 
cierpienie zwierzęcia. W przypadkach, gdy nie da się uniknąć uśmiercenia zwierzęcia, unijna dyrektywa 
zaleca wykonanie go przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, z uwzględnieniem metody najbardziej 
odpowiedniej dla danego gatunku.  

Dyrektywa podaje również dopuszczalne metody uśmiercania zwierząt wykorzystywanych 
w eksperymentach: 

                                                 
14 Por. T. Pietrzykowski, Nowa dyrektywa…. 
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 przedawkowanie środka znieczulającego, 
 strzał zablokowanym bolcem, 
 dwutlenek węgla, 

 dyslokacja kręgów szyjnych, 
 wstrząśnienie mózgu/ uderzenie pałką w głowę, 
 dekapitacja, 
 oszołamianie elektryczne, 
 gazy obojętne (argon, azot), 
 zastrzelenie wolnym pociskiem, z użyciem odpowiednich strzelb, pistoletów i amunicji. 

Dopuszczalne jest zastosowanie innych metod, jeśli przemawiają za tym słuszne względy, 
a zastosowana metoda będzie równie humanitarna. Podobnie jak w przypadku prowadzenia procedur 
badawczych, sposoby uśmiercania powinny być tak dobrane, aby zminimalizować ból, cierpienie 
i dystres zwierzęcia. Dyrektywa postuluje, aby uśmiercenie zwierzęcia po zakończeniu eksperymentów 
miało miejsce tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ono nadal odczuwać 
umiarkowany lub dotkliwy ból, cierpienie czy dystres lub że wystąpi u niego trwałe uszkodzenie 
organizmu. 

W przypadku gdy po zakończeniu procedury podjęto decyzję o pozostawieniu zwierzęcia przy 
życiu, powinno być ono otoczone opieką oraz trzymane w warunkach dostosowanych do jego stanu 
zdrowia. Możliwe jest także znalezienie dla zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach nowego 

domu lub przywrócenie ich do odpowiedniego siedliska przyrodniczego lub systemu hodowlanego 
właściwego dla danego gatunku. Jednak należy wziąć pod uwagę stan zdrowia zwierzęcia, ewentualne 
zagrożenie dla zdrowia innych organizmów i środowiska, a także dobrostan zwierzęcia. Hodowcy, 
dostawcy i użytkownicy, których zwierzętom ma zostać znaleziony nowy dom, powinni ustanowić 
program socjalizacji tych zwierząt, a w przypadku dzikich zwierząt – program rehabilitacyjny przed 
przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego.  

Stanowisko chrześcijańskiej etyki zwierząt 

Konieczne w tym momencie staje się również ukazanie chrześcijańskiej etyki zwierząt. Pod jej 
adresem często wysuwane są bezpodstawne zarzuty propagowania bezwzględnego władztwa człowieka 

nad zwierzętami. Chociaż chrześcijańska etyka negatywnie odnosi się do uznania podmiotowości 
moralnej zwierząt, nie oznacza to równocześnie, że nie przysługują im pewne prawa. Na człowieku ciąży 
obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt, w stopniu proporcjonalnym do roli, jaką pełnią w jego 
życiu. Ta norma wypływa z pojęcia godności człowieka i zrozumienia immanentnych walorów świata 
zwierzęcego. Zobowiązuje ona człowieka do czynienia dobra, a unikania zła względem każdej istoty 

żywej15.  
Za działanie moralnie dopuszczalne etyka chrześcijańska uznaje takie praktyki, które, chociaż wiążą 

się z cierpieniem zwierząt, konieczne są dla zabezpieczenia życiowych potrzeb człowieka. Kategorycznie 
naganne są natomiast wszystkie praktyki, które polegają na zadawaniu zwierzętom cierpienia „z powodu 
braku opanowania, z chęci wyładowania pasji, z lekkomyślności, tym bardziej z pobudek 
sadystycznych”16. Dla etycznej oceny eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt istotne znaczenie ma 
fakt, iż wszelkie cierpienie, ludzkie czy zwierzęce, przynależy do kategorii zła fizycznego i z tego powodu 
staje się moralnie obojętne. Zatem ocena ta będzie opierać się na zbadaniu intencji i okoliczności, jakie 
towarzyszą prowadzonym badaniom17. 

                                                 
15 Por. T. Ślipko, Bioetyka…, s. 73.  

16 Por. T. Ślipko, Bioetyka…, s. 74. 

17 Por. T. Ślipko, Bioetyka…, s. 76. 



EKSPERYMENTY Z UŻYCIEM ZWIERZĄT JAKO PROBLEM MORALNY                                                                                                                                                 A. GRYCHTOŁ 

TEOLOGIA MŁODYCH 3 (2014)   34 

Człowiek z jednej strony zobowiązany jest do roztoczenia nad zwierzętami swojej ochrony i opieki. 
Z drugiej jednak strony ma także prawo do wykorzystywania zwierząt dla zaspokojenia własnych 
potrzeb. Na przecięciu się tych dwóch zasad rodzi się przekonanie, iż eksperymenty na zwierzętach, 

szczególnie te powodujące u nich ból i cierpienie, są usprawiedliwione z etycznego punktu widzenia 
jedynie wtedy, gdy stanowią racjonalny czynnik niezbędny i konieczny dla celów badawczych. Tak więc 
prowadzenie tego typu badań musi zakładać umiar i roztropność eksperymentatorów. W przeciwnym 
razie ocena etyczna wskazywać będzie na istotne zło moralne tego typu działań18.  

Ciekawą perspektywę spojrzenia na świat zwierząt przedstawia anglikański teolog i etyk Andrew 
Linzey. Zasady chrześcijańskiej etyki autor ten streszcza w Teologii zwierząt, gdzie podaje ją w formie 
trzech wniosków: 

 zwierzęta nie są zbędne dla człowieka, 
 zwierzęta nie są dla ludzi narzędziem,  
 zwierząt nie wolno poświęcać w ofierze dla ludzi. 

Wszystkie powyższe wnioski Linzey wyprowadza z faktu stworzenia świata przez Boga. Wartości 
zwierząt upatruje on właśnie w tym fakcie. Wynika z tego również konkretna odpowiedzialność 
człowieka wobec wszystkich istot żywych. Dlatego nie może on traktować ich jedynie jako narzędzi do 
realizacji swoich celów. Tym bardziej poświęcać ich w ofierze, która przecież ze swej istoty winna być 
dobrowolna, co w przypadku zwierząt laboratoryjnych jest niemożliwe19. Linzey widzi w człowieku 
opiekuna zwierząt, a nie władcę, który może posłużyć się nimi jak swoją własnością. Autor podkreśla 

odpowiedzialność człowieka wobec zwierząt, które też są stworzeniami Bożymi i dlatego należy je 
otoczyć troską. Niewątpliwie warto przemyśleć stosunek do zwierząt w duchu odpowiedzialności 
i służenia słabszemu stworzeniu, które jest zależne od człowieka. Podążając za Linzeyem ludzkie 
„panowanie” nad światem należałoby rozumieć w kontekście troski i opieki nad zwierzętami, a nie jako 
usprawiedliwienie dla okrutnych praktyk w stosunku do naszych „braci mniejszych”. „Zwierzę nie jest 
rzeczą” – przypominało hasło jednej z kampanii promującej prawa zwierząt. „Panowanie” to nie 
przyzwolenie na każde wykorzystanie zwierzęcia jak narzędzia, ale zadanie i odpowiedzialność za 
słabsze stworzenie.  

Ocena etyczna postulatów Dyrektywy 2010/63/UE 

Nie ma wątpliwości, że przy obecnym stanie wiedzy całkowite wyeliminowanie badań 
z wykorzystaniem zwierząt jest jeszcze niemożliwe. Pewną pomoc w znalezieniu złotego środka 
pomiędzy skrajnymi stanowiskami zwolenników i przeciwników prowadzenia eksperymentów na 
zwierzętach stanowi Dyrektywa 2010/63/UE. Jeśli przyjrzeć się jej postulatom, które wkrótce powinny 
obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, można zobaczyć liczne elementy 

wspólne z etyką chrześcijańską.  
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na podkreślaną przez dokument immanentną wartość 

zwierząt, które nie powinny w żadnym wypadku być traktowane jako zwykłe narzędzie. Człowiek winien 
dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować, a przynajmniej ograniczyć do minimum ból i cierpienie 
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, a zdobywanie wiedzy w tym zakresie staje się jego 
moralnym obowiązkiem. Ważnym postulatem Dyrektywy jest niemal całkowity zakaz najbardziej 
bolesnych dla zwierząt procedur. Jak wskazują najnowsze badania naukowe, takie działania nie mają 
wystarczająco mocnych podstaw teoretycznych. Nie jest zatem z etycznego punktu widzenia 
dopuszczalne prowadzenie takich badań, jeśli można zastosować odpowiednie procedury zastępcze lub 
ograniczyć cierpienie zwierząt. W tym względzie Dyrektywa zgadza się z etyką chrześcijańską.  

                                                 
18 Por. T. Ślipko, Bioetyka…, s. 76-78. 

19 A. Linzey, Teologia zwierząt, tłum. W. Kostrzewski, Kraków 2010, s. 177-182. 
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W pewnym sensie unijne prawodawstwo odwołuje się do ludzkiej odpowiedzialności za stworzony 
świat, nakazując troskę o zapewnienie godnych warunków dla zwierząt laboratoryjnych. Jest to 
niewątpliwie działanie etycznie dobre. Dyrektywa nie odnosi się jedynie do samego procesu 

prowadzenia eksperymentów, ale zabiega także o zapewnienie zwierzętom po zakończeniu badań 
odpowiednich warunków bytowych, dostosowanych do ich kondycji zdrowotnej. W przypadkach, gdy 
pozostawienie zwierzęcia przy życiu związane byłoby jedynie z ogromnym bólem i cierpieniem, zaleca 
natomiast jego uśmiercenie w sposób, który nie spowoduje u niego bólu i uczucia trwogi. Również w tym 
aspekcie Dyrektywa pokrywa się z chrześcijańskim postulatem unikania zła względem istot żywych. 

Istotne znaczenie dla etycznej oceny badań z wykorzystaniem zwierząt mają intencje i okoliczności 
ich prowadzenia. Etyczną zasadność zyskują jedynie te procedury, które są niezbędne i koniecznie oraz 
nie istnieją dla nich metody alternatywne. Podobne intuicje zawiera unijny dokument, który ściśle 
określa warunki prowadzenia eksperymentów oraz zobowiązuje do poszukiwania metod zastępczych. 
Ma to istotne znaczenie, jeśli pod uwagę zostanie wzięta niewielka przydatność niektórych badań oraz 
istnienie bardziej adekwatnych metod badawczych.  

Należałoby zatem uznać, iż Dyrektywa 2010/63/UE w zasadniczych kwestiach zgodna jest 
z postulatami etyki chrześcijańskiej. Najważniejszym postulatem obu jest bowiem unikanie 
niepotrzebnego cierpienia i bólu istot żywych. Kolejnym elementem zbieżnym jest promowanie 
poszukiwania takich metod, które pozwolą na wyeliminowanie możliwie jak największej ilości 
poszkodowanych zwierząt. Istotne jest także zwrócenie uwagi na fakt, iż zwierzę nie jest przedmiotem, 

który można wykorzystać w dowolny sposób, ale żywą istotą, która winna być otoczona troską 
człowieka. Postulaty Dyrektywy zasługują zatem z etycznego punktu widzenia jak najbardziej na 
pozytywną ocenę.  

EXPERIMENTATION ON ANIMALS AS A MORAL PROBLEM 

Summary 
This article considers the issue of experimentation on animals. Those experiments constitute the 

basis of biomedical research, which are very important for human lives and health. The fundamental 
ethical framework for conducting scientific research using animals humanely is the rule of 3Rs, which 
mean: reduction, replacement and refinement. Reduction refers to methods, which minimise animal use 
and enable researchers to obtain comparable levels of information from fewer animals. Replacement 
refers to methods that avoid or replace the use of animals. Refinement refers to improvements of 
scientific procedures and husbandry which minimise actual or potential pain, suffering, distress or 

lasting harm. This article makes an attempt to present that Christian bioethics and the European Union’s 
legislation adopt the same stance on animal experimentation.  
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THE POWER OF GOD AND THE “WEAK THEOLOGY” BY J.D. CAPUTO 
IN THE LIGHT OF THE NEW TESTAMENT PASSAGES 

John D. Caputo, a postmodernist philosopher and the author of the movement known as 
a “weak theology” or “theology of the event”, tied his theory with an idea of the “weakness of 
God”. In his view God is only an inner power, an impulse which in different religious systems 
receives merely “contingent worldly expressions”. Moreover, the idea of the weakness of God 
entails a demand for exercising theology in the same way. Hence Caputo is placing himself in 
contradiction to “strong theologians”. In Christianity – more precisely in Jesus – Caputo finds a 
special proof for this concept. In its light he reads New Testament passages, especially the 
Letters of Paul. The “weakness of God” idea – although it is present in the Bible – in Caputo’s 
account causes problems, because he neglects these passages which underline power (du,namij) 
and authority (evxousi,a) of God. In the wider perspective it entails “diluting the particularity of 
Christian doctrine”. 

In the ancient world both in Greco-Roman and Jewish environments an idea of deity was 
inextricably linked to power1. In this paper I would like to discuss the J.D. Caputo concept of a “theology 
of weakness” and the selected New Testament passages describing power (du,namij) and authority 
(evxousi,a) of God/Lord. I have decided to elaborate on fragments from the Pauline letters mainly because 
he has to deal with the different communities and convince them to believe in God. What is more, the 
letters of Paul are the most philosophical writings within the New Testament texts and Caputo, as he said 
– “always invokes his authority”2. So, firstly I am going to discuss Caputo’s account of theology, and 
secondly elaborate on fragments from the Pauline letters which seem to contradict this account. In the 
final part I am going to assess this from a catholic point of view. 

Caputo and weak theology or theology of the event 

J.D. Caputo is a postmodernist philosopher born in 1940 in America who has been involved in the 
deconstruction of Christianity. He is the author of the movement known as “weak theology”. In several 
books and articles Caputo presented his concept of theology also called “theology of the event” and 
bound it up with the idea of the weakness of God. What is important in his speaking about these two 

                                                 
Anna Oracz, mgr lic. kan. – doktorantka Instututu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. Zainteresowania: język grecki koine, Jezus historyczny, apokryfy, hermeneutyka biblijna. 

1 For example in Homeric description, although gods have a lot of anthropomorphic features, they still remain 
immortal and there are different spaces under their authority: Zeus is the god of sky and thunder, Poseidon wields 
power under the oceans, Athena is the goddess of wisdom, inspiration and law etc. In the Old Testament God in 
several places has been presented as God “mighty and strong in battle” (Psalm 24) as God who “created earth and 
sky” (Psalm 24), also as a source of wisdom (Sirach 1:1). 

2 J.D. Caputo, The Weakness of God. A Theology of the Event, Bloomington 2006, p. 42. 
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ideas is that he is placing himself in contradiction to “strong”, “imperative”, “sovereign” theologians, 
which means those who usually speak in an imperative tone and are on the side of dogma. He criticises 
so-called “strong theology”, which can take two different forms in speaking about the nature of God. The 

first of these takes place when the theologians think that only they to some degree “are exempted from 
human condition and hard-wired up to God”, which means that everybody else apart from them needs 
salvation. The second form of this theology relies on a kind of “lifting” or “reducing” of the veil over 
human conditions. God comes, setting out from himself and sets new conditions. It is blasphemy to try to 
subject God, who is totaliter alter, to any condition (Marion). Caputo describes it as a form of blackmail. 
As well as these two ideas there is also another one. Some theologians admittedly say that it is impossible 
to remove these conditions, but acknowledge Christianity’s advantage in carrying people towards 
a transcendent God (Millbank). All of these forms get mixed up with God3.  

On the contrary, Caputo tries to “locate the heart of Christian theology in Jesus”4 not in Neoplatonic 
ideas or Cambridge school. For Caputo all religious systems created in a particular time and space – are 
only “contingent wordy expressions” or a “dramatization” of the event. Caputo says: “Religion is an event 
in its structure and theology is a description of it”5. It is impossible to discuss all the nuances of this 
concept here. Nonetheless, the difference between the nature of religion and the nature of the event is 
noteworthy, because it is important for Caputo’s reading of the New Testament. Caputo writes: 

Religion is something that happens, while the event is not what happens but what is going on in what 
happens (…). Religions belong to the historical world, which is why we speaks of «the religions of the world», 
while a theory of the event is meant to give an account of the conditions under which the world occurs. 
Religion is worldly («secular»), while the event precedes the world. The event leaves its traces in religion, so 
the analysis of religion – the theology of the event, the philosophy of religion, the hermeneutics or 
deconstruction or radical hermeneutics of religion – proceeds by tracking down these traces, which means 

to track down the constitutive forces in what is constituted6. 

For him the importance of all religions lies in the fact that they can create an eventivennes, they are 
harbours of the event. Their function is to evoke in the believers openness to transcendence. Religion 
renders mostly to inner life and the external factors of religions are of less importance. No one religion 
has a prevailing position. The God is a stranger who discreetly speaks in silence. By necessity these 
contentions entail different views of many theological issues - in comparison with Christianity - such as 
creation or salvation. For example the first is for Caputo not a creatio ex nihilo, but creation from 
something bad to something good. The author considered also presents a different understanding of faith 
– as “the feeling that wells up with us when we take our measure against some immeasurable 
immensity”7. Surprisingly, the special proof for this concept was founded by him in Christianity. 

Caputo notices that Jesus – as he is described in the Gospels – is not a spectacular miracle worker, 

like for instance his contemporary Apollonius of Tyiana. He worked in silent and mysteriously. He was 
agonised and nailed to the cross. It was a proper revelation of the nature of God. In this light Caputo 
reads all the New Testament passages. It leads him to negate as anthropomorphisms these passages 
which outline the power of God. 

                                                 
3 J.D. Caputo, The Sense of God. A Theology of the Event with Special Reference to Christianity, in: Between Philosophy 
and Theology. Contemporary Interpretation of Christianity, ed. L. Boeve, C. Brabant, England 2010, p. 27-28. 

4 Ibidem, p. 29. 

5 Ibidem, p. 30. 

6 Ibidem, p. 31. 

7 J.D. Caputo, Philosophy and Theology, p. 68. From: D. Newheiser, [review]: J.D. Caputo, Philosophy and Theology, 
Nashville 2006, 84 pp.; The Weakness of God: A Theology of the Event, Bloomington 2006, 365 pp., International 
Journal of Systematic Theology 10 (2008), p. 106.  
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Depiction in the Pauline Letters 

The New Testament conception of God is strictly related to the Old Testament. Both of them have 
a Hebraic background, although in the New Testament one notices many more Greek influences, at least 

if we are comparing it with the older books of the Old Testament. At first I would like to underline here 
that Hebraic mentality is very concrete; they did not create philosophic tractates about God, but they 
believe in a God who gives material goods, gives help in battle, gives salvation from danger. In the Letters 
of Paul, the most philosophical writings in the New Testament, one can also find many places where God 
is described as a strong and mighty.  

Du,namij and evxousi,a in relation to the sphere of God 

Ancient Greek knows two terms which in translation to the modern languages are connected with 
power – du,namij and evxousi,a. Paul uses both of these terms in secular and religious contexts. The first one 
is present more often and occurs mainly in relation to religion, whereas the second one is used mainly in 
talking about people and everyday things and only 3 times is rendered of God/Lord. 

For du,namij one can list 43 occurences within the Corpus Paulinum. This noun renders according to 
Paul:  

(1) God the Father whose “eternal power (h] te avi,dioj auvtou/ du,namij) and divine nature has been 
understood by the things he has made” (Rom 1:20), who has power to rise from the death (1 Co 6:14), 

who has power to work within us (Eph 3:20, see also 2 Co 4:7, 2 Co 6:7, 2 Co 13:4, Gal 3:5, Eph 1:19, Eph 
3:7, Col 1:11, 2 Th 1:11, 2 Ti 1,8 ); 

(2) to Jesus Christ who “was declared to be Son of God with power (evn du,namij) by the resurrection 
from the dead”(Rom 1:4), who has power to do “signs and wonders” in proclaiming through Paul the 
Gospel to the Gentiles (Rom 15:19 see also 1 Co 5:4, 2 Co 12:9, Phi 3:10, Col 1:29)8; 

(3) to the spirit of God9 by whose power (evn du,namij) everybody is abounds in hope (Rom 15:13; 
about the spirit of God see also Rom 15:19; 1 Co 2:4, 1 Th 1:5, 2 Tm 1:7); 

(4) to the Gospel which is “the power of God (du,namij tou/ qeou/) for salvation for everyone who has 
faith” (Rom 1:16 see also 1 Cor 2:4-5 ); 

(5) to the cross of Christ which is the power of God (du,namij tou/ qeou/) for salvation for everyone 
who is being saved (1 Co 1:18.24); 

(6) to the kingdom of God which “depends not on talk but on power (evn du,namij)” (1 Co 4:20); 
(7) to the fleshly life after the resurrection which will be raised in power (evn du,namij)” (1 Co 15:43); 
(8) to the angels of Christ (2 Th 1:7); 
(9) to godliness (2 Ti 3,5). 
For evxousi,a one can list 25 occurrences both in secular and religious contexts. Taking into account 

the latter Paul renders this noun  
(1) to God the Father as a source of the power (ou` ga.r e;stin evxousi,a eiv mh. u``po. Qeou/) (Rom 13:1); 
(2) to Jesus Christ as a source of power for building people up (evxousi,aj h̀mw/n h-j e;dwken o ̀ku,rioj eivj 

oivkodomh,n) (2 Co 10:8, 2 Co 13:10). 
From this list one may see that this topic is very frequent. Although it is true that in many cases 

these texts could be read as references to inner life, nevertheless it is impossible to negate that God for 
Paul is a Creator of the world and not only in a moral sense as Caputo sees it. Furthermore, taking into 
account the personal Paul experience which is described both in the Acts of the Apostles and in his 
Letters, it is palpable that he was convinced about the external manifestations of God’s power. Several 

                                                 
8 English translation according to New Revised Standard Version Bible 1989. 

9 I used a small letter do not want to suggest that in all of these passages Paul has in mind the Holy Spirit. 
Sometimes it is difficult to discern. 
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times, for instance, Paul is taking about God, who saves his life during persecutions, when he was 
a shipwrecked. (vide Act 26:17-22, 2 Tm 3:11, 2 Co 11:25). 

Two fragments from the Letters to the Corinthians in dialogue with Caputo 

Now I am going to concentrate on two texts which are used by Caputo for proving his theory. One of 
them is in the first chapter of 1 Corinthians which as Caputo says is “the charter statements of the 
theology of weakness”. On the basis of it Caputo writes: 

Jesus, Paul says, is the icon of the living God, the distinctive way that the invisible God is made visible to us. 
That means that in Christianity Jesus is the expression of the event that is harboured in the name of God, and 
that contrary to Christianity’s dominant tendency, the God that is thus revealed is a God not of sovereign 
power but of weakness, which leads Paul to say that “the weakness of God is stronger than human strength” 

(1:25)10. 

Firstly, I would like to cite the text to which Caputo refers here: 

For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is 
the power of God (…). For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a 
stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those who are the called, both Jews and Greeks, 
Christ the power of God and the wisdom of God. For God's foolishness is wiser than human wisdom, and 
God's weakness is stronger than human strength. 

I think that Caputo’s application of this final statement from 1 Co 1:25 is wrong and one-sided. On 
first glance of this text one can see that Paul is describing God in contradictory way. He is speaking about 
the Christ and his cross as a power, which appear to be weak in the world. For a proper understanding of 
this text it is also necessary to know the context of 1 Co11. The community in Corinth was fraught with 
strains and problems. One of them was the division within the church between the lower and the higher 
classes. There is also another issue about this community. The Corinthians have a special interest in 
knowledge, they like new things. It is more convincing for me that in response to these facts Paul wrote 
statements about the true wisdom and true power of God. It was a means of convincing Corinthians that 
even if Christianity appears to be weak, because of the lack of spectacular character of this religion, 
mainly lowborn believers, conflicts and tension within the church, it is the true knowledge and the power 
of God – because God also seemed to be weak in his presence in the world. 

Another interesting passage is the encouragement to boast about weaknesses in 2 Co 12:9-10:  

[Lord] said to me, "My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness." So, I will boast all 
the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore I am content with 
weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities for the sake of Christ; for whenever I am weak, 
then I am strong. 

The fragment cited above is a final part of the so-called “Fool’s Speech” in 11:21b-12:10. In this 
passage Paul is proving that he is a real apostle because of his weaknesses. He is equal to other apostles, 
whom he called “false apostles” due to his being also a son of Abraham and an Israelite, but he has an 
advantage, a superiority comparing himself to them in his suffering for Christ. This situation replicates 
what Jesus experienced12. In Paul’s view God wants to make all people weak to show that human efforts 

                                                 
10 J.D. Caputo, The Sense of God…, p. 38. 

11 It was G. Theissen who suggested first that in interpreting 1 Corinthians is essential take account of social 
factors.  

12 Conf. P. Barnett, The Second Epistle to the Corinthians, Cambridge 1997, p. 455-456. 
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are insufficient. Human weakness thus is an area of revelation of God’s power13. So, we can read this text 
as follows – the weakness which comes from God allows somebody to be stronger than normally people 
are who seem to be strong. On the basis of this text one can speak only of God who is apparently weak 

but in reality he is full of power.  
 In this light although one can agree with several of Caputo assertions, for me this theory is wrong 

in radicalising the weakness of God. I would like to quote here one statement: 

But suppose we take Jesus to be the icon of God in an unconditional way, then the passion and death of Jesus 
means God is indeed weak and vulnerable, not within an economy of weakness but a weakness or 
vulnerability without reserve (…). If God really is vulnerable, God is not free to freely assume vulnerability. 

Weakness and vulnerability constitute something God is, not something God freely chooses to take on14. 

If one reads the Bible it is true that God is described as weak and vulnerable. In the Old Testament 
we have for instance the meaningful picture of tearing of cloth which was employed for instance by the 
author of the Gospel of Matthew at the death of Jesus to express the mourning of God the Father: “At that 
moment the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom” (Mat 27:51). However, on the 
other hand, it is impossible to neglect the texts which speak about the power of God. If God is only weak 
power, an impulse, on which basis can faith (Hebrew – אמן means also surely, verily, truly) be lent? Is this 
a proper way of speaking about God and a proper reading of the New Testament? How for example was 
Paul able to convince the Romans to believe in this kind of God? Isn’t it another kind of regime in 

speaking about God? Why do the passages about strong God should be read as a kind of 
anthropomorphism, whereas e.g. the story of Abraham is a “real” story about God? 

Evaluation from the Catholic point of view 

To evaluate this concept first I would like to say, following David Newheiser, that Caputo presents 
the theologians other than himself as “strong” ones. Even within the doctrine there is diversity of 
concepts15. The second point is that Caputo admittedly agreed that it is impossible to avoid conditions, 
but does not apply this statement to postmodernist thought. The inability to avoid determinants means 
that it is impossible to have an objective approach to one issue “without reserve”. To go further means 
that not only are the Jews and Gentiles subordinated to the certain conditions as was the case for 
Christian tradition but that this is also the case for contemporary theological thought. I do not want to 
say that some anthropomorphic descriptions are not present in the Bible, but rather that all of them say 
something to us about God. And my question is why postmodernist analysis should be more convincing 
for me then the ancient text, which I personally think is inspired? 

The second point to which I would like to draw attention is that it is impossible to find out the 

nature of God by only using reason. I have to agree with Caputo’s statements that God is vulnerable and is 
weak. There are a lot of texts that mention that. But God also remains strong. This old clash is 
inextricable. In my view the grace is necessary to get a proper interpretation of the texts, as 
a Magisterium Ecclesiae said: 

However, since God speaks in Sacred Scripture through men in human fashion, the interpreter of Sacred 
Scripture, in order to see clearly what God wanted to communicate to us, should carefully investigate what 
meaning the sacred writers really intended, and what God wanted to manifest by means of their words 
(...).The interpreter must investigate what meaning the sacred writer intended to express and actually 

                                                 
13 Conf. Słownik Teologii Świętego Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Warszawa 2010, p. 747. 

14 J.D. Caputo, The Sense of God…, p. 39. 

15 Conf. D. Newheiser, [review]: J.D. Caputo, Philosophy and Theology…, p. 107. 
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expressed in particular  circumstances by using contemporary literary forms in accordance with the 

situation of his  own time and culture16. 

I do not want to say that in doing theology one should suspend reason, but only that we should be 

aware that reason is limited, especially in speaking about God. Caputo’s effort to show which point 
theology and philosophy have in common should not be underestimated. However, my question is: what 
is the added value for Christianity from this account? As D. Newheiser said it “risks diluting the 
particularity of Christian doctrine”17. If Caputo’s reading of the New Testament is correct, what was the 
function of the revelation? 

Another danger of this concept is its relativism and nihilism. Indeed, there is no place for both 
revelation of God and faith in God. It is only a description of the feelings, the internal impulse of one 
human being, which are rendered to something Unknown. Trying to avoid accusations of relativism 
Caputo, like other postmodernist thinkers, speaks about the event as a general experience, to some 
degree. But without a doubt this concept is too subjective in its interpretation of religion, it neglects a lot 
of material contained in written texts, and what is speaking in it is no longer an interpretation of the text, 
but only a human impression gained on the basis of the texts. It is a very strange way to make theology 
trustworthy in the contemporary world by its disowning of the concept of God or its reduction to an 
inner impulse. If, in this idea, God is needed at all, he plays as small a role as is possible. 

According to my understanding of revelation – in accordance with the New Testament description – 

God reveals himself during history in different ways (conf. Heb 1:1). This cannot be reduced only to 
historical or cultural conditions. For taking revelation as a truth it is necessary to believe in the reality of 
the world. God sent Jesus Christ when the fullness of time had come (Gal 4:4). The presence of God in that 
time was experienced differently than now. At present it is the period in which the Spirit plays the main 
role. That is a mystery of variability and invariability, and a weakness and power which are entailed in 
the plan of God.  

To sum up I would like to repeat that trying to reach the real nature of God only on the basis of 
reason is indeed a “hubris of the human being”18. From a postmodernist stance, “without metaphysics” 
and “without religion”, we can speak only about an empty idea of God, about a desperate act of reason 
which does not want to transgress his own limits in order to believe19. In the light of the New Testament 
God has revealed himself as love, so let me cite here, in conclusion, another statement from 1 Co 13:8: 

“Love never ends. But as for prophecies, they will come to an end; as for tongues, they will cease; as for 
knowledge, it will come to an end”. 

MOC BOGA A „SŁABA TEOLOGIA” J.D. CAPUTO W ŚWIETLE TEKSTÓW NOWEGO TESTAMENTU 

Streszczenie 
John D. Caputo, postmodernistyczny filozof i twórca nurtu określanego mianem „weak theology” 

lub „theology of the event”, związał tę koncepcję z ideą słabości Boga. Bóg jest dla niego wewnętrzną siłą, 
impulsem, który zyskuje w różnych religiach jedynie „przypadkowe, światowe wyrażenie”. Co więcej, 

                                                 
16 Conf. Dogmatic Constitution of Divine Revelation Dei Verbum 12, in: http://www.vatican.va/archive 
/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_en.html [retrieved 10.01.2015].  

17 Conf. D. Newheiser, [review]: J.D. Caputo, Philosophy and Theology…, p. 106. 

18 J. Schrijvers, From Love to Life? Toward a Contemporary Phenomenology of Religious Life, in: https://cygnus.cc. 
kuleuven.be/bbcswebdav/pid-14498408-dt-content-rid-29853800_2/courses/B-KUL-A07H6a-1415/frontmatter 
SUNYDEFINITIEF.pdf [retrieved 10.01.2015], p. 9. 

19 Ibidem, p. 10-11. 
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jego zdaniem, idea słabości Boga pociąga za sobą postulat takiego właśnie uprawiania teologii. Tak więc 
Caputo stawia siebie w opozycji do tak zwanych „silnych” teologów. W chrześcijaństwie – a dokładniej 
w osobie Jezusa – Caputo odnajduje specjalne potwierdzenie dla tej koncepcji. W jej świetle odczytuje 

Nowy Testament, zwłaszcza Listy Pawła. Idea słabości Boga – choć obecna w Biblii – w ujęciu Caputo 
nastręcza wielu trudności, ponieważ neguje on wartość tych tekstów, które podkreślają Bożą moc 
(du,namij) i władzę (evxousi,a). W dalszej perspektywie pociąga również za sobą „rozcieńczenie doktryny 
chrześcijańskiej”. 

Słowa kluczowe:  
John D. Caputo, “weak theology”, moc Boga, Nowy Testament, Corpus Paulinum 
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AKTUALNOŚĆ PODSTAW WYCHOWANIA MORALNEGO 
W GRAVISSIMUM EDUCATIONIS 

Podjęte zagadnienie dotyczące podstaw wychowania moralnego jest jednym z bardzo trudnych 
problemów obecnych czasów. Powstało już wiele dzieł poruszających ów temat. Sama jednak 
kwestia aktualności podstaw wychowania moralnego w dokumencie soborowym Gravissimum 
educationis została zawarta dość fragmentarycznie. Niniejszy artykuł jest próbą wykazania 
aktualności przesłania dokumentu Soboru Watykańskiego II, które dotyczy podstaw 
wychowania moralnego, zawierających się w wychowaniu do dojrzałego człowieczeństwa, 
w wychowaniu do dojrzałego chrześcijaństwa oraz w wychowaniu do dojrzałego odkrywania 
własnego powołania. 
Powyższa analiza nie wyczerpuje w pełni danego zagadnienia, lecz może być ona przedmiotem 
dalszych badań. Z całą pewnością jednak ukazuje ona złożoność tematu oraz wielką wartość 
danego problemu, jakim jest wychowanie moralne. 

Wychowanie moralne w dzisiejszych czasach stało się potrzebą, o której nie trzeba nikogo 
przekonywać. Jego oczywistość i aktualność ukazuje się, gdy obserwujemy sposób życia w obszarze 
rodzinnym, gospodarczym, społecznym oraz politycznym w czasach postępu techniczno-naukowego1. 
Wraz z rozwojem techniki oraz nauki, pojawiają się różne problemy dotyczące natury moralnej np. 
wzrastające bezrobocie, kara śmierci, eutanazja, zagrożenia związane z inżynierią genetyczną oraz wiele 
innych, które mogą dotyczyć w sposób pośredni lub bezpośredni młodego człowieka. Dlatego, tak ważne 

jest dzisiaj wychowanie moralne, „(…) którego głównym celem jest przyswajanie (przez dzieci 
i młodzież) wiedzy o problemach moralnych i umiejętności odróżniania tego, co moralnie dobre 
i godziwe od tego, co złe, niegodziwe (…) z moralnego punktu widzenia”2. Dzięki temu młody człowiek 
stojąc przed moralnym dylematem będzie mógł na podstawie zdobytej wiedzy wybrać to, co jest zgodne 
z sumieniem3. Brak lub odrzucanie wychowania moralnego jest dramatem wychowania, który może 

przynieść poważne konsekwencje na wszystkich płaszczyznach życia człowieka oraz jego otoczenia. Nie 
można sobie wyobrazić również dzisiaj, jakiegokolwiek procesu wychowania bez wychowania 
moralnego4. 

                                                 
Anna Rzędkowska, mgr lic. kan. – ukończyła studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowe Studia z Filozofii, Etyki i Wiedzy o Kulturze na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; doktorantka w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki 
Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ; kontakt: rzedkowska@interia.pl 
1 Zob. M. Łobocki, Wychowanie Moralne w Zarysie, Kraków 2008, s. 17. 
2 M. Łobocki, Wychowanie Moralne w Zarysie…, s. 12. 

3 Zob. M. Dziewiecki, Pedagogika integralna, Warszawa 2010, s. 142 – 146. 

4 Zob. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 7. 
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Dlatego też widząc pilną potrzebę, będącą nadal aktualną „Ojcowie Soboru (…) nie mogli pomiąć 
problemu wychowania, traktowanego przez nich, na co wskazywały głosy w dyskusji, jako zasadniczy”5. 
Trzeba więc zadać pytanie: w jaki sposób przesłanie dokumentu Soboru Watykańskiego II dotyczące 

podstaw wychowania moralnego jest nadal aktualne? 
Już we wstępie Gravissimum educationis zwraca uwagę na to, że:  

„należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać 
dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych 
i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym 
kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności (…). Święty 
Sobór oświadcza też, że dzieci i młodzież mają prawo, aby pobudzano ich do oceny wartości moralnych 
wedle prawidłowego sumienia i do przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, a również do 

doskonalszego poznawania i miłowania Boga”6. 

Powyższy fragment wskazuje niezmiennie i aktualnie na potrzebę wychowania moralnego dzieci 
oraz młodych ludzi, która realizuje się w kształtowaniu w nich dojrzałego człowieka, chrześcijanina oraz 
w odkryciu własnego powołania – co zostanie omówione w dalszej części artykułu.  

1. Wychowanie do dojrzałego człowieczeństwa 

W procesie wychowania do dojrzałości dużą rolę odgrywa myślenie i czyny. Każde działanie jest 

albo dobre, albo złe. Otrzymuje ono kwalifikację moralną dlatego, że jest w relacji do normy moralnej. 
Możemy powiedzieć, że człowiek staje się „jakiś” przez swoje świadome oraz dobrowolne czyny. Jest to 
jednoznaczne z budowaniem siebie czyli samospełnienie się7. W samospełnieniu się, człowiek wzrasta 
lub pomniejsza się w człowieczeństwie.  

W nauce o wychowaniu po Soborze Watykańskim II dokonał się przełom. Została dowartościowana 
relacja z konkretnym człowiekiem oraz z jego środowiskiem. To samo przesłanie będące nadal 
aktualnym, wyraża Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis zaznaczając, iż chodzi o człowieka 
ukazanego w całej swojej prawdzie istnienia oraz bycia człowiekiem, gdzie  

„zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem tylu i tak różnymi potrzebami ciała, swej 
doczesnej egzystencji, te swoje osobowe dzieje pisze zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi 
społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi (…), w obrębie całej ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, 
po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa (…), drogą wyznaczoną przez samego 

Chrystusa”8. 

Wyższe działania, które pomagają w owym „wzrastaniu” człowieka można określić jako poznawcze 
oraz pożądawcze. Są to: poznanie intelektualne (podstawą jest poznanie empiryczne), oraz wyższe 

pożądane (akty miłości). Człowiek spełnia się „budując” swoje człowieczeństwo wtedy, gdy poznaje 
prawdziwie oraz bezinteresownie kocha. Poprzez wypełnianie ewangelicznego nakazu miłowania się, 
człowiek wzrasta w doskonałości oraz w dążeniu do swego powołania, jakim jest świętość. To właśnie 
w pewnej części zależy od człowieka, kim on będzie i w jaki sposób się on spełni. Łączy się to wszystko 
z ciągle aktualnym wezwaniem do nieustannego nawracania się, ciągłej odnowy – odrodzenia. 

                                                 
5 J. Tarnowski, Wprowadzenie do Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968, s. 303. 

6 Sobór Watykański II, Gravissimum educationis 1, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968 [dalej: 
Gravissimum educationis]; Z. Marek, Wychowanie religijno-moralne, w: Religijno-moralny wymiar rozwoju i 
wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Lublin 2012, s. 29.  

7 Zob. A. Siemianowski, Antropologia filozoficzna, Gniezno 1993, s. 162-180.  

8 Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14. 
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1.1. Odrodzenie czynnikiem wychowania do dojrzałego człowieczeństwa 

Termin „odrodzenie” związany jest z stanem martwości, duchowej śmierci, odłączeniem duszy od 
Boga, brakiem łaski, uwikłaniem w złe nałogi oraz przyzwyczajenia, przez które człowiek nie potrafi 

w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Konsekwencją stanu duchowej martwości nie tylko jest śmierć 
duchowa – odłączenie się od Boga przez odrzucenie łaski uświęcającej oraz niebezpieczeństwo 
potępienia wiecznego, lecz także brak integracji osobowości człowieka oraz wewnętrzny konflikt. 
Odrodzenie każdej wspólnoty czy grupy może jedynie zrealizować się poprzez odrodzenie poszczególnej 
jednostki, z której właśnie owa wspólnota czy grupa się składa. Dokonuje się to przez łaskę Chrystusa 
oraz przez spełnienie przez człowieka kilku warunków. Jednym z nich jest poznanie obiektywnej prawdy 
o sobie, o swoim sumieniu9. Niestety taki wgląd w siebie jest utrudniony przez tzw. nieświadome 
mechanizmy „obronne”, które fałszują obraz człowieka10. Omawiają je dosyć szeroko m. in. takie 
dyscypliny jak psychologia czy pedagogika. 

Jednym z takich często stosowanych mechanizmów obronnych jest m. in. tzw. „projekcja”. Jest to 
podświadome dostrzeganie w innych ludziach własnych grzechów, by poprawić swoje samopoczucie. 
Ktoś, kto ma wadę chciwości dostrzega w swoim otoczeniu same chciwe osoby11. Kolejnym 
mechanizmem obronnym jest identyfikacja. Jest to nieświadome utożsamianie się z innymi ludźmi 
poprzez naśladowanie właściwości psychicznych czy fizycznych. Odgrywa ona ogromną rolę w procesie 
wychowawczym12, lecz jako mechanizm obronny u dojrzałych ludzi pełni rolę negatywną – uniemożliwia 

rozwój własnej osobowości13. Następnym mechanizmem obronnym jest racjonalizacja (znajdywanie 
logicznych, racjonalnych powodów, usprawiedliwień czynów impulsywnych)14. Jest to budowanie sobie 
ideologii w jakiejś niekomfortowej sytuacji, gdzie tłumaczy się swoje zachowanie. Kolejnym 
mechanizmem jest reakcja upozorowana. Jest to postawa przeciwna w relacji do realnych uczuć 
burzących integralność wychowania osoby w stosunku do danego obiektu15. Na przykład przesadna 
uprzejmość skierowana do osoby, do której czuje się nienawiść. Następnym mechanizmem jest 
dysocjacja. Polega ona na nieświadomym odgrodzeniu myśli od działania oraz uczuć16. Innym 
mechanizmem obronnym jest stan fiksacji. Jest to stan napięcia oraz przykrości spowodowany 
przeszkodą na drodze do celu17. Kolejnym mechanizmem jest wyparcie. Polega ono na niezamierzonej 
eliminacji z świadomości myśli, pragnień, uczuć i wyobrażeń wywołujących lęk, poczucie winy oraz 
niepokój18. Utrudnia on wejrzenie w siebie.  

Wszystkie owe czynniki mogą być powodem duchowej ślepoty, utrudniającym kształtowanie 
wrażliwego sumienia. Przykładem w Starym Testamencie jest król Dawid, który zabierając żonę Uriasza 
wysłał go na pewną śmierć. Mimo tego Dawid odczuwał pozorny spokój, ponieważ twierdził, że nikt 

                                                 
9 Zob. M. Wolicki, Wgląd w siebie a rozwój osobowości, Collectanea Theologica 55 (1985), s. 43-47. 

10 Zob. A. Cencini; A. Manenti, Psychologia a formacja, Kraków 2002, s. 257. 

11 Zob. A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, s. 277-279.  

12 Zob. także E. Panecka, Zachowania altruistyczne młodzieży drogą do prawdziwego człowieczeństwa, w: Religijno-
moralny wymiar…, s. 263-264, 

13 E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967, s. 759; A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, s. 309-
310.  

14 E.R. Hilgard, Wprowadzenie…, s. 757; A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, s. 290-292. 

15 E.R. Hilgard, Wprowadzenie…, s. 760; A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, s. 288-289.  

16 E.R. Hilgard, Wprowadzenie…, s. 761; A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, s. 276-277. 

17 A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, s. 279-280.  

18 Zob. M. Wolicki, Sumienie a zdrowie człowieka, W drodze 6 (1988), s. 68-69; A. Cencini; A. Manenti, Psychologia…, 
s. 294-295.  
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o tych okropnych czynach nie wie, więc ujdzie mu to bezkarnie. Nie żałował za zło, które popełnił. 
Dopiero Bóg przez proroka Natana uzmysłowił mu jego ciężką winę. Wtedy to Dawid uświadomił sobie 
zło, które popełnił i żałując mówił: „Zgrzeszyłem wobec Pana” (2 Sm 12,13). 

Żeby człowiek mógł odrodzić się duchowo, powinien wniknąć w swoje wnętrze i poznać realną 
prawdę o sobie samym. Taki wgląd jest bardzo trudny z powodu czynników i mechanizmów 
omówionych wyżej. Dlatego każdy człowiek potrzebuje w tym pomocy, tak jak właśnie król Dawid. Może 
to być kierownik duchowy, kapłan lub spowiednik, który udzieli mu pomocy w odkrywaniu samego 
siebie.  

Odnowa człowieka zachodzi na dwa sposoby: na drodze nagłego nawrócenia (św. Paweł), lub 
trwającego przez całe życie. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: „Jednym z dwóch, którzy to 
usłyszeli od Jana i poszli za Nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata 
i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza», to znaczy Chrystusa. I doprowadził go do Chrystusa” (J 1,41). 
Ukazują się tu trzy elementy ważne dla wychowania: apostoł Andrzej jest dorosły, zna pewne wartości, 
a mimo to pozostaje otwarty na dalszy rozwój. Nie idzie sam, lecz zabiera swego brata Szymona – idą 
razem. Nie udziela on jakichkolwiek rad bratu, nie posyła go samego, tylko idzie razem z nim. Brat 
Andrzeja – Szymon stał się wyróżnionym przez Chrystusa Piotrem – Skałą, na której zbuduje On Swój 
Kościół. To świadczy o mądrości wychowawcy, gdy wychowanek osiąga więcej od wychowawcy19. 

1.2 Wychowawca – cel – wychowanek podstawowymi elementami wychowania do 

dojrzałego człowieczeństwa 

Maria Braun-Gałkowska w ten sposób przedstawia wizję wychowania, która zawiera się również 
w myśli Soboru Watykańskiego II:  

„Iść w tę samą stronę, to dążyć wspólnie ku jakiemuś celowi. Gdy w taką drogę wybiera się Duży i Mały, Duży 
wskazuje kierunek, pomaga, by Mały nie zabłądził (…). Droga przebiega czasem łatwo, czasem z przygodami 
(…). Duży ma więcej doświadczenia, na nim spoczywa większa odpowiedzialność. Nie powinien zabierać ze 
sobą Małego, jeśli sam nie wie dokąd idzie, a tym bardziej wysłać go, opatrzywszy tylko instrukcjami, jeśli 

sam zmierza w innym kierunku”20.  

Wychowanie jest tutaj ukazane jako wspólna droga wiodąca w tym samym kierunku dwóch osób: jednej 
doświadczonej – mądrzejszej oraz drugiej: młodszej, mniej dojrzałej.21 

Wcześniej wychowanie ukazywane było jako oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, 
wymaganie od niego odpowiednich zachowań, urabianie go niczym naczynia glinianego według własnej 
woli. Współcześnie widzi się złożoność wychowania opisując je jako trójkąt: wychowawca – cel – 
wychowanek. Cel to wspólny kierunek wychowawcy oraz wychowanka, do którego wspólnie zamierzają 

i go realizują. Fundamentem w procesie wychowania jest cel. Jest to pytanie o sens życia, najważniejsze 
wartości. Zależy on od koncepcji człowieka, jaką przyjmiemy: czy człowiek jest nastawiony na „mieć” czy 
„być”, czy granice życia człowieka obejmują od poczęcia aż do śmierci, czy rozpatrujemy perspektywę 
życia wiecznego. Na te pytania najpierw musi odpowiedzieć sobie sam wychowawca, by potem móc 
skuteczne prowadzić wychowanka. 

                                                 
19 Zob. S. Wójcik, O dowartościowanie pokuty i sakramentu pojednania we współczesnym życiu Kościoła, Homo 
Dei 47 (1978) nr 1, s. 88; P. Ludwig, Pojednanie w Kościele, w: Spotkanie z Bogiem w Kościele, red. J. Charytański, 
Warszawa 1991, s. 303.  

20 M. Braun-Gałkowska, Wychowanie a odrodzenie człowieka, w: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, red. I. Dec, 
Wrocław 1996, s. 82-83; S. Konefał, Miejsce i rola przyjaźni w wychowaniu chrześcijańskim, w: Religijno-moralny 
wymiar…, s. 243-249. 

21 Zob. M. Dziewiecki, Pedagogika integralna…, s. 20-24.  
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Kolejnym problemem jest określenie samego celu – a co za tym idzie – metod postępowania. Ze 
względu na cel, wymieniamy różnego rodzaju pedagogiki: „czarna pedagogika”, „myśl wychowawcza” 
(czyli tzw. złoty środek), „antypedagogika”.  

„Czarna pedagogika” polega na zmuszeniu wychowanka siłą do zrealizowania celu obranego przez 
wychowawcę. Wychowanek pod wpływem przymusu robi w końcu to, czego od niego się oczekuje. 
Wychowawca jest typem autokraty, przekonanym o swej nieomylności, gdy żąda od wychowanka 
postępowania według ścisłych wskazówek. Osoby, które zostały w ten sposób wychowane, mają różnego 
rodzaju skrzywienia osobowości: zniekształcony obraz samego siebie przez doznane upokorzenia. 
Jednocześnie istnieje u nich tendencja do agresji i do upokarzania innych22.  

Nie można przemocą nauczyć łagodności i grzeczności. Wyjaśnia nam to teoria frustracji. Człowiek 
doznający upokorzenia doznaje również frustracji. Powoduje to w nim skłonność do zachowań 
agresywnych. Jest to tak zwana agresja przeniesiona. Doznający agresji zwykle jest słabszy, więc swoją 
złość wyładowuje na słabszych od siebie. Człowiek przez naśladowanie uczy się mówić, chodzić, również 
uczy się agresji. 

W kontraście do „czarnej pedagogiki”, która odwołuje się do użycia siły Tadeusz Fedorowicz mówił:  

„(…) gdy jest ciemno, to chociaż wzięlibyśmy kij i mocno nim wymachiwali, to nie zrobi się od tego ani trochę 
jaśniej. Troszeczkę jaśniej zrobi się natomiast, gdy zapalimy choć jedną zapałkę. Zło trzeba zwyciężać 

dobrem”23.  

Wychowawca, by prowadzić dziecko, musi wypracować w sobie cnoty: współczucie oraz łagodność. 
Współczucie to umiejętność odczuwania razem z drugą osobą. To odczuwanie jej radości czy 

cierpienia. Jest to solidarność z jej przeżyciami. Współczucie jest potrzebne nie tylko w chwilach złych, 
ale również i w radosnych, ponieważ trudno jest cieszyć się samemu. Tak jak kobieta z ewangelicznej 
przypowieści, odnajdując zgubiony pieniądz mówi do sąsiadek: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam” (Łk 15,9). 

Łagodność jest często mylona z nieśmiałością. Wynika ona z siły wewnętrznego spokoju. Człowiek 
łagodny nie musi udowadniać, że się nie boi, cierpliwie słucha, nie krzyczy, ruch oraz ton głosu ma 
stonowany, nie wybucha gniewem, nie bije. Nie zaraża nerwowością, tylko spokojem24. Wynika to 
z delikatnej życzliwości, a nie z obojętności. Człowiek, który jest łagodny, „nie będzie wołał ni podnosił 
głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym 
płomyku” (Iz 42,2–3).  

Antypedagogika twierdzi, że nie należy zmuszać wychowanka do czegokolwiek25. Ma on bowiem 
prawo do swojego wyboru, ponieważ jest wolny26. Nie należy mówić również o wartościach. Ta teoria 
pozostawia młodego zdezorientowanego człowieka bez żadnego punktu odniesienia. Człowiek rodząc się 

posiada niektóre predyspozycje, lecz nie przychodzi na świat z poczuciem hierarchii wartości. Konkretne 
wartości oraz postawy uznajemy za słuszne obserwując otoczenie. Fragment Pisma Świętego doskonale 
nam to ukazuje: „Czy rozumiesz co czytasz? (…) A tamten odpowiedział: «Jakże mogę rozumieć, jeśli nikt 
mi nie wyjaśnił?»” (Dz 8,30-31). Dziecko musi mieć wcześniej wyjaśnione kryteria, by móc rozumieć, 

                                                 
22 A. Miller, Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, Poznań 1999, s. 27-29. 

23 M. Braun-Gałkowska, Wychowanie a odrodzenie…, s. 88.  

24 Zob. J. Kułaczkowski, Zasady wychowania dziecka w rodzinie w świetle Listu do Efezjan (Ef 6,4), w: Religijno-
moralny wymiar…, s. 296-297. 

25 por. H.V. Schoenebeck, Antypedagogika - być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 7; B. Śliwerski, 
Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki, Łódź 1992, s. 31; L. Zarzecki, 
Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 29-30.  

26 W. Starnawski, Unikalność – jej konsekwencje dla poznania i rozwoju osoby, w: Religijno-moralny wymiar…, 
s. 183-184.  
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wiedzieć oraz wybierać. To ponadczasowe i aktualne wezwanie realizuje pedagogika „złotego środka”, 
której przedstawicielami są: m. in. Janusz Korczak, Jacek Woroniecki oraz Karol Wojtyła27. Dziecku 
należy wskazać właściwą drogę, bez przemocy wprowadzać w zasady poprzez słowne wskazówki oraz 

przykład28. 
Następnym ważnym elementem jest stawianie dziecku wymagań. Powinno ono znać zasady oraz 

bardzo wyraźnie sprecyzowane granice, które wynikają z przyjętej hierarchii wartości. Wychowanek 
w owym procesie poznaje logikę faktów: jeżeli zrobi nieporządek – sprząta. 

Ważną rolę w procesie wychowania odgrywa tutaj odpowiedzialność. Nie tylko ona spoczywa na 
wychowawcy, który stara się przekazać pewne zasady i wartości, ale także na wychowanku, ponieważ to 
od jego woli bardzo wiele zależy.  

2. Wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa 

Religijne wychowanie jest identyfikowane z katechezą, wychowaniem do wiary lub z wychowaniem 
chrześcijańskim. Pojęcia używane są zamiennie, gdyż zakres znaczeniowy jest podobny. W wychowaniu 
religijnym wyróżnione są dwa nurty: jeden jest ściśle związany z pedagogiką, wywodzący się 
z wychowawczej doktryny Kościoła, obejmuje pedagogikę personalistyczną i humanistyczną oraz 
egzystencjalną, podstawy filozoficzne oraz teologiczne chrześcijańskiego wychowania. Drugi 
zainspirowany katechetyką katolicką, poszerzoną po Soborze Watykańskim II o zagadnienia 

egzystencjalne oraz antropologiczne, jak i również kwestie pedagogiczne29. 
Kościół od samego początku swego istnienia pełni funkcję wychowawczą30. Wynika ona 

z powinności wskazania drogi, by ludzie mogli osiągnąć pełnię zbawienia. Sobór Watykański II ukazuje 
ciągle aktualną myśl wychowania chrześcijańskiego. Najcenniejszym jej źródłem jest Deklaracja 
o wychowaniu chrześcijańskim, określająca wychowanie jako  

„kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczności, 
których człowiek jest członkiem, i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział. Należy wiec 
zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych pomagać dzieciom i młodzieży 

do harmonijnego rozwijania właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych”31.  

Dokument podkreśla wiec to, że istotą chrześcijańskiego wychowania jest doskonalenie człowieka jako 
osoby. Jest to niezmiennie ważne oraz nadal istotne. Zwraca on uwagę również na płaszczyzny 
wychowania, w których się dokonuje: fizyczna, intelektualna, moralna, duchowa. Wskazany również 
został kierunek jakim jest kształtowanie człowieka jako osoby ludzkiej prowadzący do celu ostatecznego, 
dla dobra społeczności, w której żyje i działa32. 

                                                 
27 Zob. A. Rynio, Pedagogiczne przesłanie błogosławionego Jana Pawła II gwarantem tożsamości pedagogiki 
chrześcijańskiej, w: Religijno-moralny wymiar…, s. 57-74.  

28 Zob. M. Machinek, Rodzina kształtująca prawe sumienie, w: A. Pryba, Rodzina szkołą wartości, Poznań 2011, s. 79-
81.  

29 Zob. S.C. Michałowski, Na spotkanie człowieka. Edukacja integralna w aksjomacie personalistycznym, w: Religijno-
moralny wymiar…, s. 207-226.  

30 J. Bagrowicz, Środowiska wychowania religijnego, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001, s. 161. 

31 Gravissimum educationis 1. 

32 Zob. Gravissimum educationis 3. 
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Ojcowie Soborowi pragnąc odnowy, wskazują na wielką potrzebę wychowania, zwłaszcza 
duchowego, będącego skutkiem przenikania Jezusowego Ducha w wewnętrzne życie ludzi wyrażającym 
się poprzez dążenie do doskonałości, będącego owocem chrześcijańskiego wychowania33.  

Samo wychowanie służy wszechstronnemu rozwojowi osoby ludzkiej i nie należy go traktować jako 
dodatku do wychowania tzw. „ogólnego”. Kościół ukazuje w dokumentach ciągle aktualną integralność 
wychowania religijnego oraz wychowania „ogólnego”. Harmonijność w rozwoju aspektów moralnych, 
fizycznych oraz intelektualnych powinna być związana z doskonaleniem w poznawaniu Boga oraz Jego 
miłowaniu. Naturalnym prawem każdej osoby jest prawo do religijnego wychowania, dlatego posiada 
ono charakter niezbywalny, uniwersalny oraz nienaruszalny.  

2.1 Rodzice pierwszym z podmiotów w wychowaniu do dojrzałego chrześcijaństwa  

Wychowanie jest dążeniem do kształtowania osoby ludzkiej podążając ku jej ostatecznemu celowi. 
Ponadto oprócz nacisku na rozwój integralny osoby w wychowaniu religijnym, niezwykle ważnym celem 
jest dojrzewanie w świadomości otrzymanego daru wiary. Jest to element integralnego procesu, który 
przyznaje pierwszeństwo wprowadzenia do religijnego życia. Jeżeli owo wychowanie nie będzie 
integrowało wychowawczego procesu to „wszystkie odnośne starania będą odczuwane (….) jako 
breloczek, niemal jako obce ciało w ramach myślenia i działań wychowawczych”34. 

Pierwszeństwo wśród podmiotów w wychowaniu religijnym mają rodzice35: to oni „mają w tej 

dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia36. Są wychowawcami, ponieważ są rodzicami”37. Jest to 
teza aktualna oraz nadal obowiązująca. To oni kładą fundamenty wiary swych dzieci. Inne podmioty mają 
charakter jedynie pomocniczy. Niezmiernie ważna rola rodziców bierze się z faktu, iż posiadając funkcję 
kapłańską Kościoła domowego wypełniają powierzoną im misję Kościoła38. Przez działanie rodziny 
działa tutaj również Kościół. W Liście do Rodzin czytamy: „wychowanie religijne i katechizacja dzieci 
ustawia rodzinę w obrębie Kościoła jako prawdziwy podmiot ewangelizacji i apostolstwa”39. 

 Niezmiennym fundamentem procesu wychowania religijnego jest ukazanie Boga będącego 
miłością oraz jednością. Dlatego świadectwo małżonków, które ukazuje właśnie miłość, jedność jest 
najważniejszym oddziaływaniem na wychowanie. Sobór Watykański II ukazuje rodzinę będącą 
społecznością, która cieszy się pierwotnym prawem do przekazania dzieciom swoich przekonań 
religijnych40. Ten obowiązek jak i również nieustannie aktualne prawo wynika z odpowiedzialności za 

życie, które zostało przekazane. Ten fakt zobowiązuje ich do wychowania swojego potomstwa:  

                                                 
33 Zob. J. Majka Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, Chrześcijanin w Świecie 4-5 
(1976), s. 51; Gravissimum educationis 1-2.  

34 G. Hansemann, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s. 39.  

35 Zob. M. Brzeziński, Przekazywanie wartości chrześcijańskich w rodzinie, w: Obszary wychowania moralnego. 
Wychowanie moralne czy do moralności?, red. A. Malina, Katowice 2011, s. 24-27; H. Cudak, Oddziaływanie 
wychowawcze w środowisku rodzinnym w naukach Jana Pawła II, w: Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla 
współczesnej myśli i teorii wychowania, red. D. Waloszek, Mysłowice 2008, 130-139.  

36 Zob. A.J. Sowiński, Szkice do teorii wychowania kreatywnego, Kraków 2013, s. 15-20.  

37 Jan Paweł II, Gratissimam sane, 16. 

38 Zob. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 11, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, 
deklaracje, Poznań 2002. 

39 Jan Paweł II, Gratissimam sane, 16. 

40 Zob. Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, 5, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968. 
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„szczególnie w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i mocą sakramentu małżeństwa, dzieci powinny 
już od pierwszych lat uczyć się poznawania Boga i oddawania Mu czci, a także miłości bliźniego, zgodnie 

z otrzymaną na chrzcie wiarą”41. 

W Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio czytamy, że sakrament małżeństwa konsekruje 
kobietę i mężczyznę  

„do prawdziwe chrześcijańskiego wychowania dzieci, to znaczy powołuje ich do uczestnictwa we władzy 
i miłości samego Boga Ojca i Chrystusa Pasterza, a także w macierzyńskiej miłości Kościoła, wzbogaca ich 
darami mądrości, rady, męstwa i wszystkimi innymi darami Ducha Świętego po to, ażeby pomogli dzieciom 

w ich ludzkim i chrześcijańskim wzrastaniu”42. 

Wychowaniem religijnym nazywamy więc „wszelkie działania rodziców, zamierzone 
i niezamierzone, zmierzające do zainicjowania i rozwinięcia w dzieciach procesu wiary religijnej”43. 
Niezmiernie ważny jest element ubogacenia łaską. W Familiaris consortio zostaje zwrócona uwaga na to, 
że sakrament małżeństwa jest „nową i specjalną pomocą w posłannictwie wychowawczym rodziców 
chrześcijańskich”44. 

W wychowaniu religijnym nie tylko rodzice oddziałują na dzieci. Jest to tzw. oddziaływanie 
dwustronne: „(…) wychowawcy – rodzice są równocześnie w pewien sposób wychowywani”45. Możemy 
tę wymianę dwustronną zaobserwować na przykład podczas przygotowań do sakramentu pokuty 
i pojednania oraz pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy świętej46. Przez swoją gorliwość, prostotę 

dziecko doprowadza swoich rodziców do spotkania z Bogiem przez sakramenty święte. Wymiana ta jest 
skierowana od dziecka w stronę rodziców. Możemy również ją zaobserwować w stosunku do 
rodzeństwa czy dziadków.  

Poza pojęciem „wychowanie religijne” funkcjonują również inne: np. „ludzkie i chrześcijańskie 
wzrastanie”, „wychowanie prawdziwie chrześcijańskie”, czy też „budowanie Kościoła w dzieciach”47. Co 
jest zamiarem prawdziwie chrześcijańskiego wychowania? Jest to  

„zdążanie nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej (…), lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby 
ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej 

świadomi otrzymanego daru wiary”48.  

Wychowanie jest tutaj ukazane jako pierwsze doświadczenie Kościoła, które polega na przekazywaniu 
Ewangelii. Przez to codzienność rodziny jawi się jako droga wiary. Staje się inicjacją chrześcijańską 
i szkołą, która naśladuje Jezusa49. 

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego rodzice są dla swych dzieci „pierwszymi zwiastunami 
wiary”50. Samo wychowanie religijne można nazwać szkołą wiary albo przekazywaniem wiary. Jest to 

                                                 
41 Gravissimum educationis 3. 

42 Jan Paweł II, Familiaris consortio, 38; Z. Czekalski, Personalistyczna koncepcja wychowania, Warszawa 2009, 
s. 37; M. Rusecki, Wychowanie religijne w rodzinie, w: Religijno-moralny wymiar…, s. 303-305.  

43 J. Wilk, Wychowanie religijne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej, w: Z badań nad rodziną, red. 
T. Kukłowicz, Lublin 1984, s. 169-174.  

44 Jan Paweł II, Familiaris consortio, 38.  

45 Jan Paweł II, Gratissimam sane, 16. 

46 Zob. M. Rusecki, Wychowanie religijne w rodzinie…, s. 314-319. 

47 Zob. Jan Paweł II, Gratissimam sane, 38. 

48 Jan Paweł II, Familiaris consortio, 39. 

49 Zob. J. Horowski, Inicjacyjny charakter wychowania – próba rekonstrukcji idei w odwołaniu do myśli Karola 
Wojtyły, w: Religijno-moralny wymiar…, s. 81-88.  
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przylgnięcie do Boga, zawierzenie się oraz uwierzenie w Jego Słowa51. Samo słowo religio wywodzi się 
z łacińskiego religare czyli umocnić, związać ponownie. Termin ten oznacza wzajemną relację pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem52. Według nauki Soboru praktyka religii polega na wolnych oraz swobodnych 

aktach wewnętrznych, poprzez które osoba zwraca się do Boga53. 
Wychowanie religijne jest więc przekazywaniem wiary poprzez doprowadzanie do poznania Jezusa 

w osobistym doświadczeniu, życiem przykazaniami. Jest to wprowadzenie w dialog, spotkanie i komunię 
człowieka z Chrystusem. Celem nadal obowiązującym jest akt zawierzenia i zaufania Jezusowi, gdy 
człowiek za św. Pawłem wyznaje: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20)54. 

Wiara posiada również wymiar intelektualny, poznawczy. Kolejnym więc zadaniem jest przekaz 
wiary: „Jeśli rodzice sami nie są ludźmi żywej i głębokiej wiary, jeśli nie posiadają też żadnej wiedzy 
religijnej, to zarówno doprowadzenie dzieci do komunii z Bogiem, jak i przekaz prawd wiary stają się po 
prostu niemożliwe”55. 

2.2 Rodzina chrześcijańska fundamentem wychowania do dojrzałego chrześcijaństwa 

Podstawowym i nadal istotnym kierunkiem w procesie religijnego wychowania jest budowanie 
jedności. Jest to możliwe tylko na podwalinach miłości, która jednoczy sakramentalne małżeństwo 
będące jednocześnie wierne a także nierozerwalne i otwarte na dar płodności56. 

Nie można jednak zapomnieć o grzeszności człowieka, której cechą są mnogie podziały. Dlatego Jan 

Paweł II zauważa, że  

„istotnym i trwałym elementem uświęcenia rodziny chrześcijańskiej jest przyjęcie ewangelicznego 
wezwania do nawrócenia, skierowanego do wszystkich chrześcijan, którzy nie zawsze pozostają wierni 
«nowości» chrztu. Także rodzina chrześcijańska nie zawsze trwa konsekwentnie w prawie łaski i świętości 

chrzcielnej, odnowionej w sakramencie małżeństwa”57.  

Konieczne jest tu więc nawrócenie. Jest to niezwykle ważny i istotny kierunek w wychowaniu religijnym. 
Sam Kościół jest sakramentem jedności. W rodzinie chrześcijańskiej, starającej się o należyte 
wychowanie religijne, istotnym jest trwanie w jedności z Kościołem, poprzez czytanie Pisma Świętego 
oraz życie Słowem Bożym. Kolejnym elementem, budującym komunię Kościoła są sakramenty święte. 

Następnym aktualnym elementem religijnego wychowania jest wprowadzenie dziecka do 
wspólnoty Kościoła. Często odkłada się przyprowadzanie dzieci do świątyni, gdyż zdarza się, że podczas 
liturgii są „niegrzeczne”. Ogromną rolę tutaj mają kapłani, ponieważ na nich spoczywa obowiązek 
przyjęcia rodzin z małymi dziećmi. Wyraża się to poprzez użyczenie pomieszczeń dla matek z dziećmi, 
czy też organizowanie specjalnie dla nich mszy świętych. Do rodziców należy tutaj bardzo trudne zadanie 
nauczenia i wpojenia odpowiednich zachowań, które należy konsekwentnie wdrożyć dzieciom, by godnie 

uczestniczyły w liturgii świętej58. Konsekwencją wprowadzenia dzieci we wspólnotę Kościoła jest 

                                                 
50 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 1656. 

51 KKK 150. 

52 Zob. G. Hansemann, Wychowanie religijne…, s. 21-22.  

53 Zob. Sobór Watykański II, Dignitatis humanae, 3. 

54 Zob. Jan Paweł II, Veritatis splendor, 88. 

55 K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25 rocznicę adhortacji apostolskiej Jana 
Pawła II Familiaris Consortio, Lublin 2008, s. 57-58. 

56 Zob. Paweł VI, Humanae vitae, 9; Jan Paweł II, Familiaris consortio, 13; A. Bohdanowicz, Miłość małżeńska a życie 
rodzinne i wychowanie dzieci, w: Rodzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 193-195.  

57 Jan Paweł II, Familiaris consortio, 58. 

58 Zob. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wychowanie w rodzinie…, s. 62. 
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nierzadko wzbudzenie zainteresowania życiem parafii, wyrażające się przez przyłączenie się do grupy 
Liturgicznej Służby Ołtarza, Dzieci Maryi, scholii, etc. 

Do ważnych i wciąż obowiązujących dróg służących jedności należą modlitwa oraz świadectwo. 

Dlatego ważne jest, by modlitwa została wprowadzona w praktykę. To właśnie ona utwierdza religijne 
życie oraz je umacnia. Familiaris consortio ukazuje, że właśnie inicjacja chrześcijańska dzieci jest 
dokonywana przez modlitwę oraz czytanie Słowa Bożego59. Jest to kształtowanie umiejętności modlitwy, 
która jest niezwykle ważna w procesie wychowawczym: „Komunia w modlitwie jest jednocześnie 
owocem i wymogiem owej komunii, otrzymanej w sakramentach chrztu i małżeństwa”60. Istotną rolę 
w kształtowaniu dojrzałego chrześcijaństwa odgrywa również tzw. duchowe środowisko. Jest to 
religijność rodziców, na którą składają się praktyki religijne, decyzje, postawy oraz sądy. Same słowa, 
będące nakazami, zakazami bądź zachętami nie wystarczą, jeżeli nie zostanie to potwierdzone 
przykładem. Dużą rolę odgrywają rozmowy dzieci z rodzicami na tematy religijne. Nierzadko same dzieci 
prowokują je, stawiając przeróżne pytania. Zadaniem rodziców jest towarzyszenie dziecku oraz pomoc 
w odkrywaniu Boga w życiu. Obowiązkiem rodziców jest więc posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy, 
który pomoże sprostać wymaganiom stawianym przez dzieci. Ważnym jest, by dostosować język, aby był 
odpowiedni do rozumowania dziecka – jednak nieinfantylny61.  

Jan Paweł II w Liście do Rodzin zwraca uwagę na pytanie, które Kościół stawia przy sakramencie 
małżeństwa:  

„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? (…) miłość 
małżeńska wyraża się w wychowaniu jako prawdziwa miłość rodzicielska. «Komunia osób» (…) dopełnia się 

poprzez wychowanie i rozprzestrzenia się na dzieci”62.  

Obowiązkiem oraz prawem małżonków jest wychowanie religijne będące ukazywaniem w codzienności 
Boga, który jest Miłością, doprowadzaniem do spotkania z Nim. W tym realizowana jest pełnia 
macierzyństwa oraz ojcostwa. Małżonkowie stają się rodzicami w pełni nie tylko poprzez fizyczny akt 
przekazania życia, ale również przez proces zrodzenia do życia wiecznego przy udziale Bożej łaski. Jest to 
kształtowanie wiary, która doprowadzi dziecko do prawdziwej komunii z Bogiem63. 

3. Wychowanie do dojrzałego odkrywania własnego powołania 

Sam termin „powołanie”, możemy scharakteryzować w następujący sposób:  

„ideę powołania w Starym Testamencie najczęściej wyraża termin hebr.: gara – wołać; rzadziej bachar – 
wybierać. W greckim tłumaczeniu (Septuaginta) są one oddawane przez: kaléo – wołam, zapraszam, 
nazywam i eklegomai – wybieram. Podstawowym powołaniem człowieka jest jego stworzenie przez Boga, 

który «to, co nie istnieje, powołuje do istnienia» (Rz 4,17)”64.  

Soborowa Deklaracja o wychowaniu Gravissimum educationis wskazuje na nieustannie oraz wciąż 
obowiązujące wychowanie moralno-religijne w świetle idei powołania chrześcijańskiego i naśladowania 
Chrystusa:  

                                                 
59 Zob. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 39. 

60 Jan Paweł II, Familiaris consortio, 59. 

61 Zob. P. Bortkiewicz, Rodzina szkołą wartości ludzkich, w: Rodzina szkołą wartości…, s. 70.  

62 Jan Paweł II, Gratissimam sane, 16. 

63 Zob. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wychowanie w rodzinie…, s. 65. 

64 H. Witczyk, T. Sikorski, Powołanie, w: Słownik Teologiczny, red. A. Zuberbier, t. II, Katowice 1989, s. 440. 
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„(…) w szczególny wreszcie sposób obowiązek wychowawczy należy do Kościoła nie tylko dlatego, że winno 
się go uznać również za społeczność ludzką zdolną do pełnienia funkcji wychowawczej, lecz nade wszystko 
dlatego, że ma on zadanie wskazywania wszystkim ludziom drogi zbawienia, a wierzącym udzielania życia 
Chrystusowego i wspomagania ich ustawiczną opieką, aby mogli osiągnąć pełnię tego życia. Tym więc swoim 
dzieciom obowiązany jest Kościół jako Matka dawać takie wychowanie, dzięki któremu całe ich życie byłoby 
przepojone duchem Chrystusowym, równocześnie zaś udzielać swej pomocy wszystkim ludziom do 
zdobywania pełnej doskonałości ludzkiej osoby, do dobra również ziemskiej społeczności i w budowaniu 

świata bardziej ludzkiego”65.  

Idea powołania chrześcijańskiego jest podstawową ideą wychowania moralno – religijnego66. 

3.1 Pismo Święte źródłem dojrzałego odkrywania własnego powołania 

Trzeba przypomnieć, że już na początku historii zbawienia, Bóg zawiera w niej wezwanie, które 
kieruje do człowieka: „Przyjęcie tego wezwania i pełna na nie odpowiedź oznacza podstawowe 
ukierunkowanie człowieka ku Bogu oraz wypełnienie Bożego powołania w jego szczegółowych 
i konkretnych wymaganiach”67. Każdy człowiek posiada zdolność otrzymaną od Boga, dzięki której może 
poznać oraz przyjąć wezwanie. 

W Starym Testamencie znajdujemy opisy powołania przez Boga Narodu Wybranego. Pierwszą 
zasadą owego wybrania jest Boża inicjatywa: „Zstąpiłem, aby wyrwać lud z ręki Egiptu i wyprowadzić 
z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej (…) (Wj 3,8.17). Jej potwierdzeniem jest przymierze zawarte 

pomiędzy Bogiem a ludem. Jest ono nazywane również powołaniem. Jest skutkiem miłosierdzia i dobroci 
Boga, na które nie można sobie zasłużyć (por. Pwt 7,7n). Powołanie jest w Piśmie Świętym 
przedstawione w sposób niezwykle obrazowy: winnicy i jej właściciela, oblubienicy i oblubieńca, trzody 
i pasterza, syna i ojca. Przez nie możemy odkryć, iż fundamentem powołania jest miłość. Jego istotą są 
słowa: „wy (…) będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” (Ez 36,28), tym który podtrzymuje 
swój lud i wspiera (por. Iz 46,3n).  

Kolejnym elementem jest określenie: „Wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” 
(Wj 19,6). Jest to pielęgnowanie Bożego kultu, realizowanie poleceń Boga oraz wierność im. Kolejną 
zasadą powołania jest nieustanna obecność Boga. Mówi nam o tym samo Imię Boga, objawione 
Mojżeszowi (por. Wj 3,13-22). W historii Izraela Bóg objawiał się w słupie ognia, obłoku (por. Wj 
13,21n), w namiocie spotkania (por. Wj 25,22; 29,42-46; 2 Sm 7,6) oraz w świątyni (por. 1 Krl 8,29n). 
Powołanie jest szansą dla wybranego ludu. Odrzucenie zadań, które zostały postawione przez Boga 
niesie ze sobą konsekwencje, którymi są opieranie się na własnej słabości i małości (por. Pwt 7,10; 
Oz 11). Natomiast wierność powołaniu zostaje wynagrodzona przez Boga: „(…) będzie Cię miłował, 
błogosławi ci i rozmnoży cię” (Pwt 7,13n)68. 

W Nowym Testamencie powołanie jest dziełem łaski Bożej, udzielonej ludziom przez Jezusa. Mają 

oni dawać świadectwo o dokonanym przez Chrystusa zbawieniu wszystkich: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) i zapewnieniu: „Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mk 28,20). Wypełnieniem owej misji jest miłość: „To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,17). Poprzez swe żywe Słowo towarzyszy wędrówce 
przez życie wskazując właściwą i dobrą drogę. Darem chleba z nieba wzmacnia ich siły, a ci, którzy będą 
wierni powołaniu, zamieszkają z Bogiem, wejdą do niebieskiego Jeruzalem oraz „będą oni Jego ludem, 
a On będzie Bogiem z nimi” (Ap 21,3)69.  

                                                 
65 Gravissimum educationis 3. 

66 Zob. J. Bajda, Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej, Warszawa 1984, s. 1-41. 

67 S. Smoleński, Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej, t.1, Opole 1976, s. 166. 

68 H. Witczyk, T. Sikorski, Powołanie…, s. 440. 

69 Zob. tamże, s. 441; J. Kudasiewicz, Charyzmat powołania, W drodze 1-3 (1982), s. 108-116. 
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Bóg powołuje niektórych ludzi do służby Jego ludowi. W Starym Testamencie byli to: niektórzy 
sędziowie, patriarchowie, prorocy. W Nowym Testamencie możemy przeczytać opisy powołania 
Apostołów. Na drodze człowieka staje Bóg. Jest to pierwszy etap powołania (np. przemówienie do 

Abrahama). Apostołowie zaś, gdy ujrzeli Jezusa, poszli za Nim (por. J 1,35-50). Zostają powołani różni 
ludzie: prości (por. 1 Sm 16,11), uczeni (por. Dz 22,3), młodzi (por. Jr 1,6) oraz dorośli (por. Łk 5,27). 
Następnie określane jest zadanie powołanego: Mojżeszowi poleca: „Idź (…) i wyprowadź mój lud (…) 
z Egiptu” (Wj 3,10), Jeremiasz słyszy: „Wstań i mów wszystko, co ci rozkażę” (Jr 1,17), Podwójne zadanie 
otrzymują uczniowie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu” (Mt 28,19)70. 

Kolejnym etapem jest odejście od teraźniejszego stylu życia, rodziny oraz rezygnacja z dóbr świata. 
Abraham wychodzi z rodzinnego domu (por. Rdz 12,1), Dawid zostawia zwierzęta (por. 1 Sm 16,19n), 
Piotr oraz Andrzej sieci, a Lewi wszystko (por. Mt 4,19.22). Człowiek zdaje się całkowicie na wolę Boga. 
Bóg natomiast zapewnia powołanych : „Ja będę z tobą” (Wj 3,12; Sdz 6,12; Mt 18,20; Mk 16,20) oraz: 
„gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa” (J 12,26). 

3.2. Wypełnienie Bożego wezwania celem powołania człowieka 

Jedną z najważniejszych zasad wynikających z Bożego wezwania, jest gotowość zaangażowania się 
człowieka przez wypełnienie owego wezwania. Jest to jednoznaczne z obraniem celu działania – jakim 
jest Bóg. W tym opowiedzeniu się będącym „za Bogiem” człowiek zawiera swoją realizację oraz pełną 

egzystencję wedle ducha Chrystusowego. Z ideą powołania łączy się realizacja naśladowania Chrystusa. 
Jest to podstawowa droga wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego. Gravissimum educationis tak 
ujmuje to wciąż obowiązujące zagadnienie:  

„W wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego, Kościół, zapobiegliwy o wszystkie odpowiednie środki, 
troszczy się szczególnie o te, które są mu właściwe, a z których pierwszym jest katechizacja; ona to oświeca 
i wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza do świadomego i czynnego 
uczestniczenia w misterium liturgicznym i pobudza do działalności apostolskiej. Kościół wysoko ceni i stara 
się duchem swoim przepoić oraz udoskonalić także inne pomoce, które należą do wspólnego dziedzictwa 
ludzkości, i które bardzo przyczyniają się do rozwijania umysłów i kształtowania ludzi, środki społecznego 
porozumiewania się, rozmaite zrzeszenia, których celem są ćwiczenia duchowe i cielesne, stowarzyszenia 

młodzieżowe a zwłaszcza szkoły”71. 

Odmową powołania jest sytuacja, w której człowiek za cel stawia siebie. Wiąże się to z odmową 
rzeczywistej godności Bogu oraz znaczenia jako jego Stwórcy. Poprzez przyjęcie powołania, człowiek 
przyjmuje również hierarchię wartości, w której najważniejszą wartością jest sam Bóg. Realizuje się ona 
poprzez każdy czyn oraz każdą decyzję człowieka.  

Każdy człowiek na fundamencie Objawienia Bożego czy przez doświadczenie ludzkie dokonuje 

decyzji, które dotyczą jego życia oraz działania. Każdy człowiek jest wyposażony oraz przeznaczony do 
komunii z Bogiem. To powołanie posiada charakter „chrześcijański” z powodu relacji do Chrystusa. Jest 
to fundamentalna chrześcijańska zasada antropologiczna. 

Powołanie chrześcijańskie jest udziałem każdej indywidualnej osoby. Każdy jest niepowtarzalny, 
wyposażony zgodnie z Bożą wolą w zespół uzdolnień oraz cech psychofizycznych. Indywidualnie jest 

                                                 
70 Zob. H. Witczyk, T. Sikorski, Powołanie…, s. 441; A. Żynel, Chrześcijaństwo żywe, Warszawa 1985, s. 46-92.  

71 Zob. Gravissimum educationis 4; A. Marcol, Wiodące idee encykliki „Veritatis splendor” i ich konteksty teologiczno – 
eklezjalne, w: Nie lękać się prawdy, red. P. Morciniec, Opole 1994, s. 7-27; W. Gubała, Źródła moralności w świetle 
encykliki Veritatis splendor, Studia Theologica Varsaviensia 32 (1994), s. 51-60; L. Dakowicz, Wartości religijne w 
przekazie nauczycieli wybranych szkół w Białymstoku, w: Religijno-moralny wymiar…, s. 363-378; D. Frąk, Rola 
środowisk wychowujących na przykładzie instytucji wychowawczych prowadzących przez Zgromadzenie Sług Jezusa, 
w: Religijno-moralny wymiar…, s. 379-392; E. Osewska, Personalizm jako fundament wychowania w szkole, w: 
Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. taże, Warszawa 2011, s. 81-90. 
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również określona droga życia każdego człowieka – historią oraz społeczeństwem, w którym wzrasta. 
Dlatego też w powołaniu, które kieruje do nas Bóg, zawarte jest rozpoznanie oraz wypełnienie określone 
danej jednostce. Rozpoznanie planu Bożego umożliwia ocena posiadanych uzdolnień, które zobowiązują 

do ich realizacji w życiu. Wymaga to dokonywania świadomej selekcji, rezygnacji z niektórych 
możliwości na korzyść innych, które są oceniane jako bardziej wartościowe. Każdy człowiek z natury 
posiada odniesienie do społeczności rodzinnej, w której rodzi się, wzrasta, w której żyje oraz wychowuje 
się. Jest więc zobowiązany do współdziałania z tą wspólnotą. Ukazuje się nam również konieczność 
odpowiedzialnego wyboru oraz zaangażowania się w stworzenie nowej rodziny i realizowanie zadań, 
przed którymi ona stoi czy też rezygnacja z niej na rzecz życia w celibacie. 

Realizowanie powołania odnosi się także do wyboru zawodu, który powinien być dokonany 
w sposób odpowiedzialny oraz świadomy przy uwzględnieniu dobra społecznego oraz wypełnienia 
powołania w swoim osobistym życiu. Współcześnie powołanie odnosi się do zawodów szczególnie 
związanych ze służbą człowiekowi np. nauczyciel, ksiądz, lekarz. Jest to podkreślenie pełnienia 
obowiązków, które są jednoznacznym pełnieniem misji. Panuje również przeświadczenie o tym, że 
powołanie odnosi się tylko do życia zakonnego i kapłańskiego. Natomiast decyzja o zawarciu małżeństwa 
lub wyborze zawodu nie jest łączona z Bożym wezwaniem. Teksty świętego Pawła o charyzmatach 
korygują ten błędny pogląd. Chrześcijanin powinien zadać sobie pytanie: czy małżeństwo jest mu 
przeznaczone z tym oto człowiekiem, który jest dany przez Boga? Powinien odnajdywać wezwanie Boga 
w posiadanych przez siebie darach, zdolnościach, zastanawiając się nad wyborem zawodu, ale i również 

misji służby braterskiej oraz w dawaniu świadectwa. Boże powołanie jest zobowiązaniem człowieka do 
działania, które jest dostosowane do warunków danego czynu. Działanie ludzkie może być zgodne 
z powołaniem osoby, gdy jest jego realizowaniem (spełnieniem Bożego zamiaru). Samo działanie 
określane jest jako „przedmiot czynu” – czynność spełniająca oraz określane jest jako działająca intencja 
a także okoliczności czynu, wskazujących moralnych charakter oraz konieczność jego realizacji. Czyn 
ukazuje się tutaj również jako obowiązujący. Jest to skonkretyzowana forma powołania Bożego72. 

Niezmiennym fundamentem powołania jest wybieranie Boga, który jest Miłością, jako wartość, 
która jest najwyższa i jest celem samym w sobie. Jest ono realizowane poprzez postawę maksymalnie 
doskonałą, jaką jest bezinteresowny dar z siebie. Dlatego miłość łączy się z realizacją w największym 
stopniu dobra moralnego oraz jest źródłem jego poszukiwania. Miłość jest fundamentem „twórczości 

etycznej” ludzkiego sumienia. 

Zakończenie 

Podjęte zagadnienie dotyczące wychowania moralnego jest jednym z bardzo trudnych problemów 
obecnych czasów. Wielość i mnogość rozbudowanych teorii, różnych koncepcji odnoszących się do 

zagadnienia wychowania dzieci i młodzieży nie pomaga w podejmowaniu trudnego procesu wychowania 
rodzicom, wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim tym, którym dzieci, ich życie oraz przyszłość 
nie jest obojętna. 

Niniejsze opracowanie wykazuje, iż z całą pewnością przesłanie dokumentu Gravissimum 
educationis jest wciąż aktualne, ponieważ fundamentem wychowania moralnego jest przede wszystkim 
kształtowanie w wychowanku dojrzałego człowieka, chrześcijanina oraz pomoc w odkrywaniu przez 
niego swojego powołania73. Wychowanie według rozumienia religijnego jest pomocą udzieloną 
człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, w nadaniu życiu osoby ostatecznego sensu rozumianego 
na ogół jako zjednoczenie człowieka z Bogiem (realizujące się przez dojrzewanie w chrześcijaństwie) 

                                                 
72 S. Smoleński, Powołanie chrześcijańskie…, s. 1. 

73 Gravissimum educationis 1-4. 
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poprzez praktykowanie miłości bliźniego (urzeczywistniającym się poprzez odkrywanie własnego 
powołania)74. 

Powyższy artykuł nie wyczerpuje danego zagadnienia, które mogłoby być również przedmiotem 

dalszych badań np. wpływ masmediów na wychowanie moralne dzieci i młodzieży, wpływ otoczenia na 
proces wychowania moralnego czy fundamentalne znaczenie wiary w wychowaniu moralnym człowieka. 
Z całą pewnością ukazuje jednak złożoność danego tematu oraz wielkość wartości danego problemu, 
jakim jest życie i przyszłość nowych pokoleń.  

THE TIMELINESS OF THE RUDIMENTS OF MORAL EDUCATION IN GRAVISSIMUM EDUCATIONIS 

Summary 
The issue of the rudiments of moral education is one of the most challenging problems nowadays. 

There is a great number of works on the matter. However, the issue itself was considered in a fairly 
fragmentary way. This article focuses on discovering the timeliness of the message of the Second Vatican 
Council document which also refers to bringing up to mature humanity, mature Christianity and the 
recognition of one’s vocation. This analysis does not consider the whole issue of moral education, yet it 
suggests the possibility of further research. Surely this article presents the complexity and value of the 

discussed issue of moral education. 

Keywords 
Christian vocation, Gravissimum educationis, mature Christianity, mature humanity, moral 

education 
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OKULTIZMUS POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI 
V KONTEXTE TEOLÓGIE NÁBOŽENSTVA 

V súčasnosti možno povedať, že okultizmus je natoľko sprofanovaný, že sa s jeho prejavmi 
stretáva jednotlivec takmer na každom kroku. Fenomén okultizmu predstavuje v postmodernej 
spoločnosti multidimenzionálny jav, ktorý má vzrastajúcu tendenciu. Okultizmus nachádza 
odozvu v postmoderne preto, lebo mu vychádza v ústrety veľké prehodnotenie pocitov 
a citlivosti jedinca. Súčasná religiozita sa relativizuje a je poznačená subjektivizmom. Vzniká 
zážitková spiritualita a jednotlivci tak na vlastnej koži skúšajú to, čo sa im ponúka. Vytvára sa 
nielen určitý typ otroctva a závislosti od amuletov, tarotových kariet, horoskopov, mágov, 
astrológov, ale jedinec si tiež navyká na spôsob života typu „nečinnosti". Okultné praktiky 
pôsobia na jednotlivca deštruktívne, preto teológia náboženstva ponúka prostriedky 
i vysvetlenia, ako sa mu vyhýbať. 

V súčasnej postmodernej dobe možno badať nielen rýchly vedecký pokrok či novšie vymoženosti 
techniky, ale aj akýsi návrat k niečomu, čo je staré a vracia ľudí do ďalekej temnej a záhadnej minulosti. 
Nemysli sa tým návrat do záhadného stredoveku, ale rozmach či renesancia fenoménu okultizmu. Tento 
fenomén sa začína čoraz viac objavovať, i keď samotné praktiky vychádzajúce z okultizmu jestvovali 
v ľudovej kultúre či na vidieku neustále. Spoločnosť o okultizme priamo nehovorí, pretože tento názov 
skrýva v sebe niečo negatívne, ale skôr používa pojem ezoterika. Ezoteriku chápe ako akúsi záujmovú 
činnosť či neškodnú prax. Avšak v skutočnosti to tak nie je, preto cieľom tohto článku je priblížiť 
fenomén okultizmu v kontexte teológie náboženstva a rovnako aj nebezpečenstvo, ktoré predstavuje pre 
celú spoločnosť.  

1. Dejiny okultizmu 

Fenomén okultizmu sprevádza ľudstvo od raného praveku až po súčasnú postmodernu. V období 

praveku sa okultizmus chápal ako súčasť religióznych predstáv i obradov, spájal sa so schopnosťou 
ovplyvňovať pravekého jedinca a všetko, čo ho obklopovalo, skrze tajomnú a nadprirodzenú moc ľudí. 
Praveký človek bol veľmi úzko prepojený s prírodou i celým kozmom. Do skupiny najstaršej formy 
okultizmu patrila mágia a s ňou spojené praktiky na zabezpečenie obživy. Dokazujú nám to rozličné 
praveké jaskynné maľby. Človek žijúci v tomto období chápal svoj životný priestor ako oživený, preto si 
mohol dovoliť komunikovať s akýmikoľvek bytosťami či predmetmi. Dnes takúto schopnosť možno nájsť 
u jednotlivcov prírodných národov, akými sú napríklad austrálski domorodci, tzv. aborigéni1.  

                                                 
Veronika Schlosserová, PhDr. – ur. 15 kwietnia 1984 r. w Preszowie (Słowacja), zainteresowania naukowe: 
duchowość, okultyzm; kontakt: veronika.schlosserova1@gmail.com 

1 „Aborigéni sú pôvodní obyvatelia najmenšieho kontinentu. Slovo aborigén je odvodené z latinského ab origine - 
od začiatku, pôvodne. Slovenský ekvivalent znie domorodí alebo praobyvatelia Austrálie.“ POLÁČEK, J.: Aborigéni, 
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V období staroveku boli okultizmus či mágia považované za významné umenie. Do skupiny 
najstarších civilizácií, kde sa toto umenie rozširovalo, bola India, Perzia, Chaldea i samotný Egypt. 
Z Egypta je známa aj tzv. „Smaragdová doska“, pripisovaná božstvu Thovtovi, ktorej text sa chápe ako 

centrum ezoterického poznania. Aj samotný pojem mágie vychádza zo stredoveku, konkrétne zo starej 
Perzie a je odvodený od mágov, ktorí boli kňazmi vyznávajúci Zoroastrovo učenie. V čase Rímskej ríše ich 
učenie preniklo do Európy.  

S príchodom kresťanského náboženstva v stredovekej Európe sa s okultizmom stretávame 
v podobe čarodejníctva. Išlo o ľudí, ktorí v spojení so zlými silami poškodzovali druhým. Z toho dôvodu 
katolícka Cirkev dala podnet na vznik inštitúcie, ktorá dostala názov „inkvizícia“. Procesy, ktoré 
vykonávala, sa uskutočňovali od 13. do 18. storočia. Viera v čarodejníctvo sa do našej spoločnosti, resp. 
územia, dostáva koncom 16. storočia, avšak úplný rozmach je zaznamenaný až v 17. – 18. storočí. Toto 
obdobie predstavoval hlboký sociálny úpadok, hospodárske retardácie, vojny, sociálne útlaky či 
náboženské prenasledovania. 

Z 19. storočia sú nám taktiež známi predstavitelia, ktorí sa zaoberali okultizmom. Boli to Elipfas 
Lévi (1810-1875) a jeho žiak Papus (1865-1916) či Stanislav de Guait (1861-1897). V druhej polovici 
toho istého storočia rozkvitajú aj tajné spoločnosti, ktoré sa udržali až do 20. storočia. Tu možno zaradiť 
napr. Teozofickú spoločnosť2 či Rad zlatého úsvitu. Tieto spoločnosti, ktoré praktizovali magické 
praktiky, nemali dobrú mienku a z toho dôvodu bola mágia či okultizmus spájaný so šarlatánstvom.  

S fenoménom okultizmu sa stretávame aj v súčasnej dobe. Rozmach okultného či magického 

myslenia sa zdá byť nezlučiteľný s názormi postmodernej priemyselnej spoločnosti, a rovnako je 
nezlučiteľná aj s mechanickými či racionálnymi vzormi príčin a následkov, ktoré prevažujú v oblasti 
vedy. Podľa R. Cavendisha, dôvodov tohto okultného rozmachu je mnoho a je možné, že majú veľa 
spoločného s krízou identity, ako tomu bolo napríklad aj v Rímskej ríši. Roľnícky spôsob života či 
rozvrstvená spoločnosť mali pre každého jednotlivca miesto v spoločnosti. Zánik tohto poriadku 
priniesol výhody, ale urbanizácia, industrializácia, rozkvet veľkých organizácii, dostupnosť vzdelanosti, 
možnosť sociálnej a fyzickej pohyblivosti či oslabenie rodinných zväzkov spôsobili zmätok v oblasti 
tradičných rolí, pocit úzkosti či neschopnosti niekam patriť.  

Bežnými sa v spoločnosti stali pojmy ako ezoterika, hermetika, psychotronika3 či rozličné 
publikácie zameriavajúce sa na rozličné okultné javy. Vďaka pôsobeniu trhového mechanizmu sa 

rozmáha podnikateľská činnosť tzv. „novodobých mágov“, ktorí svojím zákazníkom sľubujú zmenu stavu 
ich vedomia, ale aj akékoľvek uzdravenia ich telesnej a duševnej záťaže. 

2. Okultizmus v postmodernej spoločnosti 

V minulosti bol okultizmus určený iba pre vyvolenú elitu, avšak v súčasnosti sa mu venuje prílišná 

komercializácia. Stretávame sa s ním v kníhkupectvách, médiách, rozličných festivaloch, ktoré tak svojím 
spôsobom prispievajú k vzniku novej religiozity, poruche identity i osobnosti či k zmene myslenia 
postmodernej spoločnosti. Táto postmoderná spoločnosť ponúka nové spôsoby riešenia pre jednotlivca, 
modeluje sa svet, v ktorom sú spochybňované pravidla morálky a k slovu sa dostávajú rozličné 

                                                 
civilizácia vytlačená na okraj spoločnosti. http://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/aborigeni-civilizacia-vytlacena-
na/216-clanok.html (14.01.2015). 

2 “Etymologický pôvod slova „teozofia“ je zrejmý – pochádza z gréckych termínov teos – boh a sofia – múdrosť. 
Teozofia vytvorená H. P. Blavatskou bola neuveriteľnou zmesou budhizmu, hinduizmu, troch monoteistických 
náboženstiev, takisto bol v nej viditeľný vplyv špiritizmu a učenia o reinkarnácii.“ J. Maretta, Odpoveď Cirkvi na 
fenomén Zlého vo svete, 2010, s. 24-25. 

3 „Psychotronika je interdisciplinárny vedný odbor študujúci interakcie medzi organizmami a vonkajším 
prostredím, ktoré sú podmienené mohutnosťami duše, uvedomovanými a percepčnými procesmi.“ Z. Rejdák, 
Průvodce po psychotronice, Praha 1991, s. 23. 

http://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/aborigeni-civilizacia-vytlacena-na/216-clanok.html
http://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/aborigeni-civilizacia-vytlacena-na/216-clanok.html
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alternatívne smery. Z oblasti okultizmu sú veľmi rozšírené záujmy o povery, veštenie, astrológiu, 
satanizmus4, špiritizmus, mágiu či alternatívnu medicínu5. Spomenuté smery nachádzajú svoju odozvu 
najmä v súčasnej postmodernej spoločnosti, pretože im vychádza v ústrety citlivosť jednotlivca, ktorý sa 

necháva usmerňovať svojimi pocitmi. Táto postmoderná spoločnosť teda prežíva chaotickú náboženskú 
renesanciu (ezoterika, špiritizmus). Neexistujú presné štatistiky, no aj napriek tomu je známe, že veľký 
počet ľudí číta horoskopy, mnohí veria astrológii či v reinkarnáciu. Materializmus, či už praktický alebo 
teoretický, nemá schopnosť uspokojiť vnútorné potreby človeka. Nie je schopný odpovedať človeku na 
otázky týkajúce sa jeho budúcnosti, života po smrti a tiež nedokáže vysvetliť, odkiaľ človek pochádza 
a kam smeruje. Postmoderná spoločnosť odmieta kresťanské náboženstvo, v ktorom sa činí pokánie 
a obracia sa k rozličným formám pohanských náboženstiev. Tieto formy opäť ožívajú a dostávajú inú 
formu, podobu či názov. Namiesto šamana6 a čarodejníka existujú rozliční psychotronici, duchovní 
liečitelia či guruovia. Namiesto slova dobrí a zlí duchovia, v spoločnosti znejú výrazy, ako kozmická 
energia, ľudská aura a pod. Pohanský obsah je teda rovnaký, len terminológia je iná7. Čoraz viac znejú 
heslá rôznorodých ekologických aktivistov odporúčajúcich život v harmónii s prírodou, avšak mnohí si 
neuvedomujú, že za jednotlivými ekologickými hnutiami stoja pohanské kulty, Matka Zem či uctievanie 
stromov (New Age)8. Základom týchto presvedčení je panteizmus. Spätný návrat k prírode sa tak chápe 
ako duchovné zušľachťovanie človeka. Súhrnne teda možno skonštatovať, že veľký záujem 
o nadprirodzené je na vzostupe. Prichádza nová vlna náboženstva založená na pohanských kultoch 
a poverách. Postmoderná spoločnosť za každých okolností vyhľadáva určité duchovné uspokojenie. 

Kresťanstvo prestáva byť atraktívne, a tak toto uspokojenie hľadá v iných duchovných zdrojoch. 
Fenomén okultizmu veľmi dobre zapadá do takejto religiozity9. 

Vo všeobecnosti, ak sa povie okultizmus, má sa tým namysli získavanie informácií (veštenie, 
astrológia, špiritizmus, jasnovidectvo); získavanie moci či zvláštnych schopností (mágia, liečiteľstvo, 
bojové umenia) a špiritizmus (kontakt s duchovnými bytosťami, tranz, vyvolávanie duchov mŕtvych, 
UFO). Ak sa na tieto oblasti pozrieme v kontexte teológie a jej zjaveného Písma, možno skonštatovať, že 
sú Starým a rovnako aj Novým zákonom zavrhnuté. 

3. Okultizmus v kontexte teológie náboženstva 

Nosným a rovnako aj najznámejším textom Starého zákona je Dt 18,9-14:  

„Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech 
niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa 

                                                 
4 Vo všeobecnosti sa pod názvom satanizmus chápe kult Satana, ktorého možno vnímať buď ako zlé samostatné 
božstvo, alebo tiež ako protivník kresťanského Boha. Porov. T. Cantelmi, C. Cacaceová, Černá kniha satanizmu, 
Kostelní Vydří 2008, s. 44. 

5 „Alternatívna medicína je zdravotnou starostlivosťou, ktorá leží mimo hlavný prúd konvenčnej medicíny“ J. Hert, 
Alternativní medicína a léčitelství, http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf. (14.01.2015). 

6 Šamanizmus – ide o označenie prvého významného náboženstva vo svete. Porov. M. Palmer, Taoizmus, Bratislava 
2001, s. 24.  

7 Porov. Š. Rucki, Alternativní medicína, Praha 2000, s. 11-12.  

8 New Age – predstavuje Nový vek, ale používa sa aj označenie vek Vodnára, Akvária, Slnka či Solária. Jednotlivé 
názvy vychádzajú z okultno-špiritisticky vysvetľovanej astrologickej predstave. Tá je založená na presvedčení, že 
Slnko potrebuje 25 200 rokov, kým prejde celý zvieratník a v jednom súhvezdí zotrvá 2 100 rokov. V dnešnej dobe 
sa nachádzame na prechode od kresťanského obdobia Ryby k celostnému veku Vodnára. Porov. J. Keden, Takzvané 
mládežnícke sekty a okultná vlna, Bratislava 1990, s. 164-165. 

9 Porov. Š. Rucki, Duchovné korene alternatívnej medicíny, http://www.sekty.sk/sk/articles/show/630 
(13.01.2015).  

http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf
http://www.sekty.sk/sk/articles/show/630
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vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa 
radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre 
tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tieto národy, 
ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“ 

V Starom zákone možno nájsť aj tieto známe zvrchovane tvrdé slová smerujúce k tým, čo sa venujú 
okultizmu či mágii: Ex 22,14; Lv 20,6-7 („A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov 
a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“).  

Okultizmus teda predstavuje v biblickom ponímaní odklon od Boha, jediného záchrancu svojho 
ľudu:  

 1 Sam 15,23: „Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech 
modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom“;  

 Jer 27,9: „Preto vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, snárov, hádačov a čarodejov, ktorí vám 
hovoria – nebudete poddaní babylonskému kráľovi“;  

 Jer 29,8: „Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú 
medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, pretože vám falošne 
prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovori Pán“;  

 Oz 4,12: „Môj ľud sa svojho dreva spytuje a učí ho jeho palica, lebo ich zaviedol smilný duch 
a smilne sa odvrátili od Boha“;  

 Iz 2,6: „Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako 

Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú“;  
 Múd 17,7-8: „Hókusy ich čarodejníckeho umenia tu boli bezmocné, hanebne sa osvedčila skúška pre 

ich chvastanie sa vedou. Lebo tí, čo sľúbili, že z chorej duše vypudia i strach, i zmätok, na smiešny 
strach ochoreli sami“.  
Aj texty Nového zákona odsudzujú okultné praktiky:  

 Sk 8,9-13: „V meste predtým istý muž, menom Šimon, robil čary a ohromoval samárijský ľud, 
tvrdiac, že on je niekým veľkým. A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali 
a hovorili: "On je Božia sila, ktorá sa volá Veľká." Počúvali ho preto že ich už dlhý čas ohromoval 
čarami. Ale keď' uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša 
Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. Vtedy uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. 
A keď' videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, tŕpol od úžasu“;  

 Sk 13,6-12: „A keď prešli celým ostrovom až do Pafu stretli istého čarodejníka, falošného proroka, 
Žida menom Barjezu. Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval 
Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale Elymas, čarodejník - lebo tak sa prekladá jeho 
meno -, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, 

naplnený Duchom Svätým, pozrel naňho a povedal: "Diablov syn, plný každého podvodu a každého 
klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! 
A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko." Vtom naňho 
padla mrákota a tma, tápal dookola a hľadal, kto by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, 
žasol nad Pánovým učením a uveril“;  

 Sk 19,18-20: „Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých 
čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, 
vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo“.  

 Veľmi jasné sú slová Zjavenia apoštola Jána, na základe ktorých možno usúdiť, že vylúčení 
z nebeského Jeruzalema budú klamári a čarodejníci všetkého druhu: Zj 22, 15: „Vonku zostanú psi, 
traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej“10. 

                                                 
10 Porov. B. Rakovský, Neviditeľné puto s diablom, http://www.zivcakova.sk/VERITAS%20LIBERAT/Kres%C5 
%A5anstvo/Sol%C4%8Diansky/text.htm (13.10.2014). 
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Učiteľský úrad Cirkvi sa taktiež venuje tomuto fenoménu. Možno poukázať na Katechizmus 
katolíckej Cirkvi a jeho paragraf 2115-17: 

„Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka 
budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej 
zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídanosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti.“ 

Cirkev sa tejto problematike venuje v dokumentoch Kongregácie pre pravosť viery alebo 
v rozličných pápežských dokumentoch. V tomto duchu odporúča Anton Solčiansky preštudovať 
encykliku Jána Pavla II. „Fides et ratio“ alebo tiež publikáciu Jozefa Ratzingera „Rozhovory o viere“. 
Veľkým prínosom pre orientáciu spoločnosti bol tiež pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska 
„Mágia, veštenie a démonické vplyvy“ z roku 1994.  

Medzi najdôležitejšie cirkevné dokumenty, ktoré sa zaoberajú okultizmom a tento fenomén 
zakazujú sú11: 

 Concilium lllibertanum (a. 314) can. 6, odsudzuje kresťanov, ktorí by darovali vieru okultnému 
pôsobeniu. 

 Concilium Paderborense (a.785) – okultizmus sa v akejkoľvek podobe jednoznačne zakazuje. 
 Concilium Pragense (a. 1346-1469) – odsudzuje rozličné poverčivé praktiky a činnosti s nimi 

spojené. 
 Responsum s. Officii „De špiritizme“ – AAS 9 (1917) – či už aktívna alebo pasívna účasť na 

špiritistických seansách je zakázaná pod prísnym trestom. 
V katolíckej Cirkvi sa stretávame s niekoľkými predstaviteľmi, ktorí sa zaoberajú okultizmom. 

Z Poľska je známy Andrzej Zwoliński – profesor teológie, kaplán krakowskej diecézy, sociológ, teológ 
i sektológ. Je autorom rozličných publikácií, v ktorých sa zameriava na oblasti vychádzajúce z okultizmu. 
Ide hlavne o dielo „Wywoływanie duchów“ (2007); „Satanizm“ (2007) či „Scjentologia“ (2007). Medzi 
svetovo najznámejších exorcistov, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú fenoménom okultizmu, možno zaradiť 
hlavne talianskeho exorcistu Gabriela Amortha a maltského exorcistu Eliasa Vellu. 

3.1 Cirkevní predstavitelia zaoberajúci sa okultizmom 

Gabriel Amorth – za 24 rokov vykonal viac ako 80 000 exorcizmov. Podľa neho je ťažké podať 
jednotnú definíciu okultizmu. Avšak v zásade možno hovoriť, že okultizmus znamená presvedčenie 
o existencií bytostí, ktoré nie sú zaznamenateľné bežnými prostriedkami ľudského poznávania. Skrze 
tieto bytosti je možné dospieť k ovládaniu ľudí či akýchkoľvek predmetov. Na dosiahnutie tejto 
skutočnosti slúžia isté rituály či praktiky, ktoré človek získava bádaním, istou intuíciou či cvičením. 
Jednotlivec, ktorý sa venuje okultizmu, nadobúda moc i poznanie, ktoré je mimo fyzikálnych zákonov 

a pravidiel racionálneho myslenia. Ide o čítanie myšlienok, materializovanie predstáv, poznanie 
budúcnosti či zlovoľné pôsobenie na druhých. Ďalej tu možno spomenúť priamy kontakt s duchmi či 
zosnulými. 

Ľudia podľa neho žijú v strachu, pretože žijú vo svete, ktorý nie je schopný človeku nič zabezpečiť 
a všade okolo neho je zrejmá neistota. Majú problémy rozličného druhu, a preto vyhľadávajú niekoho, 
kto by im ponúkol ľahko uchopiteľnú odpoveď. Mnohí tak pred kňazom uprednostňujú mága, liečiteľa, 
veštca či astrológa. 

Za jeden z primárnych plodov okultizmu považuje Gabriel Amorth mágiu. Mágia je zakorenená 
všade a vôbec to nezávisí od kultúrneho či vedecko-technického rozvoja spoločnosti. Preto kladie otázku: 
Prečo sa s ňou stretávame vo všetkých kultúrach? Čo vedie jednotlivcov, aby navštívili mága? Odpoveď 
zhŕňa do troch slov. Zvedavosť, strach a požadovaná moc12. 

                                                 
11 Porov. J. Maretta, Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete, 2010, s. 81. 

12 Porov. G. Amorth, Exorcisti a psychiatri, Stará Ľubovňa 2013, s. 38-63. 
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V knihe „Silnejší než zlo“ píše:  

„Žijeme v spoločnosti, ktorá je presiaknutá zlom. Ak venujeme pozornosť množstvu prostriedkov, pomocou 
ktorých je možné uplatňovať zlo, mohli by sme sa odvážiť povedať, že naša spoločnosť je pravdepodobne 
v moci zla omnoho viac ako kedykoľvek predtým. Západný ateizmus sa šíri čoraz viac a vytvára enormnú 
prázdnotu, s ktorou idú ruka v ruke nesmierne škody páchané na ľuďoch a spoločnosti. Sme svedkami 
progresívnej dechristianizácie kedysi veľkých kresťanských národov Európy. Sme svedkami toho, že na 
mnoho nedeľných svätých omší už takmer nikto nechodí. Ako príklad uveďme len Írsko a Poľsko, kde sú 
v súčasnosti nedeľné sväté omše navštevované tak ako v Taliansku pred tridsiatimi alebo štyridsiatimi 
rokmi. Ak hovoríme s Írmi a Poliakmi, dozvieme sa, že v ich krajinách je kresťanské vnímanie sveta a života 
výrazne na ústupe. V tejto situácii sa zlému duchovi darí veľmi dobre a jeho pôsobenie a zámery sa ľahko 

dostanú na svetlo Božie“13. 

Elias Vella – maltský exorcista vo svojej knihe „Ježiš môj uzdravovateľ“ popisuje dôvody vzniku 
okultizmu. Podobne ako Gabriel Amorth v rámci prvého dôvodu uvádza strach z budúcnosti, preto sa ju 
ľudia snažia odhaliť skrze okultné praktiky. Druhým dôvodom je túžba po moci. V rámci tejto moci 
poukazuje na dva druhy. Moc pochádzajúca od Ducha Svätého a okultná moc, ktorá sa sústreďuje na jej 
nositeľa. Aj keď si jednotlivec myslí, žeby touto silou mohol pomôcť druhým, predsa len platí, že 
základným objektom a rovnako aj finálnym cieľom tejto moci je sám jej nositeľ. Ako tretí dôvod, pre 
ktorý sa ľudia utiekajú k formám okultizmu, je fascinácia nadprirodzeným. Všetko, čo je 
nadprirodzeného charakteru človeka priťahuje, a preto si myslí, že v okultizme nadobudne skúsenosť, 

ktorú nemožno zažiť v bežnom živote. Do skupiny ďalších dôvodov uvádza duchovne slabú Cirkev. 
Mnohí kresťania žijúci v tejto Cirkvi nenachádzajú pevnú jednotu, silu a moc, ktorú dostala od Ježiša 
Krista. Ťažko nachádza kňaza, ktorý by mu venoval dostatok času, a tak sa radšej vyberie za mágom či 
liečiteľom. Ako ďalší dôvod uvádza tzv. bankrot materializmu. Z jednotlivca sa stal materialista, ktorý ale 
zistil, že materializmus nie je schopný zaplniť jeho prázdnotu, ktorú pociťuje. Postmoderný človek ja 
zaťažený na nadprirodzené zážitky a celé New Age vzniklo podľa neho ako odpoveď na tento bankrot14.  

V postmodernej spoločnosti sa stretávame s rozmachom okultných fenoménov aj v dôsledku 
oslabenia identity. Ponúka sa otázka, či je tento rozkvet spojený aj so stratou predošlých sociálnych istôt, 
alebo je to iba náhodný záujem?15  

Na tieto otázky sa pokúšajú odpovedať aj slovenskí exorcisti a jeden český, ktorí tejto problematike 
venujú svoju pozornosť. 

Ako prvého možno spomenúť ThDr. Antona Solčianskeho, ktorý je kňazom bratislavskej 
arcidiecézy. Podľa jeho názoru sa okultizmus v súčasnosti veľmi rozmáha. Z hľadiska klasickej teórie 
pozitivizmu patrí mágia i samotný okultizmus nielen k prvotným a primitívnym formám vzostupu 
spoločnosti, ale aj k vyjadreniu vzťahu – človek a transcendentno. Ďalšou etapou je samotné 

náboženstvo, ktoré fenomén okultizmu zatlačilo a v tom poslednom treťom štádiu sa spoločnosť 
nachádza v oblasti vedy. V tejto sfére sa predpokladá ústup nielen náboženstva, ale aj okultizmu. 
V súčasnej postmodernej spoločnosti možno však vidieť, že skutočnosť je iná, pretože dochádza 
k explózii rozličných spiritualít. Aj samotné sociologické výskumy dokazujú, že najvyššou érou okultizmu 
v Európe nebola renesancia ani stredovek, ale koniec dvadsiateho storočia a to, čo zažíva spoločnosť 
v súčasnom období. Rozmach okultizmu podľa neho súvisí so vzrastom existenciálnej dezorientácie. 
Nárast záujmu je taktiež spojený s potrebou uceleného ponímania života, čo zmaterializovaná veda, ale 
i medicína, sociológia a iné odvetvia nie sú schopné samostatne poskytnúť. Ďalej tvrdí, že jednotlivci, 
ktorí vyhľadávajú okultizmus, túžia po odhalení tajomstiev, ktoré ho obklopujú, rovnako túžia po 

                                                 
13 G. Amorth, Silnejší než zlo, Stará Ľubovňa 2013, s. 218-219. 

14 Porov. E. Vella, Ježiš môj uzdravovateľ, Bratislava 2009, s. 323-324. 

15 Porov. D. Belko, Vývoj záujmu o mágiu, https://www.sav.sk/journals/nar/full/sn397d.pdf (13.01.2015). 

https://www.sav.sk/journals/nar/full/sn397d.pdf
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oslobodení od bolesti, zla, strachu zo smrti a neistoty ohľadom ich budúceho života. Jednotlivec teda 
vyhľadáva istoty, ktoré by mu pomohli prekonať stavy úzkosti, neistoty. Zdôrazňuje, že voči kresťanstvu 
má postmoderná spoločnosť viacero predsudkov a ťažko prijíma cestu milosrdenstva a lásky 

Trojjediného Boha. To má za následok to, že si jednotlivci volia „kratšiu cestu" a utiekajú sa tak k formám 
okultizmu.  

Hlavným zdrojom okultizmu podľa tohto kňaza boli tzv. tajné náuky a praktiky vychádzajúce 
z východných náboženstiev, avšak okultizmus sa neustále formoval, pričom v súčasnej dobe sa rozvinul 
do rozličných smerov, prípadne siekt. Do oblasti okultizmu patria tzv. náuky vonkajšie (exoterické), ktoré 
sú aj s príslušnými praktikami určené širšej spoločnosti. Centrom okultizmu sú však náuky vnútorné 
(ezoterické), ktorých praktiky vykonávajú len vyvolení zasvätenci. 

Okultista sa zameriava na hľadanie pravdy, konkrétnejšie skrytej pravdy, ktorá existuje pod 
povrchom jednotlivých udalostí. Tu možno zaradiť i tajomné a temné stránky majúce dočinenia 
s talizmanmi, bosoráctvom, voodoo16, ale tiež s mimozmyslovým vnímaním, kabalou či numerológiou.  

V okultizme sa stretávame nielen s ovládaním okultných metód či síl, ale aj s manipuláciou 
samotných obetí. Špecialisti okultizmu sú v pravidelnom kontakte so svojimi klientmi a ich cieľom je 
stále ho udržiavať. Udržiavajú ho telefonickým či myšlienkovým spôsobom, alebo aj skrze ponechanie si 
nejakého predmetu (fotka, vlasy). Vďaka domnelému alebo skutočnému uzdraveniu či zlepšeniu zdravia 
nastáva čoraz viac intenzívnejšie spojenie medzi nimi. Jednotlivci si tak časom osvoja aj rozličné okultné 
praktiky, medzi ktoré patrí anjelské písmo, zasvätenie reiky či schopnosť vykladania kariet. Potom ide už 

iba o dobre spolupracujúcu sieť okultných majstrov, ktorí si navzájom pomáhajú iniciovať rozličných 
jednotlivcov. 

Anton Solčiansky poukazuje na to, že sa súčasná religiozita relativizuje a je poznačená 
subjektivizmom. Vzniká zážitková spiritualita a jednotlivci tak na vlastnej koži skúšajú to, čo sa im 
ponúka. Preto je príliš riskantné experimentovať s praktikami vychádzajúcimi z okultizmu, ktoré Cirkev 
zakazuje. 

Cirkev sa podľa neho spravidla nestarala o to, aby príliš podrobne rozoberala fenomén okultizmu, 
ezoteriky a mágie. Kategoricky ich zavrhovala v tom duchu, v akom o nej učí i Biblia. Otáznejšie už je, 
nakoľko sa tomuto fenoménu venujú miestne cirkvi, či už na úrovni provincií alebo diecéz. V mapovaní 
rozšírenia okultizmu a jeho dopadu na spoločnosť vníma výrazné rezervy. Podľa neho sa teda celkovo na 

Slovensku venuje veľmi malá pozornosť tomuto javu17. 
Fenoménom okultizmu sa zaoberá aj súčasný gréckokatolícky kňaz – exorcista Jozef Maretta. Tejto 

problematike sa venoval vo svojom diele „Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete“. V tejto knihe 
poukazuje na prejavy okultizmu v postmodernej slovenskej spoločnosti, medzi ktoré patrí hlavne 
uhlíková voda. Rovnako v nej ponúka prehľad okultných praktík, spomedzi ktorých približuje hlavne 

špiritizmus, mágiu, veštenie, alternatívnu medicínu či okultné spoločnosti (New Age, Rosenkruciáni, Ordo 
Templi Orientis, Hermetický rád Zlatého úsvitu atď). 

V tejto svojej knihe ponúka takýto prehľad okultných praktík18: 

                                                 
16 „Slovo vodun pochádza z afrického nárečia kmeňa Fon a znamená božstvo či ducha. Existuje mnoho variant 
prepisu toho slova, rovnako ako existuje i viac druhov samotného vúdú. Známe pôvodné náboženstvo vodun, ktoré 
pochádza zo západnej Afriky. Toto náboženstvo bolo spolu s čiernymi otrokmi preplavené cez oceán až do 
Karibiku, kde vďaka zmiešaniu viery afrických otrokov s náboženskými tradíciami domorodých indiánov 
a európskych osadníkov vzniklo mnoho synkretických kultov.“ V. Šulcová, Vúdú, Praha 2013, s. 19. 

17 Porov. B. Rakovský, Neviditeľné puto s diablom, http://www.zivcakova.sk/VERITAS%20LIBERAT/Kres%C5%A5 
anstvo/Sol%C4%8Diansky/text.htm (13.10.2014). 

18 Porov. J. Maretta, Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete, 2010, s. 32-36. 
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 Špiritizmus – kde sa zaraďujú: špiritistické seánsy, sklenená guľa, levitácia, Qija Brett (doštička 
s písmenami abecedy a slovami áno a nie), planžeta predstavujúca oválny kus dreva na dvoch 
kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky človeka. 

 Mágia – biela, ktorá slúži na odvrátenie zla, alebo je známa tiež ako uzdravovacia mágia; šedá 
zabraňujúca plodnosti či uzdraveniu a nakoniec čierna mágia, ktorej cieľom je spôsobiť 
jednotlivcovi ochorenie, prekliatie či vraždu. Do tejto skupiny možno zaradiť aj rozličné amulety, 
čarovanie, poverčivé praktiky (čierna mačka), satanizmus a pod. 

 Paragnostika (predvídanie budúcnosti, nešťastia), telepatia (cítenie na ďiaľku), veštenie – z rúk, 
kariet, očí (irimantia), čajových lístkov, snov (snáre), letu vtákov či vnútorností zvierat.  

 Alternatívna medicína – ľudoví liečitelia, psychotronika, rei-ky, irisdiagnostika, vegetariánstvo 
spojené s jogou či filozofiou východných náboženstiev. 

 Psychologické metódy – autohypnóza, autogénny tréning, transcendentálna meditácia, silvová 
metóda, kurzy úspešnosti. 
Postmoderná spoločnosť zaznamenáva v oblasti okultizmu nový medzník. Tento okultizmus mení 

spoločnosť a jej pohľad na skutočnosti. Vo Veľkej Británii sa okultizmu venuje približne 50% 
obyvateľstva a iba 2% ľudí sú ochotní ísť na bohoslužbu. V USA existuje desať knižných klubov, ktorí sa 
venujú okultizmu a v San Franciscu ma satanistická cirkev viac ako 10 000 členov. Postmoderná 
spoločnosť teda naozaj zaznamenáva rozmach fenoménu okultizmu a jeho praktizovanie. Jozef Maretta 
poukazuje na niekoľko príčin tohto rozmachu. Za prvú príčinu pokladá vzrast východných filozofií; za 

druhé - v okultizme nachádzajú jednotlivci pocit spolupatričnosti a mnohí, ktorí túžia po mystických 
alebo nadprirodzených zážitkoch, majú túžbu naplnenú19. 

Keď sa hovorí o okultizme, je dôležité uvedomiť si, kto je za tým všetkým, odkiaľ je, akú má moc 
a aký je jeho zámer. Hlavnú úlohu v tejto problematike zohráva Zlý duch. K jeho pôsobeniu sa vyjadrila aj 
samotná Medzinárodná asociácia exorcistov, ktorá dňa 28.10.2014 prehlásila, že pribúda počet prípadov 
posadnutia. Táto asociácia vznikla pri vatikánskej Kongregácii pre klérus v júni 2014. Na jej prvom 
zasadnutí sa stretlo 300 exorcistov z celého sveta. Diskusia bola zameraná najmä na šírenie a dôsledky 
okultizmu, satanizmu i ezoteriky. Vatikánskemu rozhlasu priblížil túto problematiku oficiálny hovorca 
asociácie, psychiater Valter Cascioli:  

"Tieto praktiky otvárajú cestu mimoriadnemu pôsobeniu démonov. Počet ľudí, ktorí sa týmto praktikám 
venujú a spôsobujú veľké škody - sociálne, psychologické, duchovné i morálne - neustále stúpa, čo nám 
pôsobí starosti, pretože sa nám tiež zvyšuje počet prípadov mimoriadnej démonskej aktivity, zvlášť obsesiou 
a diabolským posadnutím. Žijeme v obzvlášť kritickom historickom momente, v ktorom sa zdá, že zhon, 
povrchnosť, vyhrotený individualizmus a sekularizácia úplne ovládli našu spoločnosť. Boj proti zlu a zlému 
sa stáva stále naliehavejším. Je to zjavne spôsobené - okrem priamej činnosti nepriateľa Boha - aj oslabením 
viery, neviazanosťou, teda bezzásadovosťou a dnes rozšíreným kultúrnym relativizmom. Sme tiež svedkami 
častých mediálnych, televíznych, knižných či filmových informácii, ktoré čiastočne zo senzáciechtivosti 
a okázalosti podnecujú najmä mladú generáciu k tomu, aby sa zaujímala o okultizmus a satanizmus, prípade 

ich praktizovala“20. 

V kontexte teológie náboženstva možno ešte spomenúť indických misionárov z Keraly, pátra 
Jamesa Mariakumara a jeho spolupracovníčku sestru Mary Pareiru. Slovenskej spoločnosti sú známi 
vďaka ich sedemročnému evanjelizačnému pôsobeniu a tiež aj z jednotlivých publikácií, ktoré napísali. 
Už v samotnom predhovore svojej knihy „Okultizmus a duchovný zápas“ poukazuje na rok 1989 (nežnú 
revolúciu) a pád železnej opony, vďaka ktorým sa otvorila duchovná brána našej spoločnosti všetkým 
možným dobrým, ale aj zlým vplyvom Západu či Východu. Ľudstvo dostalo slobodu politickej voľby 

                                                 
19 Porov. J. Maretta, Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete, 2010, s. 36-44. 

20 Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku= 
20141028016 (13.01.2015). 
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i podnikania, avšak namiesto toho, aby ju využilo pre spoločné dobro, hrubo ju zneužilo. Stretávame sa 
s rozkradnutými majetkami, sebeckým obohacovaním či zbedačovaním chudobných. Okrem toho 
vzrástla rozvodovosť a kriminalita. Podľa názoru autorov, v pozadí toho všetkého stoja jednotlivé formy 

okultizmu. Z tejto oblasti vzrástol najmä počet užívateľov rozličných foriem mágie, špiritizmu, okultného 
liečiteľstva a tiež aj ezoteriky. Autori kladú otázku – prečo? Odpoveďou je, že jednotlivci idú tam, kde sa 
im dáva nádej, kde sa im poskytne pomoc, tam, kde cítia priatie či záujem v konkrétnej spoločnosti. Až 
časom sa ukáže, že išlo iba o faloš a z biedy sa stala ešte väčšia bieda21. Títo misionári hovoria 
o duchovnom zápase, v rámci ktorého sa zamerali na existenciu Zlého, ktorá je predmetom veľkej 
diskusie a kontroverzie. Zaoberal sa ňou aj samotný Ježiš Kristus, ktorý sa neraz s ním konfrontoval. On 
ho prišiel zničiť a z toho automaticky vyplýva aj neustále nepriateľstvo temných síl proti Božiemu ľudu 
počas celých stáročí. 

Všetci doteraz spomenutí kňazi – exorcisti či misionári - sa zhodujú v tom, že fenomén okultizmu je 
akousi vstupnou bránou Zlého ducha. O prístupových cestách Zlého hovorí aj český exorcista P. Vojtěch 
Kodet, O. Cam. Okultizmus považuje za niečo, čo je pre postmodernú spoločnosť veľmi zaujímavé. Mágia, 
špiritizmus, kliatby, povery, New Age, či ľudové liečiteľstvo, to všetko ju nejakým spôsobom fascinuje. 
Avšak je to dobré? Pokiaľ je niečo lákavé a ťažko odolateľné, tak je isté, že za tým niečo, alebo lepšie 
povedané niekto je. Preto považuje za potrebné hovoriť o prístupových cestách Zlého, pretože sa súčasná 
postmoderna spoločnosť veľmi ľahkovážne otvára jeho pôsobeniu. Na prvý pohľad nevyzerajú tieto 
cesty zle a spoločnosť sa tomu v dobrej viere a v neinformovanosti ľahko otvára. Po čase zistia, že im to 

veľmi ničí život, ako po stránke duchovnej, tak po stránke psychickej, ba niekedy to končí až fyzickými 
problémami. Preto je podľa neho potrebné o tom hovoriť práve z aktuálneho hľadiska, pretože diabol sa 
často tvári ako anjel svetla, čo je jeho taktika od začiatku. V oblasti mágie, v ktorej jednotlivec dá prvé 
miesto okultným praktikám, ezoterizmu (čo je v súčasnosti veľmi časté) alebo špiritizmu, tak Zlý duch si 
začne na neho robiť nárok. Akonáhle mu dáme prvé miesto, neopustí ho dobrovoľne. Na to však ľudia vo 
svojom živote často zabúdajú a toto býva najčastejším osídlom pre mnohých ľudí, pretože rozličné formy 
ezoterizmu, špiritizmu a okultizmu sa skrývajú na jednotlivých miestach a tvária sa pre človeka potrebne 
a prospešne, čo predstavuje pre jednotlivca nebezpečenstvo. 

Medzi frekventovanú oblasť okultizmu zaraďuje alternatívnu medicínu. Jednotlivci pri zdravotných 
problémoch využívajú služby rozličných liečiteľov. Oblasť liečiteľstva bola výrazná hlavne v 80-tych 

rokoch, kde nachádzame veľa ľudových liečiteľov. Pri určovaní diagnózy sa požívali kyvadielka na 
dopytovanie sa, snažili sa taktiež využívať magnetizmus a pod. V súčasnej dobe však vieme, že sú to 
oblasti, ktoré patria do okultizmu. Ľudových liečiteľov vytlačila alternatívna medicína, pre ktorú je 
charakteristické využívanie energie. To by malo byť pre človeka a zvlášť kresťana varovným signálom, 
pretože Boh nie je energiou, ale osobou, ktorá pôsobí svojou láskou. Dôraz kladený na dobré či zlé 

energie tvorí podstatu pseudonáboženského smeru postmodernej doby. Čím viac človek kladie otázky 
a dopytuje sa, či už energie alebo kozmických bytostí (čo je dnes veľmi bežná moderná vec v celej kultúre 
– takzvaný channeling – komunikácia s bytosťami, anjelmi), tým viac sa stáva nástrojom Zlého. 

Za veľmi nebezpečnú liečebnú formu považuje aj Reiki22. Je neuveriteľné, s akou naivitou sa ľudia 
otvárajú magickým silám. Majstri reiki ich totiž zariekavajú, magicky na nich pôsobia a ľudia si to 

                                                 
21 Porov. J. Mariakumar, M. Pereira, Okultizmus a duchovný zapas, Zvolen 2010, s. 5. 

22 „Reiky je japonské slovo [...] znamená všetko zahrňujúci a všetkým prenikajúcu životnú silu. V písme kany sa 
skladá z dvoch znakov re a ki, ktoré ju definujú ako univerzálneho, transcendentálneho ducha, tajomnú silu, 
podstatu bytia. Reiki – samo o sebe vyjadruje životnú silu. Je príbuzné s čchi známou z čínskej akupunktúry, so 
svetlom gnózy kresťanských mystikov.“ J. Maretta, Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete, 2010, s. 139-140. 
V tomto systéme sa používa univerzálna životná energia a prenášanie liečivej sily svetla skrze ruky človeka. Svoj 
pôvod má v mystických zjaveniach istého japonského kňaza Dr. Mikaa Usuiho, ktorý bol budhistom. Porov. 
Š. Rucki, Alternativní medicína, Praha 2000, s. 95. 
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absolútne neuvedomujú. Podľa neho je dôležité, aby pri rozväzovaní to jednotlivec vyznal ako hriech, 
poprosil Boha o odpustenie a tiež o rozviazanie zo závislosti na majstroch reiki a zriekol sa konkrétnych 
démonov reiki, pretože oni človeka utláčajú. Základným menovateľom jednotlivých alternatívnych 

liečebných metód je, že v prvej etape tieto veci vo väčšine prípadov pomáhajú. Ľudia, ktorí navštevujú 
týchto majstrov, sa dajú nachytať na krátkodobý, rýchly a vonkajší efekt, pretože sa im telesne uľaví. 
Neuvedomujú si, aký to bude mať dopad na ich psychiku či duchovný život. Po istom čase aj fyzická 
stránka začne prejavovať isté známky neuzdravenia. Z pohľadu teológie je táto liečebná metóda 
neprijateľná, pretože jednotlivci sa dostávajú do akéhosi reťazca zla a cesta von z toho celého je niekedy 
dosť ťažká23. 

Rímskokatolícky kňaz a súčasný exorcista Imrich Degro vo svojej štúdii „Mágia a okultizmus“ píše, 
že človek má moc uškodiť druhému človeku skrze mágiu a okultné praktiky. Záujem o ne vychádza 
z túžby jednotlivca, ktoré má v sebe. Jednotlivec má záujem o zázračnosť, ktorá je v ňom hlboko 
zakorenená a súvisí s prejavom religióznej dimenzie, ktorá je mnohokrát neuvedomená a zmiešaná 
s poverčivosťou. Druhou túžbou jednotlivca je prekonanie seba samého a vymanenie sa zo všednosti 
bežného života účasťou na takýchto skúsenostiach, ktoré mu poskytujú odmenu za túto všednosť života 
spojenú s rozličnými sklamaniami. Treťou túžbou je stretnutie s Bohom, ktorý sa mnohokrát vníma ako 
neprístupný, a preto je nahradený inými javmi. 

Okultizmus definuje ako činnosť alebo poznávanie tajomných skutočností, ktoré prevyšujú bežnú 
oblasť ľudského poznania. Okultizmus je podľa tohto exorcistu akousi arénou diabla pretože v okultizme 

diabol ponúka jedincovi moc. Jednotlivé okultné praktiky sú hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu, 
pretože človek sa odkláňa od svojho Stvoriteľa a obracia sa k rozličným rituálom či magickým 
predmetom (talizman). Stretávame sa tu s veľmi dobre známou túžbou „byť ako Boh“. Jedinec 
v okultizme už viac nepotrebuje Boha a hľadá moc i spásu mimo neho. Preto je praktizovanie 
jednotlivých okultných praktík vstupnou bránou zlého ducha.  

Do skupiny okultných metód zahŕňa hlavne – horoskopy, povery, astrológiu, predpovedanie 
budúcnosti skrze karty, kryštály, dlane, špiritizmus a pod.. Následky tohto hriechu siahajú až do tretieho 
– štvrtého pokolenia:  

„Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 
Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov 

na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia ...“(Ex 20,4-5)24. 

 Záver 

Dnes je každému jasné, že súčasné ľudstvo prechádza zásadnou krízou. Táto kríza zahŕňa jednotlivé 
ľudské činnosti od politiky po ekonómiu, technický pokrok, teológiu, rodinu či prácu. Kultúra pociťuje 

zrútenie ideológií a zdá sa, že upadá do prúdov módnych trendov, ktoré predstavujú životné istoty. 
Spoločnosť, rodina, štát, práca alebo vzdelávanie už viac nepredstavujú pevné a stabilné piliere ľudského 
života, ale stali sa abstraktnými pojmami s nejasným obsahom. Jednotlivec žije v dobe komunikácie, ale 
jeho najväčším utrpením je samota. Rodiny sa rozpadajú a jednotlivé citové vzťahy sa stávajú stále viac 
labilnými. Takýto životný štýl, kde niet miesta pre osobné vzťahy, hodnoty a zásady, má za následok 
roztrieštenosť identity postmoderného jednotlivca. Takýmto roztriešteným spôsobom hľadá jedinec 
vieru, ktorá by mu pomohla z tejto situácie. Rozmáha sa tzv. diskontinuitný model viery, podľa ktorého 
sa v postmodernej spoločnosti jednotlivec utieka k takým formám religiozity, ktoré sľubujú premenu 
osobnosti a tiež aj spôsoby, ako dosiahnuť bohatstvo, moc, šťastie či rýchlu a najkratšiu cestu k spáse. 

                                                 
23 Porov. D. Považanová, Prístupové cesty zlého, http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/pristupove-cesty-
zleho.html (13.01.2015). 

24 Porov. I. Degro, Mágia a okultizmus, http://www.svmichael.sk/files/okultizmus.pdf (13.01.2015). 

http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/pristupove-cesty-zleho.html
http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/pristupove-cesty-zleho.html
http://www.svmichael.sk/files/okultizmus.pdf
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Vzhľadom k tradičným náboženstvám ponúka okultizmus alternatívnu cestu, v ktorej je jednotlivec 
privilegovanou osobnosťou a skrze okultné praktiky môže zmeniť celkový beh udalosti. Jednotlivé 
nástroje okultizmu sú nebezpečné okrem iného aj preto, lebo jednotlivec skrze ne zveruje svoj život do 

rúk niekoho či niečoho, čo mu je cudzie. Znamená to, že namiesto toho, aby sa on namáhal dosiahnuť isté 
ciele a ideály, zveruje to „moci" talizmanu, nápoja, mága, veštca atď. Takýto postoj vplýva deštruktívne na 
výchovu mladých a ich schopnosť stáť na vlastných nohách. Vytvára sa nielen určitý typ otroctva 
a závislosti od amuletov, tarotových kariet, horoskopov, mágov, astrológov, ale jedinec si tiež navyká na 
spôsob života typu „nečinnosti". Okultizmus teda prispieva k vytváraniu mentality „nekonania" 
v očakávaní, že nejaká „vonkajšia moc" vyrieši jednotlivé problémy a učí mladých nenamáhať sa, mať to, 
čo si zaumienia, tu a teraz.  

Z pohľadu teológia náboženstva je praktizovanie jednotlivých okultných praktík vstupnou bránou 
zlého ducha. Cirkev ponúka praktické rady, ako sa okultizmu vyhýbať. Je dôležité usilovať sa o úprimný 
rozhovor s duchovným vodcom (kňazom), vyhľadávať kresťanské spoločenstvá či odhodiť všetky 
magické veci použité v oblasti povier (horoskopy, ezoterické knihy)25. 

 

OCCULTISM AND POST-MODERN SOCIETY IN THE CONTEXT OF THEOLOGY OF RELIGIONS 

Summary 
These days we can easily say that occultism is so profaned that an individual meets its signs in 

every place. The phenomenon of occultism in a post-modern society represents multidimensional 
increasing trend. Occultism finds its response in postmodernism because it reflexes in large spectrum of 
individuals feelings and sensitivity. Contemporary religiosity is relativized and it is marked by the 
subjectivism. This creates experiential spirituality and individuals want to try themselves what is offered 
to them. Thus creating not only a type of slavery and addiction to amulets, tarot cards, horoscopes, 
magicians, astrologers, but individuals are also getting used to the way of the life in inactivity. Occult 
practices have destructive effect on individual, so theology of religion offers resources and explanations 
how to avoid it.   
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occultism, religiosity, spirituality, identity, magic, individualism, Church. 
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CZYŚCIEC I NIEBO. 
DOCZESNE PYTANIA O POZADOCZESNĄ RZECZYWISTOŚĆ CZŁOWIEKA 

W MYŚLI TEOLOGICZNEJ ROMANO GUARDINIEGO 

Pytanie o pośmiertny los człowieka nie jest pytaniem nowym. Jednak współczesna teologia 
stawia to pytanie w nowym kontekście – mianowicie pyta o egzystencjalny konkret. Dotychczas 
panujące wyobrażenia o niebie i czyśćcu zdają się być niewystarczające. Odpowiedź można 
odnaleźć w dziełach wielkiego dwudziestowiecznego teologa Romano Guardiniego. Ujmując 
w egzystencjalnej perspektywie rzeczywistość nieba jak i czyśćca rzucił on światło na wiele 
spornych kwestii. Odpowiedź znalazły następujące problemy: czy „dusza czyśćcowa” może być 
rozumiana jako człowiek, biorąc pod uwagę, że człowiek definiowany jest jako istota cielesno-
duchowa, po wtóre czy temu, który osiągnął wieczne szczęście w niebie, potrzebne jest jeszcze 
zmartwychwstanie, czym w ogóle jest niebo, czym jest czyściec i czy mamy odpowiednie 
źródła, by cokolwiek pewnego o nim powiedzieć? 

W roku liturgicznym wyznaczony jest okres, w którym Kościół w szczególny sposób raduje się 
chwałą zbawionych w niebie, a równocześnie otacza modlitwą tych, którzy potrzebują jeszcze 
oczyszczenia. Zarówno niebo, jak i czyściec wydają się być w sposób oczywisty wpisane w refleksję 
o świętych i tych wiernych zmarłych, którzy jeszcze nie osiągnęli szczęścia wiecznego. Jednak teologiczny 
namysł w tej kwestii stawia pewne pytania. 

Warto przyjrzeć się kilku, niewidocznym na pierwszy rzut oka, wątpliwościom. Po pierwsze, czy 
termin „dusze czyśćcowe” spełnia definicję człowieka rozumianego przecież jako jedność cielesno-
duchowa. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, że niebo to stan wiecznej szczęśliwości i spełnienia, to po co 
tym, którzy już osiągnęli pełnię szczęścia, zmartwychwstanie? Czym niebo w zasadzie jest, skoro z jednej 
strony przynależy ono do kategorii ducha, a z drugiej strony jest ono „miejscem”, o którym wiemy, że 
przebywa w nim Zmartwychwstały, a więc cielesny, Chrystus? Pozostaje oczywiście jeszcze 

fundamentalne pytanie o to, skąd pochodzi i na ile jest pewna nasza wiedza o czyśćcu, gdyż 
niejednokrotnie słyszy się, że czyściec to jedynie obraz, którego przesłanie w wersji chrześcijańskiej 
w pewien sposób odpowiada idei reinkarnacji w wersji hinduskiej. 

Być może uważny czytelnik zadaje sobie jeszcze pytanie, dlaczego wśród omawianych 
rzeczywistości pozadoczesnych nie pojawia się piekło. Jako że odpowiedzi na postawione pytania szukać 
będziemy w dziełach dwudziestowiecznego teologa Romano Guardiniego, to od razu na wstępie należy 
wyjaśnić, że nie zajmował się on tematyką piekła1. Można odnaleźć u niego wątki, które mówią o sytuacji 

                                                 
Anna Wieluniecka, mgr lic. kan. – magister ekonomii oraz teologii, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego 
oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego; doktorantka w Katedrze Teologii Dogmatycznej 
i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kontakt: 10351522@pro.onet.pl 

1 Romano Guardini przedstawił swoje poglądy na temat ostatecznej rzeczywistości człowieka w dziele pt.: „O 
rzeczach ostatecznych”. Nie ma w nim wzmianki o piekle. Gdyby zajmował się on w jakikolwiek sposób tematyką 
piekła, na pewno znalazłoby to odzwierciedlenie w tym dziele. 
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egzystencjalnej człowieka, który zdecydowanie odrzuca wiarę i Boga, ale na tym sprawa się kończy. 
Romano Guardini jest teologiem, u którego wymiar egzystencjalny ma charakter fundamentalny. Jego 
teologia odwołuje się więc nie tyle do pojęć czy idei, ile do doświadczenia. To właśnie sprawia, że jego 

przesłanie staje się czytelne i niezbędne tam, gdzie człowieka przekonać może tylko to, co 
egzystencjalnie konkretne.  

Celem niniejszego artykułu nie jest dokonanie syntezy poglądów Romano Guardiniego w kwestii 
rzeczy ostatecznych, ale znalezienie odpowiedzi na współcześnie stawiane pytania o pozadoczesną 
rzeczywistość człowieka w oparciu o dzieła tego teologa. 

1. Oczyszczenie człowieka po śmierci 

Podstawą, na której Kościół opiera swoje nauczanie o czyśćcu, są wypowiedzi Pisma Świętego:  
 2 Mch 12,43-45 – tekst, który mówi o wstawiennictwie za zmarłych, aby zostali oczyszczeni 

z grzechów;  
 Mt 12,31-32 – fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi o odpuszczeniu grzechów na tym 

i tamtym świecie;  
 Mt 18,34 – przypowieść o więzieniu za długi;  
 1 Kor 3,11-15 – w którym św. Paweł mówi o możliwości osiągnięcia życia wiecznego przez 

człowieka fałszywego tylko jakby przez ogień.  

Także w kościelnej pobożności od wczesnych wieków we mszy świętej modlono się za zmarłych2. 
Pismo Święte jak i Tradycja bez wątpienia potwierdzają istnienie czyśćca. Także i teologiczna refleksja 
ukazując egzystencjalną strukturę człowieka i relację, jaka łączy go z Bogiem, prowadzi tą drogą do 
odkrycia istnienia rzeczywistości czyśćca. 

Chrześcijańskie rozumienie człowieka zasadza się tak na duchowości, jak i na cielesności. Nie wolno 
traktować ich oddzielnie, ani rezygnować z jednego na poczet drugiego. „Ciało i dusza stanowią dwa 
integralne elementy składowe człowieka”3, „człowiek jest (...) duchem o tyle, o ile wyraża się i oddziałuje 
w ciele”4. Guardini wyjaśnia, że ciało człowieka stale się staje, gdyż nie jest ono czymś gotowym. Ciało to 
tym bardziej staje się wartościowe, im szlachetniejsza jest duchowość człowieka, im bardziej jest on 
człowiekiem dobrego serca i głębokiego wnętrza5. Dzieje się tak, gdyż „ciało buduje (...) tylko po części na 
naturze, po części zaś – i to być może większej – na duszy”6. Często dokonuje się to przez wyrzeczenie 

i ofiarę, pozorne umieranie, i daje ciału „jakość wyzwolonego serca”7. Stąd też w cielesności człowieka 
widzieć należy nie tylko pewną organiczną całość, ale całą jego historię – wszystko, czego ten człowiek 
dokonał, co go spotkało, co przeżywał. Powstaje więc wątpliwość, bowiem jeśli człowiek po śmierci 
„trafi” do czyśćca, to czy wystarczy, żeby oczyszczeniu podlegała tylko jego dusza? A co z jego ciałem, 
które też potrzebuje oczyszczenia? Guardini podkreśla, że ciało i dusza są ze sobą bardzo silnie związane. 

Ciało bez duszy już przecież nie jest ciałem, tylko pewną grupą podlegających rozpadowi związków 
chemicznych. Dusza zaś wyraża się i oddziałuje poprzez ciało8.  

„Mówi się, że dusza znajduje się «w ciele» i rozumie się przez to, że jest ona zasadą jego życia, treścią jego 
kształtu, historycznym sensem jego stawania się i poruszania – równie dobrze można by jednak powiedzieć, 

                                                 
2 Por. R. Guardini, O rzeczach ostatecznych, Kraków 2004, s. 38-39. 

3 R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność – łaska – los, Kraków 1969, s. 270. 

4 R Guardini, O rzeczach..., s. 67. 

5 Por. tamże, s. 70-71. 

6 Tamże, s. 71. 

7 Por. tamże, s. 71. 

8 Por. tamże, s. 77-78. 
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że ciało to znajduje się «w duszy», i rozumieć przez to, że zawiera je ona jako środek swego działania, jako 

objawienie jej skrytości, jako miejsce, sytuacje i materiał jej historycznego istnienia, postaci, działania”9.  

A zatem w chwili śmierci nie może dochodzić do zwyczajnego procesu, jaki znamy ze świata fizyczno-

przyrodniczego, gdy jedna złożona substancja rozpada się na dwie składowe i bez znaczenia pozostaje to, 
że kiedyś tworzyły inną, bardziej złożoną substancję. Dusza nie odrzuca od siebie ciała, ale nosi je 
w sobie10. Dusza nosi w sobie wszystko to, co dotyczyło ciała, gdyż przyjęła ona do swojej rzeczywistości 
całą historię i rzeczywistość ciała. To wyjaśnia nam wątpliwość, o której mowa była powyżej. Dusza 
doznająca oczyszczenia, to dusza z całą niejako ukrytą w niej rzeczywistością ciała, ono zaś w niej także 
doznaje oczyszczenia11. 

Na czym jednak polega to oczyszczenie? Co takiego dzieje się z człowiekiem, który po śmierci staje 
przed obliczem Boga, wobec Jego świętości? Odpowiedź wiary brzmi, że człowiek, który znalazł 
upodobanie w oczach Boga, zostaje przez Niego przyjęty i nie dzieje się to na zasadzie zasługi, ale według 
udzielonej łaski. Nie oznacza to wcale, że Bóg przykrył w tym człowieku to, co było w nim złe, a na 
widoku zostawił tylko to, co dobre. Bóg przebacza mu jego grzechy. Jednak to przebaczenie jest inne niż 
przebaczenie ludzkie. Przebaczenie człowieka oznacza, że nie gniewa się on już na tego, który zawinił 
wobec niego, ale nie uwalnia to winowajcy od grzechu. Zaś przebaczenie Boże to nie akt, w którym 
człowiek nadal pozostawałby takim, jakim był dotąd, tyle tylko, że Bóg już by się na niego nie gniewał. 
Boże przebaczenie dotyka bytu człowieka12. Guardini wyjaśnia, że nie wolno tworzyć sobie takiego 

obrazu Boga, który byłby czarodziejem. Bóg jest wszechmogący, ale szanuje powagę bytu13:  

„Boża miłość tworzy, ale w prawdzie. Bóg daje człowiekowi «nowe serce» i «nowe życie», ale to nie znaczy, 
że to, co zostało uczynione, zostanie odczynione. (...) To tu musi się coś dokonać: jakaś zmiana, jakieś 

oczyszczenie, jakieś nadrobienie”14.  

Fakt, że człowiek staje przed Bogiem nie sprawia, że to, co ziemskie, teraz staje się nieistotne, że sprawy 
małej wagi, uchybienia, znikną wobec wielkości Bożej chwały. Nie znika nic, nawet to, co jest małe, bo 
wszytko to jest „czymś” w oczach Boga. Miłość Boga nie zmiata doczesnych braków człowieka pod 
dywan, ale polega na „doprowadzaniu ich do prawdy i przetwarzaniu każdego z nich, nawet 
najmniejszego – i to każdego w całości aż po najgłębszą głębię i najdelikatniejsze włókno istnienia”15. 
Jednak człowiek, który odchodzi do wieczności, nie może już przecież podejmować działań, tak jak to 
robił za życia. Czy więc coś da się jeszcze zrobić, coś zmienić? Człowiek może jeszcze cierpieć. Człowiek, 
który staje wobec Boga, widzi siebie w świetle Jego prawdy. Przeżywa samego siebie w stanie 
niedoskonałości, widzi to, co w nim samym sprzeciwia się świętości Boga, a to przejawia się 
w przeogromnym bólu. W oczyszczeniu nie chodzi tylko o to, by człowiek chciał dobra, ale by dobro stało 
się „formą jego rzeczywistości”16. 

Powiedziane już zostało, co się dzieje ze złymi uczynkami, które popełnił człowiek, ale powstaje 
pytanie, co się stanie z tym, czego człowiek nie uczynił, a powinien był uczynić. Oczywiście nie można się 
spodziewać, że to, czego kiedyś zabrakło, teraz się pojawi – powtórzmy: Pan Bóg nie jest czarodziejem. 

                                                 
9 Tamże, s. 78. 

10 Por. tamże, s. 78. 

11 Por. tamże, s. 79. 

12 Por. tamże, s. 50-51. 

13 Por. R. Guardini, Koniec czasów..., s. 100. 

14 R. Guardini, O rzeczach..., s. 51. 

15 Tamże, s. 52. 

16 Tamże, s. 53. 
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Jednak pewne uzupełnienie musi się dokonać, gdyż w przeciwnym razie w bycie pojawiłaby się 
rozpacz17. „Trzeba teraz nadrobić braki: sprostać cierpieniu, któremu się nie sprostało, uznać prawdę, 
której się nie uznało, wydoskonalić miłość, której się nie doprowadziło do pełni”18. W żadnym wypadku 

nie chodzi tu o jakiegokolwiek rodzaju zastępstwo, ale o „tajemnicę nadrobienia”19. Wskazówką w tej 
kwestii jest prawdziwa skrucha. Oznacza ona coś znacznie więcej niż ból z powodu przewinienia, 
bowiem taki ból powstałby wyłącznie na gruncie zaistnienia braku. Nie chodzi też tylko o wolę poprawy, 
gdyż to nie zmieniłoby tego, co się niegdyś wydarzyło. To, co się rzeczywiście dzieje, jest aktem 
sięgającym korzeni egzystencji – w cierpieniu czyśćcowym człowiek poddany skrusze doświadcza 
działania mocy Ducha Świętego – spełnia się „tajemnica nadrobienia”20. Dokonuje się coś tajemniczego – 
wolność człowieka poddana zostaje działaniu łaski, a wszystko zostaje przemienione przez Ducha 
Świętego – uporządkowane i na nowo podarowane. Guardini podkreśla, że wszytko to, co zostało 
powiedziane pozostaje „wskazówką”, gdyż to, z czym mamy tu do czynienia, to tajemnica przebaczającej 
i stwarzającej na nowo łaski21. 

2. Sytuacja człowieka zbawionego w niebie 

Kolejną kwestią, która się wyłania, jest pytanie o to, czy człowiek, który osiągnie wieczne szczęście, 
potrzebuje jeszcze ciała. Skoro osiągnął już niebo, to czy jakieś znaczenie przedstawia dla niego 
powszechne zmartwychwstanie. A z drugiej strony, w niebie przebywa już Zmartwychwstały Chrystus, 

więc czym niebo ostatecznie jest – rzeczywistością ducha czy ciała? 
Na początku trzeba jasno określić, co konkretnie mamy na myśli mówiąc o zmartwychwstaniu. 

Łatwo się domyślić, że jest to niewątpliwie silnie powiązane z wyobrażeniem o cielesno-duchowej 
naturze człowieka. Guardini wyjaśnia, że zmartwychwstanie nie stanowi kolejnej ewolucyjnej fazy 
w życiu człowieka – nie jest to przyszłościowy naturalny stan ludzkości. Zmartwychwstanie oznacza 
„odpowiedź na suwerenne wezwanie Boga”22. To, co przynosi ze sobą zmartwychwstanie, to coś 
trudnego do zrozumienia – przeznaczenie istoty duszy doznaje swojej pełni, a dzieje się to przez to, że 
jest ona na powrót duszą kształtującą ciało, ciało zaś staje się uduchowioną cielesnością23. Czy więc 
w niebie duszy jednak czegoś brakowało? Oczywiście nikt nie jest w stanie podać ostatecznego 
wyjaśnienia tego, co tak na prawdę jest osłonięte tajemnicą wieczności, ale można chociaż podjąć próbę 
jakiegoś wyobrażenia sobie tego, poprzez analogię. Gdybyśmy wyobrazili sobie dla przykładu 

siedmioletnie dziecko, które jest zdrowe, radosne, któremu niczego nie brakuje, pomyślelibyśmy o nim, 
że jest ono szczęśliwe. Ale jasne jest, że chociaż jest ono szczęśliwe, to z racji swojego rozwoju, przestanie 
kiedyś być dzieckiem. To, że wzrasta, że się rozwija, nie stoi w sprzeczności z tym, że być może było 
w dzieciństwie najszczęśliwszym dzieckiem. Szczęścia nie uszczupla wypełnianie się przeznaczenia 
człowieka, ale wręcz przeciwnie, ono szczęściu towarzyszy. Tak i przez analogię można by pomyśleć 

o duszy, która choć już jest w pełni szczęśliwa, to jednak ciągle trwa w „oczekiwaniu” na wypełnienie się 
swego przeznaczenia, którym jest zmartwychwstanie ciała. 

Czy zatem to, co dotąd zostało powiedziane, daje nam jakieś wyobrażenie o niebie, o tym czym ono 
jest? Wiemy z pewnością czym ono nie jest – nie jest ani jakimś przestrzennym zaświatem, ani zagadką 

                                                 
17 Por. R. Guardini, Wyznanie wiary, Poznań 2013, s. 212. 

18 R. Guardini, O rzeczach..., s. 53. 

19 Tamże, s. 53. 

20 Por. R. Guardini, Wyznanie..., s. 211-213. 

21 Por. R. Guardini, O rzeczach..., s. 54. 

22 Tamże, s. 67. 

23 Por. tamże, s. 67. 
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kosmologiczną (np. jakimś światem równoległym wobec naszego). Niebo jest „sposobem, w jaki Bóg jest 
sam z samym sobą i właśnie przez to niedostępnym dla wszelkiego stworzenia”24. Guardini opiera się 
w tym miejscu na liście św. Pawła do Tymoteusza, gdzie apostoł mówi o „światłości niedostępnej”, którą 

zamieszkuje tylko Bóg (por. 1 Tm 6,16). Wyjaśniając to, Guardini odwołuje się do pewnej analogii. Gdy 
spotyka się drugiego człowieka, poznać go można przez przyjrzenie się mu, także na podstawie cech jego 
charakteru itd. To wszystko sprawia, że jest on w pewien sposób „jawny”. Nie wszystko jednak jest jawne 
– istnieje niedostępna sfera relacji, w jakiej człowiek pozostaje wobec samego siebie, wobec 
odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie – to jest „wewnętrzna przestrzeń człowieka”25, sfera 
„zastrzeżona”. Może ona stać się jawna tylko wtedy, jeśli ten napotkany człowiek zechce ją 
„zakomunikować”. Komunikacja ta odbywa się przez rezygnację z postawy zdystansowanego 
obserwatora czy wręcz sędziego, a dokonuje się przez okazanie miłości. Jeśli ta okazana miłość zostanie 
przyjęta, wtedy ludzie prawdziwie się poznają i rozumieją, a obie sfery „zastrzeżone” łączą się ze sobą we 
współspełnianiu – tworzy się wspólnota. Jednak zachowana zostaje proporcja – im „głębszy” jest 
człowiek, im bardziej są doniosłe decyzje, na których opiera się jego życie, tym ta wewnętrzna przestrzeń 
jest bardziej niedostępna. Teraz nasza analogia kieruje się ku Bogu: „to wewnętrzne istnienie ma tam 
charakter absolutny. Nic w nie nie wnika. Bóg jest cały jasnością, bo samą Prawdą; cały światłością, bo 
niczym nie przesłoniętą; Panem, kimś wolnym i bytem najbardziej rzeczywistym, do którego należy cała 
sfera istnienia – a jednak niedostępnym w tej światłości, tajemnicą w tej prawdzie, nieuchwytnym w tym 
panowaniu (1 Tm 6,16). Tą zastrzeżoną sferą Boga jest niebo”26. Jeżeli więc niebo pozostaje tak 

niedostępne, jak człowiek może się tam dostać? Do tego nieba wstąpił Zmartwychwstały Jezus Chrystus – 
Bóg-człowiek. Ten fakt jest fundamentalny – Zbawiciel otworzył w ten sposób tą wewnątrzboską 
niedostępną sferę, do której wcześniej nikt nie mógł się dostać. Zbawcza miłość Boga obejmuje jednakże 
całego człowieka – to, co jest w nim wewnętrzne, ale i to, co jest zewnętrzne27. A więc od człowieka teraz 
zależy czy swoim życiem odpowie na miłość Chrystusa swoją miłością i czy wejdzie z Chrystusem we 
wspólnotę współspełniania. Ostateczne spełnienie istnieje dopiero w wieczności i to właśnie jest niebo. 

3. Nauka o czyśćcu a reinkarnacja 

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia pewności nauki o czyśćcu, bo choć Pismo Święte objawia 
nam jego istnienie, to sam termin i to wszystko, co się pod nim kryje, jest późniejszego pochodzenia. 

Termin „purgatorium”, bo tak brzmi jego łacińska nazwa, pojawił się dopiero na początku dwunastego 
wieku w pismach biskupa Hildeberta z Lavardin28. W nauczaniu Kościoła czyściec pojawia się 
w dokumentach Soboru Lyońskiego II (1274), Soboru Florenckiego (1439-1445) oraz Soboru 
Trydenckiego (1545-1563)29. W dzisiejszej dobie potrzeba jednak argumentu, który przekonywałby nie 
tylko przez odwołanie się do dokumentów (choć jest to ważki argument).  

Jest jasne, że Kościół składa się z ludzi i w związku z tym jego działania i wysiłki mogą być 
obarczone słabością i ograniczeniami. Guardini wyjaśnia jednak, że:  

„Kościół może przeżywać zatwardziałość sumienia i zwężenie ducha, tam jednak, gdzie ma za zadanie 
zachować Chrystusowi Jego zbawczą wolność, tam strzeże go Bóg. Jest to najgłębszy sens obietnicy, w myśl 

                                                 
24 R. Guardini, Bóg – nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, Warszawa 1999, s. 422. 

25 Tamże, s. 422. 

26 Tamże, s. 423. 

27 Por. tamże, s. 423. 

28 Por. Z. Danielewicz, Traktat o rzeczywistości ostatecznej, w: Dogmatyka, t. 6, red. E. Adamiak, A. Czaja, 
J. Majewski, Warszawa 2007, s. 371. 

29 Por. Breviarium Fidei, s. 151-153, 160-161, 178, 198, 221. 
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której «bramy piekielne nie zwyciężą go» (Mt 16, 18). Piekło nie zwyciężyłoby Kościoła nawet gdyby doznał 
najcięższych prześladowań albo gdyby ilość jego członków zupełnie stopniała, a nawet wówczas, gdyby 
upadł głęboko pod względem etycznym i duchowym; zwyciężyłoby go dopiero wtedy, gdyby postać 

i ewangelia Pana straciły w nim swoją zbawczą wolność. To jednak nie zdarzy się nigdy”30.  

Ta zbawcza wolność ma swoje źródło w absolutnym charakterze posłuszeństwa Jezusa wobec woli Ojca 
– poprzez to posłuszeństwo zrealizował się zbawczy plan Boga, posłuszeństwo to wyraża niezależność 
Boga wobec całej ludzkiej wolności i przeważa wszelką grzeszność31. Kościół zatem nie zależy od 
grzeszności swoich członków. Jest on „w Chrystusie niejako sakramentem”(Lumen gentium 1), więc jak 
sakrament jest skuteczny ex opere operato – niezależnie od grzeszności szafarza. To wolność Boga, nad 
którą człowiek nie ma żadnej władzy, strzeże w Kościele prawdy. Uchybienia, które pojawiły się 
w historii Kościoła, dotyczyły grzeszności jego członków, ale nigdy nie polegały na wprowadzaniu 
kogokolwiek w błąd. Kościół strzeże prawdy, której depozyt otrzymał od samego Chrystusa. Boża 
prawda nie jest zestawem wiadomości, które można przyjąć, albo można pominąć. Boża prawda jest 
wydarzeniem, które stawia człowieka wobec konieczności podjęcia decyzji32. Przyjęcie nauczania 
Kościoła jest konsekwencją takiej decyzji. 

To, co powiedziane zostało powyżej, służy nakreśleniu perspektywy budowania poprawnej relacji 
wobec Kościoła, a co za tym idzie, przyjęcia jego nauki, jako wiarygodnej i prawdziwej. 

 W tym kontekście należałoby przyjrzeć się współcześnie obserwowanemu zjawisku wypierania 
nauki o czyśćcu przez ideę reinkarnacji. Czy chrześcijański obraz czyśćca i cierpienie w ramach „karmy”, 

z którą wiążą się kolejne wcielenia, to ta sama rzeczywistość, tylko widziana z dwóch różnych 
perspektyw?  

Na początku trzeba wyjaśnić, czym jest reinkarnacja. Guardini omawiając tę kwestię, stwierdza, że 
w tej koncepcji śmierć rozumiana jest jako koniec jednego etapu życia na ziemi, po którym to znów 
nastąpi kolejny etap ziemskiego bytowania. Radykalnie odróżniona od ciała dusza przechodzi przez 
kolejne fazy cielesności, przy czym ciało jest dla niej więzieniem i jarzmem33. Narodziny człowieka 
oznaczają, że jego dusza z zaświatów wchodzi w życie ziemskie, by móc się oczyszczać, a z kolei śmierć, 
znów wprowadzi duszę w zaświaty i proces ten powtarza się aż do całkowitego oczyszczenia duszy, 
która ostatecznie wzniesie się ku absolutowi34. 

„Z tego wynika, że ludzkie istnienie jest traktowane jako całość, która realizuje się w przechodzeniu 
przez różne obszary spoza i tego świata, w występujących po sobie kolejnych różnych stanach, 
w transcendentnej i ziemskiej formie istnienia”35. Tak pojmowane stany narodzin i śmierci nie znajdują 
same w sobie uzasadnienia ani nie są same przez się zrozumiałe. Wydarzają się one, w ramach idei 
„przechodzenia” jako stojące wobec siebie w dialektycznej relacji. Znaczy to tyle, że są one wpisane 
w ludzkie istnienie jako rozpięte, przeciwstawne sobie bieguny, które jednak równocześnie wzajemnie 

się zakładają. Takie podejście stanowi zagrożenie tak dla egzystencjalnego wymiaru narodzin, jak 
i śmierci. Zostają one zrelatywizowane, nie mają definitywnego charakteru, i stają się zaledwie 
elementami obejmującego całość strumienia istnienia36. Chrześcijaństwu taki sposób myślenia jest obcy. 
Po pierwsze, Guardini wyjaśnia, że śmierć człowieka nie jest czymś „naturalnym”, ale jest skutkiem czynu 

                                                 
30 R. Guardini, Objawienie, Warszawa 1957, s. 166. 

31 Por. A. Wieluniecka, Romano Guardiniego pojęcie prawdy teologii, w: Czytając wielkich, na początku drogi, red. 
J. Kempa, J. Szymik, Katowice 2014, s. 60. 

32 Por. R. Guardini, Bóg..., s. 157. 

33 Por. R. Guardini, Der Tod des Sokrates, Godesberg 1947, s. 192, tłum. własne. 

34 Por. tamże, s. 187, 192. 

35 Tamże, s. 187. 

36 Por. tamże, s. 192-193. 
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i ma charakter historyczny. Istnienie człowieka dokonuje się przez realizowanie pewnej historii. „Kształt 
ludzkiego istnienia nie wyrasta z samego siebie, aby w końcu znów powrócić do samego siebie; jego 
obrazem nie jest koło, które zamyka się w samym sobie, lecz łuk, który zwraca się ku czemuś, co 

wychodzi mu naprzeciw”37. Pierwszy człowiek popełniając grzech, nie przerzucił łuku swego istnienia na 
stronę Boga. Chciał istnieć „jak Bóg”, przez co ten łuk został złamany, a wyrazem tego stała się śmierć38. 
Śmierć zatem w żaden sposób nie stoi w relacji do życia, nie jest też jej przeciwnym biegunem. Po wtóre, 
Guardini wskazuje za św. Pawłem (1 Kor 15,55), że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa śmierć 
utraciła swój „oścień”. Nie zmieniła się ona co prawda pod względem postaci, ale zmieniła się pod 
względem sensu. „Ten «oścień», obiektywnie i w odniesieniu do wszystkich, został unicestwiony; może 
też zostać unicestwiony względem każdej jednostki, gdy ta wchodzi we wspólnotę wiary 
z Chrystusem”39. Gdyby śmierć była tylko elementem naturalnego biegu istnienia, to o jakim ościeniu 
mówiłby św. Paweł i co tak na prawdę skruszyłby Chrystus? Chrystus umierając zstąpił do tej głębi 
„z której wszechmoc miłości powołuje do życia Nowe Stworzenie”40. Chrystus pokonał śmierć i dokonał 
re-creatio – ponownego stworzenia ku nowemu istnieniu41. To są jedyne powtórne narodziny, które są 
prawdziwym rodzeniem się do życia z Ducha. Zaś zmartwychwstanie Chrystusa oznacza odkupienie42. 
W idei reinkarnacyjnej człowiek nie jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jego egzystencja jest uwikłana 
w ciąg kolejnych istnień: doczesnych i pozadoczesnych. Żadne z tych istnień nie jest wyjątkowe, ale płyną 
naprzemiennie, jak wschody i zachody słońca. Życie, które daruje człowiekowi Chrystus jest życiem 
odkupionym, nowym istnieniem. Zaś śmierć, która dzięki Chrystusowi zyskała nowy sens, jest przejściem 

ku wieczności, w której odkupione życie napotyka swoje spełnienie.  
Choć to, co zostało powiedziane o reinkarnacji, jest tylko zarysem, to jednak zaakcentowane zostały 

tu najistotniejsze cechy tej koncepcji różniące ją definitywnie od chrześcijańskiego ujęcia i rozumienia 
życia. Różnica ta stanowi granicę, której przekroczenie oznacza rezygnację z chrześcijańskiej tożsamości. 

 
Podsumowując stwierdzić należy, że wymiar egzystencjalny, wyeksponowany w szczególny sposób 

w teologii R. Guardiniego, stanowi wykładnię dla zrozumienia spraw, które ze względu na trwające po 
śmierci życie (egzystencję), można do pewnego stopnia poznać i określić. Egzystencjalne podejście 
wobec cielesno-duchowej „struktury” człowieka wyjaśnia, że pojęcie „dusz czyśćcowych” nie zabiera 
niczego definicji człowieka. Dusza nosi w sobie rzeczywistość ciała i stanowi byt ludzki. Zostało też 

wyjaśnione, że szczęście zbawionych nie eliminuje potrzeby wydarzenia zmartwychwstania ciał w dniu 
ostatecznym, gdyż szczęście człowieka, który osiągnął niebo, nie stoi w sprzeczności, ale towarzyszy jego 
oczekiwaniu na zmartwychwstanie. W egzystencjalnym podejściu niebo jest trwaniem z Bogiem, 
istnieniem w duchu, ale w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Tym samym odrzucona została koncepcja 
reinkarnacji, która nie uwzględnia wyjątkowości osoby ludzkiej, nie uwzględnia szczególnej osobowej 

relacji między człowiekiem i Bogiem, który zbawia człowieka i daje mu nowe istnienie – nie poprzez 
kolejne wcielenia, ale przez miłość. Przede wszystkim jednak koncepcja reinkarnacji nie uwzględnia 
zmartwychwstania, które jest „zasadą” wiary chrześcijańskiej, bez którego cała wiara byłaby daremna.  

                                                 
37 R. Guardini, O rzeczach..., s. 20. 

38 Por. tamże, s. 22. 

39 Tamże, s. 28-29. 

40 R. Guardini, Bóg..., s. 393. 

41 Por. tamże, s. 393. 

42 Por. tamże, s. 407. 
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PURGATORY AND HEAVEN. 
TEMPORAL QUESTIONS ABOUT MAN'S EXTRATEMPORAL REALITY 

IN ROMANO GUARDINI'S THEOLOGICAL THOUGHT 

Summary 
A question about man's posthumous fate is not a new one. However, the contemporary theology 

poses this question in a new context – it asks about existential concrete. So far the prevailing ideas of 
heaven and purgatory have proved to be insufficient. The answer can be found in the works of the great 
20th-century theologian – Romano Guardini. By presenting the reality of heaven and purgatory in 
existential perspective, he shed the light on a number of problems at the issue. There has been given an 
answer to such questions: can a „purgatory soul” be understood as a human being, taking into account 
that a man is defined as corporeal and spiritual being; secondly, whether a man, who attained eternal 
happiness in heaven still needs resurrection and what is heaven at all, what is purgatory and do we have 
relevant sources to say anything certain about it? 
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purgatory, heaven, Guardini 
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EWELINA SUSZEK 
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

MIĘDZY REŻIMEM A ANARCHIĄ. 
PROBLEM SPECJALIZACJI I INTERDYSCYPLINARNOŚCI NAUKI I NAUCZANIA 

Punktem wyjścia artykułu jest przywołanie ironicznych słów Luisa Watersa, wskazujących na 
to, że nowoczesny uczony świadomy jest konieczności „myślenia w ramach wąskiego 
schematu” i odrębnych dyscyplin. Autorka przypomina również wypowiedzi krytyków 
współczesnego uniwersytetu, które wydają się przesiąknięte nostalgią za universitas jako 
wspólnotą i dawnym „szerokim czytaniem”, a także krótko zarysowuje proces rozwoju 
obwarowanych dyscyplin i tendencji do specjalizacji. Uznając za kognitywistami ogromną rolę 
metafor, przygląda się stosowanym w opisie fenomenów specjalizacji i interdyscyplinarności 
metaforom, przede wszystkim zaczerpniętym z terminologii odnoszącej się do militaryzacji, 
ustrojów politycznych oraz patologii społecznych. Autorka, śledząc intensywność akademickich 
„rozruchów na pograniczu”, zastanawia się, czy wbrew stanowisku Watersa legalnym 
i promowanym schematem nie jest już jednak od dłuższego czasu interdyscyplinarność.  

Nowoczesny uniwersytet reguluje obecny porządek wiedzy w postaci odrębnych dyscyplin, osobnych, 
obwarowanych wspólnot – tak nieuniknionych jak kategorie niszowego marketingu. […] Nowoczesny 

uczony wie, że jego czytanie i pisanie powinno sprowadzać się […] do „myślenia w ramach schematu”1. 

Czas niepokoju 

Wypowiedź Lindsaya Watersa niepokoi. W kontekście rozdziału rozwijającego polemikę z opinią 
Stanleya Fisha o pragmatycznej konieczności wąskiej specjalizacji oraz całości pracy Watersa – wydaje 
się ironiczna. Trudno jednak powiedzieć, czym ma być tutaj „porządek wiedzy” (czy chodzi tylko o aspekt 
uprawiania nauki, czy również dydaktyki?), a także „nowoczesny uniwersytet” (czy faktycznie to on 
reguluje porządek wiedzy?), na czym polega „myślenie w ramach schematu” i czym ów schemat miałby 
być (metodą? ideologią? zakresem zaakceptowanym przez cenzurę2? paradygmatem?).  

Ponieważ niełatwo o zadawalającą odpowiedź, nie dziwi, że autor przywołanych słów pisze:  

                                                 
Ewelina Suszek, mgr  – magister filologii polskiej i filozofii (studia ukończone w ramach Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych), doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, obecnie przebywa na stażu naukowym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej 
zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej poezji drugiej połowy XX wieku i estetyki współczesnej. 
Laureatka drugiej nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Autorka monografii Szybkość, pośpiech, 
kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2014). 

1 L. Waters, Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, Kraków 2009, s. 85. Za 
zwrócenie uwagi na ten cytat uprzejmie dziękuję Panu Profesorowi Tadeuszowi Sławkowi, który na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego prowadzi cykl wykładów Uniwersytet jako instytucja społeczna. 

2 O doktrynie „tam zapuszczać się nie wolno” pisze sporo L. Waters – zob. L. Waters, Zmierzch…, s. 72-80.  
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„W świecie akademickim szerzy się jakaś lękliwość. Zdrowy rozsądek podpowiada, aby nie zadawać 
fundamentalnych pytań, nie interesować się tym, dlaczego jest, jak jest. […] Bądź pokornie rozumny, 

pozostań wierny rzeczom małym”3.  

Oczywiście i te słowa są ironiczne, ale skromne rozmiary artykułu sprawiają, że zawężę obszar 
zainteresowań do (wcale nie tak małego, ponieważ obejmującego zarówno naukę, jak i kierunki 
kształcenia) zagadnienia specjalizacji, parcelacji dziedzin naukowych oraz prób ich (ponownej?) 
unifikacji. Będę nawet „pokornie rozumna” i przedstawię luźne myśli i obserwacje. W epoce „zmierzchu 
wiedzy” trudno przecież o wiedzę pewną.  

Wieże, fortyfikacje i rozbicie  

L. Waters stosuje sformułowanie „nowoczesny uniwersytet” na określenie dzisiejszej instytucji, 
pisząc: 

„Pięćdziesiąt, a może wcześniej – trzydzieści lat temu uczeni uważali, że szerokie czytanie, wykraczające 
poza granice jednej dyscypliny, jest cnotą. Teraz już nie. Teraz za to akceptujemy pogląd mówiący, że każda 

dziedzina ma swoje granice, a profesjonalista niewiele zyskuje na ich wymieszaniu”4. 

Prezentowany przez L. Watersa model uprawiania nauki wydaje się tożsamy z modelem, 
nazwanym przez Michała Pawła Markowskiego „policyjnym akademizmem” lub „akademicką 
policyjnością”. U jego podstaw – jak wskazuje autor Polityki wrażliwości – leży przekonanie, że „[…] 

istnieją języki, które nie powinny zarażać się innymi językami, które obracają się w metody ostateczne, 
uznane za oczywiste, niezmienne i jedyne godne wykładania”5. Związane z nimi dyscypliny mają 
zamknięte, instytucjonalnie utrzymywane granice, a badacze zajmują w ich obrębie utrwalone pozycje6. 
W ten sposób przestrzeń akademii nawiedza upiór specjalizacji7.  

L. Waters, kontestując ten układ, zwraca się z tęsknotą do przeszłości, jako tej, która powszechnie 
doceniała wartość „szerokiego czytania”, wszechstronnej wiedzy, obycia. Nie jest to pierwszy taki głos. 
W 1852 roku John Henry Newman, zaniepokojony uprawianiem nauki i kształceniem jedynie w wąskiej 
dziedzinie (nawet wybitni specjaliści, którzy poświęcają się tylko wybranej gałęzi wiedzy, izolują się i są 
głusi na wszystko, co nie ma z nią nic wspólnego8), prezentował własną wizję uniwersytetu jako miejsca 
stopniowego poszerzania horyzontów z zachowaniem wolnego dostępu do każdej dyscypliny, 

przestrzegając, że w przeciwnym przypadku systematyczne pomijanie danej nauki będzie szkodzić 
pozostałym9. Nasuwa się również skojarzenie z artykułem Michała Hellera także o funeralnym tytule 
Śmierć uniwersytetów10. Jego autor wskazuje na niechęć do wyjścia poza wybraną tematykę, brak 
świadomości kulturowego dziedzictwa, drastyczny spadek wiedzy ogólnej, niekiedy wręcz podstawowej 
wśród polskich studentów oraz, podobnie jak L. Waters, powraca do dawnych dziejów, cofając się tym 

razem aż do średniowiecznych, demokratycznych uniwersytetów z ich sztukami wyzwolonymi, 
zapewniającymi ogólne wykształcenie.  

                                                 
3 L. Waters, Zmierzch…, s. 59. 

4 L. Waters, Zmierzch…, s. 85. 

5 M.P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, s. 62. 

6 Por. M.P. Markowski, Polityka…, s. 62, 210.  

7 Por. M.P. Markowski, Polityka..., s. 208. 

8 Zob. J. H. Newman, Idea uniwersytetu, Warszawa 1990, s. 130.  

9 Zob. J. H. Newman, Idea…, s. 138. 

10 M. Heller, Śmierć uniwersytetów, w: http://tygodnik.onet.pl/36,0,76733,smierc_uniwersytetow,artykul.html, 
(20.10.2012).  
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Od czasów nowożytnych wyraźnie dochodzi do postępującej specjalizacji, fragmentaryzacji 
i atomizacji wiedzy, co łączy się z „[…] rozwojem społeczeństw nowoczesnych, których jednym 
z fundamentów stała się stopniowa racjonalizacja celów i działań coraz szerszych grup społecznych”11. 

Zapewne ma to także wiele wspólnego z ogólną tendencją do podziału pracy. Warto przywołać tutaj 
rozprawę Immanuela Kanta Spór fakultetów. Oczywiście filozof nadal docenia „wspólnotę czytających”, 
a także – poprzez przyznanie funkcji kontrolnej fakultetom niższym – musi zakładać więź między 
poszczególnymi fakultetami, lecz przestrzega, by nie był to związek zbyt intymny:  

„Wyższe fakultety powinny ponad wszystko zatroszczyć się o to, ażeby nie popełnić mezaliansu z niższym 
fakultetem, lecz by zachować w stosunku do niego pełen szacunku dystans, ażeby autorytet ich statusu nie 

został zachwiany pod wpływem wolnej gry rozumowej fakultetu niższego”12.  

Nieco wcześniej filozof porównuje uniwersytet do fabryki, uznającej zasadę podziału pracy13. W ujęciu 
I. Kanta fakultety (niewielkie społeczności odpowiadające różnorodności dyscyplin naukowych14) są 
więc odrębne, racjonalnie oddzielone, ale razem tworzą wciąż wspólnotę. Maria Dudzikowa, pisząc 
o universitas, dzisiejszej wspólnocie naukowej, używa trybu warunkowego („[…] jeśli można się tak 
jeszcze wyrazić”)15? Czy faktycznie doszło do obwarowania dziedzin, jak sugeruje L. Waters? 

Zakładając, że rację mają George Lakoff i Mark Johnson, pisząc, że „[…] istotą metafory jest 
rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy […]”16, a nawet spełnia 
ona funkcję kreacyjną, chciałabym nadmienić, że metaforyka stosowana przez I. Kanta – ani ta odsyłająca 

do relacji międzyludzkich, ani nawet do gospodarki (pomimo rażącej ekonomizacji języka 
akademickiego), w pisaniu o dyscyplinach naukowych nie jest w moim odczuciu dominująca. 
Dominującą, stosowaną także przez L. Watersa, wydaje mi się metaforyka zaczerpnięta z terminologii 
odnoszącej się do militaryzacji, ustrojów politycznych i, co ciekawe, do patologii społecznych. A zatem 
fortyfikacja, obwarowanie i „grube mury” między dyscyplinami. Jeszcze J.H. Newman mówił o gałęziach 
wiedzy, co sugerowało rozwój wspólnego pnia, korzenia, czyli funkcjonowanie w ramach pewnego 
organizmu. Dziś zwrot ten może sprawiać wrażenie nieco anachronicznego. Pisze się raczej 
o dyscyplinach, mając na uwadze polisemantyczność tegoż terminu:  

„[…] pojęcie dyscypliny może być odczytywane w wielu zmieniających się planach. W polu semantycznym 
polskiego rzeczownika dyscyplina nie znajduje się tylko tradycyjne pojęcie dziedziny nauki. Pojęcie to 
denotuje również umiejętność panowania nad chaosem procesów myślowych, a w jeszcze głębszych 
pokładach dociera do problemu konieczności porządkowania się zasadom obowiązującym w określonej 
społeczności czy instytucji. Dyscyplina nie jest tylko abstrakcyjnym bytem, wyobrażeniowo unifikującym 
i scalającym nieokreślony ze swej istoty zbiór badaczy, ale również może być i jest najczęściej narzędziem 
dyscyplinarnych upomnień. Nie przypadkiem przeto desygnatem terminu ‘dyscyplina’ jest również krótki 
bat. […] Ci, którzy w swych wędrówkach intelektualnych próbują bez wiz i paszportów pokonać istniejące 

                                                 
11 Ł.M. Dominiak, Strategie interdyscyplinarności w perspektywie naukoznawczej, w: Granice dyscyplin-arne w 
humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 48. 

12 I. Kant, Spór fakultetów, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 5, Toruń 2011, s. 206.  

13 Por. I. Kant, Spór…, s. 201. 

14 Zob. I. Kant, Spór…, s. 201. 

15 M. Dudzikowa, Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych (z 
kryzysem w tle), w: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, red. A. Chmielewski, 
M. Dudzikowa, A. Grobler, Kraków 2012, s. 30. W świetle etymologii uniwersytetu universitas jest „efektem zwrotu 
ku jedności”, rezultatem eklezjologicznego gestu. Por. M.P. Markowski, Polityka…, s. 373-376. 

16 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988, s. 220.  
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granice, są dyscyplinująco upominani, a przekroczywszy je – mimo wszystko – naznaczeni piętnem obcości, 

zasilają grono intelektualnych apatrydów”17. 

Ostatnie wersy nasuwają skojarzenie ze słynną koncepcją Michaela Foucaulta, zawartą 

w Nadzorować i karać18. Dyscyplina utożsamiana z karaniem wkroczyła do każdej instytucji, także 
w progi uniwersytetów, powodując wyraźne ograniczenie wolności jednostki lub nawet – jak pisze 
nawiązujący do myśli Francuza L. Waters – jej redukcję do zera19. Amerykanin namawia do wyzwolenia 
z niewoli babilońskiej20. O reżimie dyscypliny bliźniaczo, choć może trochę bardziej radykalnie, 
wypowiadał się także Paul Feyeraband, postulując anarchizm epistemologiczny. Autor książki Przeciw 
metodzie (dyskutowanej w Polsce zwłaszcza pod koniec ubiegłego wieku) wskazuje na opresyjny 
charakter nauki, szczególnie, gdy jest ona łączona z polityczną grupą nacisku, a także na unieważnienie 
wpływu zjawisk pozanaukowych na naukę oraz tłamszenie indywidualności przez wtłoczenie w ciasną 
dyscyplinę21, co przypominać może praktyki Wschodu – okaleczenie za pomocą ucisku stopy Chinki, by 
nabrała pożądanych kształtów22. Zdaniem Fayerabanda, celem obecnego kształcenia i prowadzenia 
badań pozostaje uproszczenie nauki przez uproszczenie działań jej uczestników: 

[…] najpierw definiuje się dziedzinę badań. Dziedzinę tę oddziela się od pozostałej historii (fizykę, na 
przykład oddziela się od metafizyki i od teologii) i nadaje się jej odrębną „logikę”. Gruntowne przeszkolenie 
w takiej „logice” uzależnia pracujących w owej dziedzinie; sprawia, że ich działania są bardziej jednolite, 

a ponadto wyklucza z pola ich zainteresowań szerokie obszary procesu historycznego23.  

Według filozofa, takie uzależnienie przeczy postawie humanistycznej, a nawet utrudnia poznanie: 
„[…] świat, który chcemy zbadać, jest bytem w przeważającej mierze nieznanym. Musimy zatem 
pozostawić sobie możliwość wyboru i nie wolno z góry narzucać sobie ograniczeń”24. 

Inaczej do sprawy podchodzi Jerzy Szymik, który – pisząc o potrzebie interdyscyplinarność 
w teologii – przypomina, że „[…] konieczne jest tu ścisłe przestrzeganie rygorów metodologicznych, 
pozwalających zachować teologii tożsamość i specyfikę jej epistemologii”25. Co ciekawe, jako nadrzędne 
przyczyny specjalizacji – oprócz próby ochrony tożsamości – podaje się zwykle właśnie zróżnicowanie 
świata oraz przyrost wiedzy empirycznej, wymuszający ograniczenie badań, skutkujący niemocą 
ogarnięcia całości wiedzy, w rezultacie skazujący na „prawdy cząstkowe”26. Już konkretne problemy 
w ramach poszczególnych dziedzin wymagają długotrwałego zaangażowania nie tyle pojedynczych osób, 
ile potężnych zespołów badawczych, co szczególnie wyraźnie widać w naukach ścisłych. Specjalizacja, 

chroniąc przed dyletanctwem, wzbudzałaby zatem takie oto asocjacje: tożsamość, bezpieczeństwo, 

                                                 
17 J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Wprowadzenie, w: Granice…, s. 5-6. Por. K. Arbiszewski, Pogranicze, 
wykluczenie, krzyżowanie i emigrowanie, w: tamże, s. 24. 

18 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 2009. 

19 Zob. L. Waters, Zmierzch…, s. 70, 84. 

20 L. Waters, Zmierzch…, s. 85. 

21 Zob. P.K. Feyeraband, Przeciw metodzie, Wrocław 1996, s. 12 oraz R. Kleśta-Nawrocki, Przeciw dyscyplinie; 
żadnych granic, w: Granice…, s. 61–68. 

22 Zob. P.K. Feyeraband, Przeciw…, s. 20. 

23 P.K. Feyeraband, Przeciw…, s. 19. Pogrubienia – P.K.F. 

24 P.K. Feyeraband, Przeciw…, s. 20. 

25 J. Szymik, Relacja teologia – literatura piękna w ujęciu historycznym, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23-
24  (1990), s. 63. 

26 Zob. R. Poczobut, Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne, w: Interdyscyplinarnie…, s. 40-41; K. Arbiszewski, 
Pogranicze…, s. 29; Ł.M. Dominiak, Strategie…, s. 48-49; M. Bunge, Emergence and convergence. Qualitative novelty 
and the unity of knowledge, Toronto 2003, s. 274-275. 
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rzetelność, odpowiedzialność, możliwość weryfikacji wiedzy, godny szacunku profesjonalizm. Warto 
mieć na uwadze, że L. Waters protestuje nie przeciwko profesjonalizmowi, ale „zaślepionemu 
profesjonalizmowi, który stał się normą”27.  

Metodologiczne zaślepienie czy – pożyczając sformułowanie od P. Fayerabanda – uzależnienie od 
„logiki” dyscypliny, faktycznie niesie ze sobą skutki uboczne. Przejawiają się one przede wszystkim 
w problemie ze znalezieniem wspólnego języka i wzrastającym poczuciu alienacji. Wrażenie 
wyobcowania nie jest zatem zarezerwowane jedynie dla „intelektualnych apatrydów”, ale także dla 
wiernych dyscyplinie. Budowa kolejnych twierdz, zakładanie nowych gett specjalizacji, inflacja 
metodologiczna oraz mnożenie subdyscyplin doprowadziły do rozbicia dzielnicowego w ramach 
dawnego, a może tylko mitycznego królestwa nauki. Ryszard Nycz, zabierając głos w dyskusji 
z M.P. Markowskim, przyznaje, że mamy do czynienia z efektem Wieży Babel. Nieprzekładalność 
dyskursów przejawia się w tym, że „[…] kiedy spotykają się przedstawiciele różnych dyscyplin, to nie są 
w stanie się porozumieć […]. Język każdej dyscypliny profiluje ten przedmiot trochę inaczej i w gruncie 
rzeczy mówią o czymś innym, są we własnych światach”28.  

Rozruchy na pograniczu 

Pomimo świadomości istnienia alternatywnych światów, utrudniających choćby proces 
porównywania wyników badań, powtarza się, że żadna z dziedzin nie jest absolutnie autonomiczna, 

bezwzględnie wyizolowana, a w czasie wzmożonego budowania fortyfikacji, warowne twierdze mogą 
być wzajemnie widoczne z ciasnych wieżyczek29. Wielokroć badacze podkreślają, że każda dobra praca z 
ich dziedziny wymaga znajomości szeregu innych zagadnień i nie chodzi im jedynie o podglądanie, 
szpiegowanie, śledzenie działań sąsiadów30. Co chwila zatem jakiś śmiałek (lub cała drużyna) wyrusza, 
by odwiedzić badaczy zza murów (najtrudniej zachować dyscyplinę na pograniczu) lub też podróżować 
dalej, a nawet, pomimo przestróg przed „szokiem kulturowym”31, marzy o podjęciu interdyscyplinych 

                                                 
27 L. Waters, Zmierzch…, s. 85. Pogrubienie – E. S.  

28 Wypowiedź R. Nycza, cyt. za: M. Dudzikowa, Sytuacja problematyczna…, s. 19. Na ten sam aspekt zwraca uwagę 
J. Mizińska – zob. J. Mizińska, „Człowiek to człowiek”. Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach 
problemu interdyscyplinarności, w: Interdyscyplinarnie…, s. 71-72. O rozmaitości metafory wieży wykorzystywanej 
do charakterystyki funkcjonowania uniwersytetu czyt. M. Dudzikowa, Sytuacja…, s. 33-34. T. Sławek, Uniwersytet, 
jego powaga i warunki, w: Fenomen uniwersytetu, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, Poznań 2008, s. 99-100. 

29 Ciekawą koncepcję rozwija Ł. Dominiak. Jego typologia struktur dyscyplinowych, ze względu na stopień 
integracji, zakłada istnienie trzech głównych modeli. Pierwszym jest tradycyjny, statyczny „archipelag”, „[…] gdzie 
każdy segment danej dziedziny charakteryzuje autonomiczna odrębność, każda wyspa archipelagu uczestniczy 
w dyscyplinowej wspólnocie znaczeń, lecz nie stanowi elementu systemowego w ścisłym tego słowa znaczeniu.” 
Większa spójność elementów cechuje konstelacje, w skład których wyróżnia „gwiazdozbiory” („struktury 
elementów równouprawnionych”) oraz „układy słoneczne”, w której jeden element jest nadrzędny. 
Najciekawszym dla badań interdyscyplinarnych, umożliwiającym twórczy rezultat wzajemnej wymiany wiedzy 
jest, zdaniem autora artykułu, struktura „gwiazdozbioru” – najbardziej dynamiczna i liberalna. Ł.M. Dominiak, 
Strategie…, s. 47-59. 

30 Por. A. Nawarecki, Hermeneutyczna wykładnia interdyscyplinarności, wykład otwarty wygłoszony na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (04.01.2012); A. Dziadek, Cały świat jest tekstem! 
Polikontekstualność i transdyskursywność, referat wygłoszony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach na Zjeździe Polonistów Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, (25–
27.10.2011); G. Strzelczyk, Potrzeba interdyscyplinarności w polskiej teologii. Uwagi metodologiczne, Teologia 
w Polsce 2 (2008), s. 263-264.  

31 K. Abiszewski formułuje następującą tezę: „[…] przejście z jednej dyscypliny do drugiej […] bywa niekiedy 
przejściem pomiędzy obszarami o różnych organizacjach społecznych. Powoduje to coś w rodzaju szoku 
kulturowego. Na przykład fizyk może być zdezorientowany chaosem jakiejś dyscypliny hermeneutycznej (np. 
filozofii) i obecnością czynników podmiotowych przenikających wszystkie jej aspekty. W rezultacie będzie 
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wyzwań. Agatę Bielik-Robson kuszą możliwe owoce. Pisze wszak o swojej publikacji „Na pustyni”. 
Kryptoteologie późnej nowoczesności:  

Książka ta zamierza […] dokonać czegoś w rodzaju „religijnej dekonstrukcji filozofii”: zderzyć ze sobą dwie 
gry językowe i zobaczyć, czy kolizja ta przyniesie nowe owoce. Chce się przekonać, czy język wyznaczany 
przez kwestie bytu i niebytu, prawdy i fałszu, kosmosu i chaosu, poznania i błądzenia jest w stanie wejść w 
ożywcze zderzenie z językiem, którego zaprzątają bardziej „gardłowe” sprawy życia i śmierci, zbawienia 

i potępienia, martwego utknięcia w miejscu i twórczej wędrówki32.  

Oczywiście bywa, a jest to zmienne w czasie, że pewne obszary wydają się nieco bardziej atrakcyjne 
od pozostałych. Słownikowi przygląda się również Aleksander Nawarecki i dostrzega we współczesnych 
badaniach literaturoznawczych ekspansję leksyki teologicznej („epifania”, „komunia”, „kerygmat”, 
„kenoza”, „profanacja”). Czyżby zatem teologia stawała się dziś ziemią obiecaną? A. Nawarecki pyta: 
„Przyznajmy szczerze, któż z nas, uczonych humanistów, nie aspiruje do roli teologa, a jeszcze lepiej 
postteologa?”33. 

Rzecz jasna, zdarzają się zachowania patologiczne: kłusownictwo, oparte na dyletanckim 
podkradaniu pojęć, które mogłyby wzbudzić podziw rodaków, czy walki plemienne, mające na celu 
wskazanie grupy dominującej34. Jednakże opowiada się również historie o sukcesie – o cudownych 
narodzinach nowego przedmiotu badawczego, który ma wielu ojców, czyli wymaga troski 
przedstawicieli różnych dyscyplin. Krążą też słuchy o założeniu nowych, wspólnych, przygranicznych 

wiosek, hołubiących się własną tożsamością35. Sam podział pracy nie wystarcza, liczy się zjednoczenie 
sił, które zrodzi nie tylko nowe dyscypliny, ale pozwoli także zredefiniować już istniejące. Zuchwalsi 
liberałowie nauki nawołują nawet, by wyjść poza naukę, by – dajmy na to – zeswatać naukę ze sztuką lub 
wiedzą potoczną.  

Na tle tych rozruchów odczytane dzisiaj słowa L. Watersa zawierają wezwanie do wyjścia z niewoli 
babilońskiej być może nieco spóźnione. Specjalizacji była przypisywana nowoczesność, natomiast erozję 
granic łączy się niekiedy z ponowoczesnością (J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, G. Strzelczyk)36, 
z echem wydarzeń z 1968 roku (A. Hejmej)37. Bunty trwają zatem od dawna, a niektórzy wręcz uznają 

                                                 
usiłował radzić sobie przy pomocy nieadekwatnych narzędzi, bo wypracowanych gdzie indziej. W efekcie tego, 
będzie obwiniał wszystko, co nie pasuje do jego przekonań, o błędy metodologiczne.” K. Arbiszewski, Pogranicze…, 
s. 40.  

32 A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008, s. 48. 

33 A. Nawarecki, O dyskursie religijnym Bargielskiej, w: Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, red. 
P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, T. Sławek, Katowice 2013, s. 407. 

34 Przykładem „walki plemiennej” mógłby być konflikt między filozofią nauki a socjologią wiedzy. Por. 
K. Arbiszewski, Pogranicze…, s. 34-35. 

35 Zdaniem P. Johnsona-Lairda, do powstania kognitywistyki doprowadziła konstatacja, iż żadne podejście 
monodyscyplinarne nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich aspektów ludzkiego umysłu. Zrozumienie 
wielowymiarowe natury procesów umysłowo-poznawczych narastało stopniowo. Początkowo przedstawiciele 
różnych dyscyplin [informatycy, lingwiści, etolodzy, neurofizjolodzy, neuropsycholodzy, psycholodzy poznawczy, 
ewolucjoniści, antropolodzy, filozofowie umysłu – E. S.], za pomocą odmiennych metod badawczych, podejmowali 
problemy dotyczące różnych aspektów funkcjonowania umysłu. […] Jednak dopiero konstatacja konwergencji 
wymienionych dyscyplin oraz współzależności ich przedmiotu badań doprowadziła do ukonstytuowania się 
kognitywistyki – naukowej multidyscypliny zajmującej się genezą, strukturą, zasadami organizacji 
i mechanizmami funkcjonowania systemów umysłowych (zwierzęcych, ludzkich i sztucznych.  R. Poczobut, 
Interdyscyplinarność…, s. 42.  

36 Zob. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Wprowadzenie…, s. 7; G. Strzelczyk, Potrzeba interdyscyplinarności…, 
Teologia w Polsce 2 (2008), s. 261. 

37 Zob. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, Wielogłos 1 (2007), s. 38.  
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rewolucję za zakończoną, deklarując funkcjonowanie w „erze interdyscyplinarności”38, dalekiej od 
nowożytnego podziału fakultetów39. Czy słusznie? Jeżeli odpowiedź pozytywna zależałaby od liczebności 
dyskusji naukowych, poświęconych tematyce interdyscyplinarności, z pewnością należałoby jej udzielić. 

„Tak jak kilkadziesiąt lat temu naczelnym tematem metodologii i filozofii nauki była specjalizacja, tak 
obecnie stała się nim interdyscyplinarność.” – pisze Jadwiga Mizińska40. Wypada uwzględnić również 
szereg zarówno krajowych, jak i zagranicznych czasopism, seminariów, konferencji, pracowni 
naukowych i artystycznych, które – jak deklarują redaktorzy, organizatorzy i założyciele – mają 
charakter interdyscyplinarny, choć bywa to „interpretacja kongregacyjna” – zauważa Grzegorz 
Strzelczyk41. Niemniej interdyscyplinarność została już zaakceptowana przynajmniej przez znaczną część 
świata akademickiego. Nie tylko w naukowych projektach, ale również w polskim systemie nauczania. Co 
więcej, zyskała ona błogosławieństwo także władz ministerialnych – awanturnicy przekraczający 
dyscypliny mogą wszak liczyć na łupy.  

Interdyscyplinarność, wchłonięta przez system, służy zatem instytucjom, ale także może być mile 
widziana przez rynek pracy. Edward Malec w swoim wystąpieniu konferencyjnym jako główną 
przyczynę podejmowania przez studentów kształcenia na dwóch kierunkach podaje wzrost szans 
zatrudnienia42. O tym, że buszowanie po różnych dyscyplinach sprawdza się jako formuła marketingowa 
przekonuje jeszcze bardziej slogan reklamowy pewnej prywatnej uczelni: „U nas uczymy 
interdyscyplinarnie”. Zbigniew Kloch, komentując go, akcentuje, że interdyscyplinarność stała się: „[…] 
w dzisiejszym dyskursie potocznym, synonimem tego, co nowoczesne, zgodne z najnowszymi tendencjami 

w dydaktyce i nauce”43. Czyżby zatem mylił się autor Zmierzchu wiedzy, przyznając taką rolę 
monodyscyplinie? 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że interdyscyplinarność sama padła łupem rynku i biurokracji. To, co 
mogło stać się lekarstwem na uproszczenia, o których pisał P. Feyeraband, zostało uproszczone. Jedynie 
w praktyce badawczej i refleksji metodologicznej termin ten zachowuje bogactwo i to tak duże, że 
zanurza się w gąszcz znaczeń. Określa się nim bowiem metodologię, proces, kategorię, sposób myślenia, 
filozofię, modę44 i nie tylko w zależności od reprezentowanej dyscypliny, ale także i ośrodka 
akademickiego rozumie się przezeń kompletnie różne zjawiska. Interdyscyplinarność, która uchodziła za 
antidotum na kryzys, sama znalazła się w kryzysie – sugeruje cytowany już R. Nycz. Czy zatem także to, 
co miało zburzyć Wieżę Babel, stało się cegłą ją wznoszącą? Cegieł, niekiedy podobnych jak dwie krople 

wody, przybywa zresztą coraz więcej: multidyscyplinarność, transdyscyplinarność, a-dyscyplinarność, 
crossdyscyplinarność, unidyscyplinarność, postdyscyplinarnośćć… W zależności od tego, jaki artykuł 
naukowy weźmiemy do ręki, usłyszymy inne propozycje ich definicji.  

                                                 
38 Zob. A. Hejmej, Interdyscyplinarność…, s. 35. A. Hejmej powołuje się na Theory, Interdiciplinarity, and the 
Humanities Today. An Interview with Vincent B. Leith, rozmawia N. Ruiz, InterCulture 2 (2005). 

39 Por. M.P. Markowski, Polityka…, s. 72-73.  

40 J. Mizińska, Człowiek to człowiek…, s. 71.  

41 Zob. G. Strzelczyk, Potrzeba interdyscyplinarności…, s. 261. 

42 E. Malec, Jak nie należy reformować szkolnictwa wyższego – krytyczny rozbiór ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw AD 2011, referat wygłoszony na konferencji naukowej w Krakowie: Szkoła wyższa w toku 
zmian (24.05.2011). 

43 Z. Kloch, Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, referat wygłoszony na seminarium Wydziału I Nauk 
Społecznych PAN i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Interdyscyplinarność w naukach społecznych 
i humanistycznych – możliwości i ograniczenia (21.11.2007), w: http://www.obta.uw.edu.pl/pl/printable/node 
/61 (11.11.2011). 

44 Por. A. Hejmej, Interdyscyplinarność…, s.38.  
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Starcie dwóch sił 

Problem nie dotyka jedynie płaszczyzny lingwistycznej, lecz odnosi się także do kwestii 
epistemologicznych i ontologicznych, czyli rzeczywiście wymaga pytań fundamentalnych, o których 

wzmiankuje L. Waters. Pytań, które oscylują między dwoma zasadniczymi, rywalizującymi tendencjami: 
do fragmentaryzacji, specjalizacji, dywergencji, redukcjonizmu oraz do unifikacji, konwergencji 
i holizmu. U podstaw tych tendencji leży filozoficzne przekonanie o konieczności poszukiwania wielości 
w jedności oraz jedności w wielości. Między tymi dwoma biegunami rozwija się jednak spektrum 
stanowisk i pomysłów. W czasach rozdarcia, chaosu i niepokoju najlepsze bywają rozwiązania 
najprostsze, uchodzące niekiedy za naiwne. Może zatem warto, jak radzi L. Waters, przybrać mundur 
„[…] intelektualisty czytającego różne rzeczy w nadziei, że natrafi na książkę, która zmieni jego życie”45. 

BETWEEN A REGIME AND ANARCHY. 
THE PROBLEM OF SPECIALIZATION AND INTERDISCIPLINARITY OF SCIENCE AND EDUCATION 

Summary 
The starting point for the article is recollection of the ironic words by Luis Waters, indicating that 

the modern scholar is aware of necessity of “thinking within a frame of a narrow scheme” and diversified 

disciplines. The author also recalls statements of modern university critics, which seem steeped in 
nostalgia for universitas as a community and quondam “broad reading” and also briefly sketches 
development process of the entrenched disciplines and specialization tendencies. Recognizing, after 
cognitivists a great importance of metaphors, she looks into metaphors used in specialization and 
interdisciplinarity phenomena description, mostly drawn from terminology that refers to political 
systems, militarization and social pathologies. The author, while investigating intensity of academic 
“riots at the border”, wonders, whether contrary to Waters stand, interdisciplinarity has not been a legal 
and promoted scheme. 
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discipline, interdisciplinarity, university, specialization  
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Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego  

TERMINOLOGIA INKARNACYJNA W LISTACH ŚW. IGNACEGO Z ANTIOCHII 

Chrystologia była i jest przedmiotem wnikliwych studiów prowadzonych przez teologów 
i historyków, co zaowocowało bogatą bibliografią dotyczącą tego zagadnienia. Na uwagę 
zasługuje szczególnie terminologia, za pomocą której autorzy chrześcijańscy starali się opisać 
dogmat o wcieleniu Chrystusa oraz jej źródła. Spojrzenie na chrystologię z punktu widzenia 
filologa staram się zaprezentować na przykładzie Listów św. Ignacego, biskupa Antiochii. Ich 
analiza pokazała, iż starał się przekazać naukę o wcieleniu Chrystusa używając następującej 
terminologii: evkspe,rmatoj Daui,d( evk ge,nouj Daui,d( kata. sa,rka evk ge,nouj Daui,d( evk Mari,aj( 
evgennh,qh( evkuoforh,qh u`po. Mari,aj oraz evn sarki. geno,menoj qeo,j)  

W słowach z Ewangelii św. Jana  ~O lo,goj sa,rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n (J 1,14) streszcza się 
jedna z podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, prawda o wcieleniu Jezusa Chrystusa. Czym jest 
wcielenie? Jak podaje „Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych”, wcielenie to  

„prawda, według której Syn Boży, żeby zbawić świat, stał się naprawdę w pełni człowiekiem (J 1,14, Ga 4,4-
5), pozostając w pełni Bogiem. W konkretnym miejscu na ziemi i w konkretnym momencie dziejów narodził 
się z Maryi Dziewicy, umarł na krzyżu pod Poncjuszem Piłatem i powstał z martwych w uwielbionym 
człowieczeństwie (Rz 1,3-4). Sobory kościelne – od Nicejskiego I (325) do Konstantynopolitańskiego III 
(680/681) – odrzucały różne próby fałszowania lub zaprzeczania pełnego człowieczeństwa i pełnego 

bóstwa Jezusa Chrystusa”1.  

Podobną definicję podaje ks. J. Szymik, który pisze, że wcielenie to:  

„historiozbawczy fakt (wydarzenie, a także konsekwentnie prawda wiary) polegający na tym, iż Boży Syn 
(Druga Osoba Trójcy Świętej), aby zbawić świat stał się w pełni prawdziwym człowiekiem pozostając 

w pełni prawdziwym Bogiem”2. 

Do tej pory powstało wiele opracowań na temat chrystologii, wśród których warto wskazać kilka. 
Przede wszystkim warta uwagi jest praca A. Grillmeiera „Jesus der Christus im Glauben der Kirche”3, 
w której autor szczegółowo omawia rozwój chrystologii począwszy od Pisma Świętego, pokazując także 
wpływ teologii judeochrześcijańskiej. Wymienić należy ponadto takie prace jak: G. O’Collins, 

                                                 
Joanna Szwed-Kostecka, mgr – absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz teologii na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, doktorantka w Instytucie Filologii Klasycznej UJ. Zainteresowania 
badawcze obejmują literaturę chrześcijańską, patrologię, historię dogmatu. Tłumaczy pisma Ojców Kościoła; 
kontakt: j.szwed.kostecka@gmail.com 

1 G. O’Collins, E.G. Farrugia, Wcielenie, w: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, G. O’Collins, E.G. Farrugia, 
Kraków 2002, s. 383. 

2 J. Szymik, W światłach wcielenia. Chrystologia kultury, Katowice 2004, s. 58. 

3 A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Freiburg 1982. Tłumaczenie włoskie: A. Grillmeier, Gesù il 
Cristo nella fede della Chiesa, Brescia 1982.  
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„Christology: a biblical, historical and systematic study of Jezus”4, J.N.D. Kelly, „Początki doktryny 
chrześcijańskiej”5 oraz B. Sesboüé i J. Wolinski „Bóg Zbawienia”6, gdzie także znajdziemy systematyczne 
opracowanie pokazujące rozwój dogmatów w kolejnych wiekach. Szczegółowy wstęp na temat 

chrystologii pierwszych wieków zamieszcza A. Orbe w antologii tekstów „Il Cristo. Vol. 1. Testi teologici e 
spirituali dal I al IV secolo”7. Prace te są źródłem cennych informacji na temat historii dogmatu8, jednak 
nie podejmują kwestii terminologicznych, a zatrzymują się przede na interpretacji teologiczno-
filozoficznej oraz historycznej. O terminologii inkarnacyjnej wypowiedział się natomiast krótko 
S. Longosz: „Tę prawdę wiary, ukazującą wielką miłość Boga do człowieka, objaśniano i komentowano od 
początku chrześcijaństwa, starając się ukazać jej przyczyny i skutki oraz wyjaśnić ją we właściwym 
ścisłym języku teologicznym; stworzono nieznane dotąd neologizmy: evnanqrw,phsij( sa,rkwsij( 
evnsa,rkwsij( evnswma,tosij, incarnatio, inhumanatio, na jej oznaczenie oraz uściślono zakres pojęcia fu,sij9. 
Pomimo tego bogactwa w warstwie leksykalnej daje się zauważyć nikłe zainteresowanie filologów tym 
zagadnieniem. Dlatego też uważam za zasadne prześledzenie literatury wczesnochrześcijańskiej 
z punktu widzenia filologa, pod kątem kształtowania się greckiej terminologii używanej do opisu 
wcielenia Chrystusa, począwszy od najstarszych zachowanych tekstów. Dlatego też ten artykuł 
chciałabym poświęcić terminologii inkarnacyjnej w listach św. Ignacego Antiocheńskiego.  

Autor ten zaliczany jest do grona Ojców Apostolskich, którzy tworzyli na przełomie I i II wieku 
w środowisku dynamicznego rozwoju rodzącego się Kościoła. Należeli oni do dwóch pierwszych pokoleń 
żyjących po Apostołach, co więcej część z nich była bezpośrednimi ich uczniami. Obok Listów św. 

Ignacego do pism Ojców Apostolskich zaliczamy: Didache, 1. List św. Klemensa do Koryntian, tzw. 2. List 
św. Klemensa do Koryntian, Męczeństwo św. Polikarpa, List do Filipian św. Polikarpa, List Barnaby, 
Pasterza Hermasa oraz fragmenty dzieł Papiasza z Hierapolis. W tych tekstach znajdziemy pierwsze 
wyznania wiary oraz cenne informacje na temat kształtowania się teologii, etyki, czy też liturgii. Chociaż 
ich tematyka jest różnorodna, to jednak – jak zauważył R. M. Grant – teologię Ojców Apostolskich łączą 
doktryna o Bogu Stwórcy i Sędzim oraz eschatologiczne ukierunkowanie ich nauki10, a także – co 
udowodnił w swojej książce J. Daniélou – wpływ teologii judeochrześcijańskiej11.  

Na temat Ojców Apostolskich powstało wiele prac, w których dokładnie omówiony został kontekst 
historyczny powstania ich pism, a także zawarta w nich tematyka oraz teologia12. W kontekście 
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12 Bliższe informacje na temat pism Ojców Apostolskich można znaleźć m. in. we wstępie M. Starowieyskiego, 
Pierwsi świadkowie, w: Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, przeł. A. Świderkówna, oprac. M. Starowieyski, 
Kraków 1988, s. 5-27, a także w podręcznikach: B. Altaner, Patrologia: życie i pisma Ojców Kościoła, Warszawa 
1990; J. Quasten, Patrologia I, CasaleMonferrato 1980, Introduzione ai Patri della Chiesa, red. G. Bosio, E. del 
Covolo, M. Maritano, Torino 1993; C. Moreschini, E. Norelli, Storia della letteratura Cristiana antica greca e latina, 
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interesującej mnie terminologii inkarnacyjnej na uwagę zasługuje artykuł Leszka Misiarczyka „Początki 
chrześcijańskiej nauki o wcieleniu”, w którym autor omawia tworzącą się teologię wcielenia opisaną 
w pierwszych pismach chrześcijańskich, zwracając przy tym uwagę na terminologię13. Dokładna lektura 

Listów Ignacego utwierdziła mnie w przekonaniu, iż temat ten nie został wyczerpany i wart jest 
uzupełnienia. Interesuje mnie przede wszystkim to, jakimi słowami Ignacy Antiocheński wyrażał 
chrześcijańską prawdę wiary o wcieleniu i jakie były źródła jego słownictwa14.  

O św. Ignacym wiadomo niewiele. Pewne informacje o sobie i swoim życiu biskup przekazał nam w 
swoich listach. Powtarza je w znacznym stopniu Euzebiusz z Cezarei w „Historii Kościelnej” (3, 36). 
Ignacy był biskupem Antiochii (od Euzebiusza dowiadujemy się, był on drugim następcą Piotra w tym 
mieście). Został pojmany podczas jednego z prześladowań i wywieziony do Rzymu, gdzie poniósł śmierć 
męczeńską w czasie igrzysk ok. 107 roku. Podczas podróży wzdłuż wybrzeża Azji Mniejszej do stolicy 
Imperium biskup zatrzymuje się w miastach portowych, gdzie przyjmowany jest przez tamtejsze 
wspólnoty. W Troadzie pisze większość swoich listów skierowanych do gmin chrześcijańskich. Pisze tam 
między innymi wzruszający list do Rzymian, w którym prosi członków tamtejszej gminy, aby nie 
zabiegali o jego uwolnienie, chce bowiem ponieść śmierć męczeńską. Posiadamy trzy zbiory listów 
Ignacego, spośród których siedem zostało przez badaczy uznanych za autentyczne.  

Listy te mają charakter osobisty, ujawniają z jednej strony głęboką troskę autora o opuszczoną 
gminę w Antiochii, ale przede wszystkim głęboką miłość św. Ignacego do Boga. Jak zauważył 
M. Starowieyski:  

„Ignacy nie dba o formę, pragnie wyrazić po prostu swój wewnętrzny żar, płomień Bożej miłości 
przenikający jego serce. A kiedy takie sprawy chce się wypowiedzieć, trudno jest znaleźć odpowiednie 
słowa, trudno włożyć je w zdania. Ignacy wykuwa więc nowe słowa nie troszcząc się o prawa języka 
greckiego, prawdopodobnie jak nie ogląda się na gramatykę: zdania wybuchają i milkną, rwie się ich tok, 

chodzi tylko o miłość i nic więcej. Jest w tych listach coś z żarliwości świętego Pawła”15. 

Listy św. Ignacego nie zwierają systematycznego wykładu teologii, przedstawiają natomiast 
podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej: Bóg jest jeden, objawił się ludziom w Jezusie Chrystusie, 
który przyjął prawdziwe ciało, stał się człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Biskup 
Antiochii ostro wypowiada się na temat heretyków kwestionujących realność cierpienia Chrystusa oraz 
Jego ciała.  

Odnajdujemy w nich wyznania wiary, na przykładzie których można prześledzić podstawową 
terminologię inkarnacyjną używaną przez biskupa. W tym celu należy zwrócić uwagę na trzy fragmenty 
listów.  

W Liście do Kościoła w Tralleis pisze: 

Bądźcie więc głusi, kiedy mówią wam o czymś innym niż o Jezusie Chrystusie, z rodu Dawida, Synu Maryi, 
który naprawdę się narodził, który jadł i pił, naprawdę był prześladowany za Poncjusza Piłata, naprawdę 

został ukrzyżowany i umarł, i oglądały Go niebo i ziemia, i otchłań. On też naprawdę powstał z martwych16.  
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Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe, red. P.Th. Camelot, SCh 10, Paris 1958.  
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W Liście do Kościoła w Smyrnie:  

Poznałem bowiem, że jesteście utwierdzeni w niezachwianej wierze, niby przybici duchem i ciałem do 
krzyża Pana Jezusa Chrystusa i umocnieni w miłości przez Krew Chrystusową, niezłomnie przekonani o 
wszystkim, co dotyczy Pana naszego, który będąc naprawdę według ciała z rodu Dawida jest Synem Bożym 
według potęgi Boga, naprawdę urodził się z dziewicy, został ochrzczony przez Jana, aby wypełnić wszystko, 

co sprawiedliwe, a za Poncjusza Piłata i tetrarchy Heroda naprawdę przybity za nas w ciele17.  

W Liście do Kościoła w Efezie: 

Bóg nasz bowiem, Jezus Chrystus, począł się w łonie Maryi zgodnie z planem Bożym, z rodu Dawida i z Ducha 
Świętego. On to urodził się i został ochrzczony, aby oczyścić wodę przez swoją mękę. […] Uczynię to, jeśli 
tylko Pan mi objawi, że w łasce Jego imienia każdy z was i wszyscy razem gromadzicie się w jednej wierze 

i w Jezusie Chrystusie z rodu Dawida według ciała, Synu Człowieczym i Synu Bożym18.  

We wszystkich przytoczonych tekstach znajdujemy wyrażenia „z rodu Dawida” i „według ciała”. 
Występują one cztery razy i wyrażone zostały słowami evkspe,rmatoj Daui,d lub evkge,nouj Daui,d, czy też 
w wersji dłuższej (jak w Listach do Kościoła w Smyrnie oraz w Efezie) „z rodu Dawida według ciała” 
(kata. sa,rka evk ge,nouj Daui,d). Wyrażenia te są pochodzenia biblijnego, występują między innymi 
w Ewangelii św. Jana, gdy mowa jest o Mesjaszu, który zgodnie z Pismem miał pochodzić z „rodu 
Dawida”19, w Liście do Rzymian, gdzie święty Paweł mówi, że został wezwany do głoszenia Ewangelii 

o Synu Boga pochodzącym „według ciała z rodu Dawida”20, czy też w 2. Liście do Tymoteusza, w którym 
Paweł wzywa adresata, aby pamiętał o Jezusie, potomku Dawida21. Trzeba także zauważyć, iż Chrystus 
często jest nazwany w Piśmie Świętym „Synem Dawida” (np. Mhti. ou-to,j evstin o` ui`o.j Dauid Mt 12,23)22. 

Innymi określeniami użytymi przez Ignacego w Liście do Kościoła w Tralleis są „z Maryi” (evk 
Mari,aj) oraz „narodził się” (evgennh,qh). Określenia te nawiązują do opisów narodzenia Jezusa w Ewangelii 
św. Mateusza, gdzie czytamy, że Jakub był ojcem Józefa, „męża Maryi, z której narodził się (evgennh,qh) 
Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16)23. Ten sam czasownik genna,w użyty został także w zapowiedzi 
narodzenia Chrystusa, kiedy to – jak czytamy w Ewangelii św. Łukasza – anioł przyszedł do Maryi 
zapowiadając, że dziecko, które urodzi, będzie nazwane Synem Bożym (to. gennw,menon a[gion klhqh,setai( 

                                                 
evpigei,wn kai. up̀ocqoni,wn\ o]j kai. avlhqw/j hvge,rqh avpo. nekrw/n, Ad Tralliansos, 9, 1-2; SCh 10, s. 118. Tłumaczenia 
listów – jeśli nie zaznaczono inaczej – pochodzą z wydania: Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism 
chrześcijańskich, przeł. A. Świderkówna, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1988. 

17 evno,hsa ga.r u`ma/j kathrtisme,nouj evn avkinh,tw| pi,stei( w[sper kaqhlwme,nouj evn tw|/ staurw|/ tou/ kuri,ou vIhsou/ Cristou/ 
sarki. te kai. pneu,mati kai. h`drasme,nouj evn avga,ph| evn tw|/ ai[mati Cristou/( peplhroforhme,nouj eivj to.n ku,rion h`mw/n( 
avlhqw/j o;nta evk ge,nouj Daui.d kata. sa,rka( ui`o.n qeou/ kata. qe,lhma kai. du,namin qeou/( gegennhme,non avlhqw/j evkparqe,nou( 
bebaptisme,non u`po. vIwa,nnou( i[na plhrwqh|/ pa/sa dikaiosu,nh u`p v auvtou/\ avlhqw/j evpi. Ponti,ou Pila,tou kai. `Hrw,dou 
tetra,rcou kaqhlwme,non u`pe.r h`mw/n evn sarki., Ad Smyrnaeos, 1,1–2, SCh 10, s. 154-156.  

18 `O ga.r qeo.j h`mw/n vIhsou/j o` Cristo.j evkuoforh,qh up̀o. Mari,aj kat v oivkonomi,an qeou/ evk spe,rmatoj me.n Daui,d( 
pneu,matoj de. a`gi,ou\ o]j evgenh,qh kai. evbapti,sqh( i[na tw|/ pa,qei to. u[dwr kaqari,sh|) […] Ma,lista eva.n o` ku,rio,j moi 
avpokalu,yh|( o;ti oi` kat v a;ndrakoinh|/ pa,ntej evn ca,riti ex ovno,matoj sun e,rcesqe evn mia|/ pi,stei kai. evn vIhsou/ Cristw|/( tw|/ 
kata. sa,rka evk ge,nouj Daui,d( tw|/ ui`w|/ avnqrw,pou kai. ui`w||/ qeou/, Ad Ephesianos, 18, 2. 20,2; SCh 10, s. 90. 

19 Ouvc h` grafh. ei-pen o[ti evk tou/ spe,rmatoj Daui,d( kai. avpo. Bhqle,em th/j kw,mhj o[pou h=n Daui,d( o` Cristo.j e;rcetai 
(J 7,42). Św. Jan zdaje się powoływać na Księgę Micheasza, gdzie czytamy o Betlejem, skąd wyjść ma „Ten, który 
władać będzie w Izraelu” (Mi 5,1).  

20 Pau/loj dou/loj Cristou/ vIhsou/( klhto.j avpo,stoloj( avfwrisme,noj eivj euvagge,lion qeou/( o] proephggei,lato dia. tw/n 
profhtw/n auvtou/ evn grafai/j ag̀i,aij( peri. tou/ ui`ou/ auvtou/ tou/ genome,nou evk spe,rmatoj Daui,d kata. sa,rka (Rz 1,1-3).  

21 Mnhmo,neue vIhsou/n Cristo.n evghgerme,non evknektw/n( evk spe,rmatoj Daui,d( kata. to. euvagge,lio,n mou\ (2 Tm 2, 8).  

22 Por. Mt 20,30; Mt 21,9; Mk 10, 47; Łk 18, 39.  

23  vIakw.b de. evge,nnhsen to.n vIwsh.fto.n a;ndra Mari,aj( ex h-j evgennh,qh vIhsou/j o` lego,menoj Cristo,j (Mt 1,16).  
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ui`oj qeou/, Łk 1,35). Do narodzenia Chrystusa św. Ignacy odwołuje się także w Liście do Kościoła 
w Magnezji wzywając wiernych, aby uwierzyli w Jego „narodzenie, a także mękę i zmartwychwstanie za 
rządów Poncjusza Piłata”. Biskup zastosował w tym miejscu formę rzeczownikową evn th|/ gennh,sei24.  

Kilka słów należy zwrócić na wyrażenie „począł się w łonie Maryi” (gr. evkuoforh,qh u`po. Mari,aj). 
Przede wszystkim zauważyć trzeba, iż czasownik kuofore,w nie występuje w Nowym Testamencie. 
Występuje natomiast w Starym Testamencie, w formie rzeczownikowej w Księdze Koheleta25 oraz w 
4. Księdze Machabejskiej (włączanej do Septuaginty, choć uważanej za niekanoniczną). Jak zauważa 
Delling typowym czasownikiem używanym w Biblii na określenie poczęcia jest czasownik sullamba,nw26. 
Występuje on zarówno w Starym Testamencie27, jak i w Nowym. W Ewangelii św. Łukasza został użyty 
na określenie poczęcia św. Jana Chrzciciela28 oraz Jezusa29. Św. Ignacy nie cytuje w tym miejscu 
dokładnie słów Pisma Świętego, jednak przekazuje ideę zawartą w Biblii. 

Podkreślenie jedności natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie stanowi ważny element chrystologii 
św. Ignacego. Pokazuje to fragment Listu do Kościoła w Efezie: 

Jeden jest Lekarz, cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg, w śmierci 
życie prawdziwe, zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga, najpierw podległy cierpieniu, a teraz mu już nie 

podlegający30.  

Fragment ten został skomponowany w oparciu o antytezę: natura ludzka i natura boska 
w Chrystusie. Najpełniejszym momentem zamanifestowania boskiej natury było zmartwychwstanie 

Chrystusa. Ignacy nazywa go „Lekarzem”, który jest równocześnie cielesny oraz duchowy (sarkiko,j te 
kai. pneumatiko,j), posiada zatem dwie natury: materialną (sa,rx) oraz niematerialną (pneu/ma). Grecki 
rzeczownik pneu/ma został użyty dla opisania boskiej natury Chrystusa, natomiast – jak podkreślił 
P.Th. Camelot – wcielenie przedstawione zostało przy pomocy schematu sa,rx&pneu/ma31.  

Słowa: sarkiko,j oraz evn sarki, należy rozpatrzyć w opozycji do słowa sw/ma. O sw/ma mówi Ignacy 
w Liście do Kościoła w Rzymie, prosząc, by członkowie gminy nie próbowali go uwolnić. Pisze, że chce, 
aby zwierzęta nie zostawiły nic z jego ciała (mhqe.n katali,pwsi tw/n tou/ sw,mato,jmou), ponieważ jego 
pragnieniem jest zostać uczniem Chrystusa, nawet jeśli nie będzie można już zobaczyć jego ciała (ouvde. to 
sw/ma, mou o` ko,smoj o;yetai)32. Podobnie w dalszej części listu wyznaje, że chce, aby zwierzęta rozszarpały 
jego ciało, aby mógł posiąść Chrystusa33. W Liście do Kościoła w Smyrnie biskup pisze o „ciele Kościoła” 
(sw/ma th/j evkklhsi,aj)34. Natomiast, kiedy Ignacy mówi o ciele Chrystusa, zawsze używa słowa sa,rx. Jak 

                                                 
24 Ad Magnesios 11, 1. SCh 10, s. 104. 

25 Koh 11,5.  

26 Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 8, red. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1964, s. 760-762.  

27 Por. Rdz 4,25; 19,36; 21,2; 29,32-35.  

28 Meta. de. tau,taj ta.j h`me,raj sune,laben vElisa,bet (Łk 1,24) oraz kai. ivdou. vElisa,bet h` suggeni,jsou kai. auvth. 
sunei,lhfenui`on (Łk 1,36).  

29 sullh,myh| evngastri. kai. te,xh| ui`ou/ (Łk 1,31).  

30 Ei-j ivatro,j evstin( sarkiko,j te kai. pneumatiko,j( gennhto.j kai. avge,nnhtoj( evn sarki. geno,menoj qeo,j( evnqana,tw| zwh. 
avlhqinh,( kai. evk Mari,aj kai. evk qeou/) prw/ton paqhto.j kai. to,te avpaqh,j( vIhsou/j Cristo.j o` ku,rioj h`mw/n, Ad 
Ephesianos, 11, 2, SCh 10, s. 76-78. 

31 Na ten temat zob.: M. Simonetti, Studi sulla cristologia del II e III secolo, Roma 1993, s. 23-51.  

32 Ad Romanos, 4, 2, SCh 10, s. 130.  

33 Pu/r kai. stauro.j qhri,wn te susta,seij( avnatomai,( diaire,sij( skorpismoi. ovste,wn( sugkoph. melw/n( avlesmoi. o[loutou/ 
sw,matoj( kakai. kola,seij tou/ diabo,louevp v evme. evrce,sqwsan( mo,non i[na vIhsou/ Cristou/ evpitu,cw (Ad Romanos, 5, 3; SCh 
10, s. 132).  

34 Ad Smyrneos, 1,2, SCh 10, s. 156. 
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słusznie zauważył P.Th. Camelot, termin ten występuje w znaczeniu Janowym i oznacza „ciało, to, co 
pokrywa kości, materię w przeciwieństwie do niematerialnego ducha, istotę ludzką”35. Nie oznacza 
słabości ciała, upadłej ludzkiej natury – jak np. w listach św. Pawła (Rz 8,3) – ale ludzką naturę, 

rzeczywistą i konkretną36. W ten sposób Ignacy chciał pokreślić realność ciała Chrystusa w opozycji do 
nauk szerzonych przez doketów.  

Chrystus został także opisany przymiotnikiem gennhto,j, który należy do rodziny wyrazów 
czasownika genna,w i pojawiał się także w innych miejscach korespondencji Antiocheńczyka. Jak starałam 
się pokazać wyżej, odnosi się do zrodzenia z Maryi. Natomiast przymiotnik avge,nnhtoj posłużył Ignacemu 
do opisania boskiej natury Chrystusa. Jak słusznie zauważył L. Misiarczyk: „Musimy pamiętać, iż termin 
avge,nnhtoj przez wielu Ojców przednicejskich był odnoszony do istoty Boga, a nie do jednej z Osób 
boskich”37.  

Kluczowewe fragmencie Listu do Kościoła w Efezie są słowa evn sarki. geno,menoj qeo,j( evn qana,tw| zwh. 
avlhqinh,( kai. evk Mari,aj kai. evk qeou/. Z drugiej strony jest to fragment, którzy przysparza najwięcej 
problemów w interpretacji. Po raz kolejny spotykamy w nim podkreślenie zrodzenia Jezusa przez Maryję 
(evk Mari,aj), o którym już pisałam. Jednak uwagę zwracają przede wszystkim słowa evn sarki. geno,menoj 
qeo,j. P.Th. Camelot zauważa, że nie należy rozumieć ich w tym sensie, iż Jezus w momencie 
zmartwychwstania stał się Bogiem38. Tą drogą idzie autorka polskiego przekładu Listów św. Ignacego, 
prof. Anna Świderkówna, tłumacząc te słowa jako: „Bóg przychodzący w ciele”. Bez odpowiedzi 
pozostało jednak pytanie o źródła tego zwrotu. W mojej opinii zastosowane słownictwo może 

nawiązywać do znanego Prologu Ewangelii św. Jana, gdzie czytamy: o ̀ Lo,goj sa.rx evge,neto. (J 1,14) 
i dlatego ośmieliłabym się zaproponować tłumaczenie bardziej dosłowne: „stał się Bogiem w ciele”, 
„który jako Bóg narodził się w ciele”. Nie należy tego rozumieć w tym sensie, że w momencie przyjęcia 
ciała Chrystus stał się Bogiem, ale raczej jako określenia wcielenia Syna Bożego. Podobne użycie 
imiesłowu geno,menoj możemy znaleźć w Liście do Galatów, w którym św. Paweł pisze, że „zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z niewiasty (geno,menoj evk gunaiko,j), zrodzonego pod Prawem (geno,menoj u`po. no,mon), 
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”39.  

Przeprowadzona analiza listów św. Ignacego pozwala na następujące wnioski. Stwierdzić można, iż 
w jego listach nie znajdziemy systematycznej nauki na temat wcielenia, ale pojedyncze stwierdzenia 
mówiące o przyjęciu ciała przez Syna Bożego. Głębokie przekonanie o prawdziwości i realności ciała 

Jezusa Chrystusa skłania biskupa Antiochii do krytycznych sądów na temat herezji doketów, którzy tę 
prawdziwość ciała kwestionowali. Prawdę tę Ignacy starał się pokreślić używając wielokrotnie 
przysłówka „naprawdę” (avlhqw/j: „naprawdę się narodził”, „naprawdę cierpiał pod Poncjuszem Piłatem”, 
„naprawdę został ukrzyżowany i umarł”), a także używając rzeczownika sa/rx na określenie ludzkiego 
ciała Chrystusa. Analizując słownictwo zastosowane przez naszego autora do opisu wcielenia Syna 

Bożego zwróciłam uwagę na takie wyrażania jak: evk spe,rmatoj Daui,d( evk ge,nouj Daui,d( kata. sa,rka evk 
ge,nouj Daui,d( evk Mari,aj( evgennh,qh( evkuoforh,qh u`po. Mari,aj oraz evn sarki. geno,menoj qeo,j. Kolejnym 
pytaniem, na które szukałam odpowiedzi to kwestia źródeł terminologii inkarnacyjnej w listach biskupa 
Antiochii. Wszystkie one – jak starałam się pokazać – są pochodzenia biblijnego. W opisie tajemnicy 

                                                 
35 Wielki Słownik grecko-polski, s. 551–552. Bardzo dokładne informacje na temat zakresu semantycznego tego 
terminu u poszczególnych autorów Nowego Testamentu znaleźć można w: Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament…, s. 98-151.  

36 P.Th. Camelot, Introduction, w: Ignaced’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe…, s. 28.  

37 L. Misiarczyk, Początki chrześcijańskiej nauki o wcieleniu w pismach Ojców Apostolskich…, s. 26.  

38 P.Th. Camelot, Introduction, w: Ignaced’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe…, s. 31.  

39 Ga 4,4. Tłumaczenie za Biblią Tysiąclecia. 
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wcielenia Syna Bożego św. Ignacy opierał się przede wszystkim na ewangeliach (św. Jana, św. Mateusza 
oraz św. Łukasza), a także na listach Pawłowych (List do Rzymian, 2 List do Tymoteusza).  

INCARNATION TERMINOLOGY IN THE LETTERS OF ST. IGNATIUS OF ANTIOCH 

Summary 
The Christological questions have been thoroughly studied from the point of view of theologians 

and historians, and there are numerous systematic studies done from their perspectives that portray the 
development of the doctrine. The studies focused on terminological questions are rarely taken up by 
scholars. I believe that a philological study on the Incarnation can be of much help and fill an important 
gap in the scholarship. In my work I am studying primarily St. Ignatius of Antioch, looking for the sources 
of terminology used by him. I have distinguished these groups of vocabulary evk spe,rmatoj Daui,d( evk 
ge,nouj Daui,d( kata. sa,rka evk ge,nouj Daui,d( evk Mari,aj( evgennh,qh( evkuoforh,qh u`po. Mari,aj oraz evn sarki. 
geno,menoj qeo,j. 
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Christology, philology, incarnation terminology, St. Ignatius of Antioch  
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KAMIL WACH 
Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

HANS LENK – INTERPRETACJA JAKO ZAGROŻENIE I RATUNEK 

„»Na początku było słowo«, mówi Ewangelia według św. Jana. »Na początku był czyn« – 
czytamy w Fauście. »Na początku była interpretacja« czyli – powiązanie słowa z czynem” ten 
fragment można odnaleźć we wstępie Filozofii pragmatycznego interpretacjonizmu Hansa 
Lenka. Lenk w swojej polemice z Günterem Abelem przestrzega przed mimowolnym 
i swobodnym wykorzystywaniem instrumentu jakim jest interpretacja, które bez 
wcześniejszego przygotowania metodologicznego oraz świadomości aparatury dla 
konstruowania sądów może stawić otwartą drogę do nadużyć na każdym polu epistemicznym. 
Głównym celem artykułu jest właściwe rozłożenie akcentów płynących z konsekwencji 
rozumienia interpretacji i jej zależności na gruncie filozofii Hansa Lenka, który przestrzega 
zarówno przed mylnym rozumieniem konkretnych poziomów tworzenia interpretacji, jak 
i wskazuje na niezmienne źródła ich tworzenia. Czy jeżeli poznanie – zgodnie z wykładnią 
Kanta – jest zawarte w sądach, to każdy z tych sądów należy rozumieć jako odrębną i niezależną 
interpretację?  

 „»Na początku było słowo«, mówi Ewangelia według św. Jana. »Na początku był czyn« – czytamy 
w Fauście. »Na początku była interpretacja«, czyli – jak moglibyśmy powiedzieć – powiązanie słowa 
z czynem”1. Od takich słów zaczyna swoją wykładnię Hans Lenk w Filozofii pragmatycznego 
interpretacjonizmu. Jednak w przypadku interpretacji, słowo „początek” nie wskazuje na pierwszeństwo 
czasowe. Pierwszeństwo, o jakim mówi Lenk, występuje w charakterze prawomocnej podstawy dla 

wszelkiego późniejszego i czasowego orzekania. Zdaniem Lenka, ludzie są skazani na interpretacje, a ich 
myśli – w rozumieniu filozofa – są zawsze interpretacjami. Efekt intelektualnego namysłu istoty 
rozumnej, jaką jest człowiek charakteryzuje w następujący sposób:  

„[ludzkość] z konieczności tworzy formy i konstrukty wypełnione znaczeniami, które z kolei dają początek 
znaczeniom, konstruowanym i przypisywanym przedmiotom, dopiero te jako rezultaty takich interpretacji 

same mogą być pojmowane”2. 

Kantowski punkt wyjścia 

W celu wytłumaczenia tej osobliwej definicji, należy zwrócić się do punktu wyjścia, którym – dla 
Lenka – jest odkrycie Kanta związane ze strukturą poznania. Zdaniem filozofa z Królewca, ową strukturę 
przynajmniej częściowo tworzymy sami. Tym, co konstytutywne dla każdego poznawanego przedmiotu 
jest to, iż konieczność naszego poznania „wymusza” ujęcie przedmiotu jako syntetycznej jedności. 

                                                 
Kamil Wach, mgr – ukończył studia z filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Nauk Społecznych 
UŚ; kontakt: kamil.damian.wach@gmail.com 

1 Hans Lenk, Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu, Warszawa 1995, s. 9. 

2 H. Lenk, Filozofia pragmatycznego…, s. 9. 
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Źródłem takiej unifikacji jest samoświadomość. Rozumowanie Kanta przebiega w następujący sposób: 
wszystko, co poznawalne musi mieć swój fundament, zatem konieczność poznania – skoro jest również 
poznawalna – także go posiada. Fundament, chcąc faktycznie tłumaczyć, w jaki sposób ujmowany 

przedmiot jest taką jednością, nie może czerpać swojego źródła z kapituły empirycznej, czyli pojęć. 
W konsekwencji, podstawa konieczności poznania musi wykraczać poza wszystkie inne, tym samym 
musi być podstawą transcendentalną. Jak słusznie zauważa Stanisław Judycki, „posiadać taką podstawę 
to jedynie «być odniesionym do istoty poznającego umysłu». Jeżeli chce się uprawomocnić fakt 
koniecznej syntetycznej jedności przedmiotów, to trzeba odkryć jego transcendentalną podstawę. Za 
taką Kant uznał jedność apercepcji”3. I dalej: „(1) jest ona podstawą syntetycznej jedności wszystkich 
przedmiotów (jest w tym sensie konieczna); (2) nie jest wyprowadzona z żadnych pojęć (danych) 
empirycznych i (3) nie pochodzi od czegokolwiek innego, lecz jest ostateczna i «pierwotna»”4.  

Ostatnim zagadnieniem z kręgu Kantowskich inspiracji, które wymaga wyjaśnienia, jest odpowiedź 
na pytanie, jak odróżnić transcendentalną jedność apercepcji w stosunku do tej, którą przy takim 
rozróżnieniu można nazwać apercepcją empiryczną? Apercepcja jest dla Kanta przede wszystkim 
ekwiwalentem samoświadomości, którą pierwotnie w takim ujęciu przedstawił Leibniz5. Zdaniem 
Judyckiego, Kant najlepsze rozróżnienie pomiędzy transcendentalną jednością apercepcji a apercepcją 
empiryczną podaje w swojej Antropologii6. Podane rozróżnienie da się streścić z perspektywy umysłu 
posiadającego dwa dominujące aspekty poznawcze odnoszące się do apercepcji. Pierwszy z nich, aspekt 
aktywny, bezpośrednio należy do intelektu bądź jest intelektem samym, czyli właśnie transcendentalną 

apercepcją. Drugi aspekt samoświadomości, czyli pasywny, pełni funkcję tzw. zmysłu wewnętrznego (lub 
apercepcji empirycznej). Formą dla pasywnego aspektu umysłu jest czas. Zmysł wewnętrzny ujmuje 
relacje pomiędzy własnymi stanami jako fazy konkretnych elementów. Relację między aspektami można 
wyjaśnić w następujący sposób. Aspekt pasywny, czyli zmysł wewnętrzny, poprzez operacje na swojej 
formie, umożliwia nam świadomość naszych własnych stanów wewnętrznych. Natomiast możliwość 
istnienia tej „meta-świadomości” dokonuje się w oparciu o czystą unifikację apercepcji empirycznych, 
która pozwala na zreinterpretowanie całego materiału dostarczonego w ramach jednego podmiotu 
doznającego różnych stanów. Działanie apercepcji transcendentalnej jest fundamentem jedności 
wszystkich aktów apercepcji empirycznej. 

Polemika z Ablem 

Ta silna inspiracja Kantem nie doprowadziła do wiernej i naiwnej kontynuacji jego recepcji 
przedmiotu, przyjęcia mocnego i metafizycznego postulatu, iż świat sam w sobie stanowi przynajmniej 
ideę regulatywną. Transcendentalna jedność apercepcji stanowiła przyczynek do stworzenia 
metodologicznych modeli konstruktów interpretacyjnych. Modele te, stojąc w opozycji do mocno już 

rozwiniętych ujęć hermeneutycznych, miały za zadanie uwypuklenie faktu, iż każda próba interpretacji 
jest przede wszystkim działaniem, które jest bezpośrednio zależne od sytuacji projektująco-
realizujących. Odrzucenie bądź ciche przemilczenie takich czynników jak język, kultura, reguły życia 
społecznego, w którym działamy, nie są błędem marginalnym, lecz przesądzają o całkowitej możliwości 
powodzenia jakiegokolwiek poznania, zawartego w ramach interpretacji. Nie znaczy to, że Kantowskie 
„ja” i transcendentalna jedność apercepcji zaprowadzały filozofa do relatywizmu trzymającego się 
jedynie ram aktywności człowieka, które w ogóle umożliwiają jakąkolwiek formę poznania. Przeciwnie, 

                                                 
3 S. Judycki, Kantowska teoria umysłu, Roczniki Filozoficzne 45 (1997),  s. 39. 

4 S. Judycki, Kantowska teoria…, s. 39-40. 

5 Por. W.G. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa; Rozprawa metafizyczna; Monadologia; Zasady natury i łaski oraz inne 
pisma filozoficzne, Warszawa 1969, s. 427-477. 

6 S. Judycki, Kantowska teoria..., s. 45. 
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filozof będąc świadomym zagrożeń, do których może prowadzić zbyt szerokie rozciągnięcie interpretacji 
jako głównego narzędzia poznawczego, wyraźnie przeciwstawia się jego radykalnym ujęciom. Najlepiej 
obrazuje to polemika z Güntherem Abelem7, który w ślad za Nietzschem chce pojmować interpretację 

jako przejaw Woli mocy:  

„Interpretacja – definiuje Abel – jest słowem wyrażającym w skrótowej postaci ogół warunków 
i podstawowych procesów, którym od samego początku podlega wszystko, co w ogóle może być dla nas 

przedmiotem, światem, rzeczywistością, co może mieć dla nas jakikolwiek sens”8.  

Jednak już ta wprowadzająca definicja zdaniem Lenka wymaga poprawy, gdyż tak rozumiana 
interpretacja prowadzi do zacierania się granic pomiędzy aktem działania, który jest interpretacją, teorią 
interpretacji, czyli rezultatem interpretacji a przedmiotem, który został zinterpretowany, poznany. 
Można powiedzieć, że główną tezą Abla jest stwierdzenie, że każde rozumienie świata wynika z jego 
elementarnego oglądu, który musi być interpretacją. Natomiast Lenk jest skłonny zgodzić się jedynie 
z mniej radykalną postacią, iż interpretacja określa nasz elementarny pogląd na świat, w którym dzięki 
coraz bardziej rozwiniętym ciągom implikacji można budować szerszy obraz tego świata, nie dającego 
się ująć w inny sposób niż za pomocą jakiejś interpretacji. Zagrożenie płynące z radykalizmu Abla 
doskonale widać na gruncie wspomnianej już filozofii Kanta. Jeżeli wszystko jest interpretacją, to w jaki 
sposób możemy orzekać, czy być choćby przekonanym o istnieniu jakiegokolwiek obiektywnego świata, 
który jest wolny od interpretacji? Czy w końcu każdy, nawet najbardziej radykalny zwolennik 

interpretacjonizmu nie musi odwoływać się do czegoś, co będzie stanowiło wolny, i w tym znaczeniu 
pierwotny przedmiot będący punktem odniesienia? Zdaniem Abla, przedstawiony argument nie jest 
warunkiem koniecznym. Każdą realność i rzeczywistość można potraktować jako składową funkcji 
interpretacji. Konsekwencją takiego radykalizmu jest wniosek, iż wszystko, co zachodzi w świecie, jest 
częścią interpretacji. „Faktów jako takich nie ma, istnieją tylko interpretacje”9. Tak można podsumować 
kwintesencję wykładni Abla. Interpretacja jest dla niego syntezą logicznych warunków Hegla, których 
zawiesić nie sposób oraz Woli mocy Nietzschego, której doniosłość manifestuje się w filozofowaniu 
młotem. To dwa główne składniki radykalnego interpretacjonizmu. 

Lenk stwierdza, iż powyższe rozważania prowadzą do dwóch możliwych rozwiązań. Przedstawiony 
przez Abla radykalizm można rozwijać dalej i traktować jako teoriopoznawczy, niemniej taki zabieg 
należy ograniczyć najwyżej do eksperymentalnych modeli, które są jedynie symulacjami badającymi 
konsekwencje radykalizmu. Drugim rozwiązaniem jest przekształcenie postulatów Abla do formy 
metodologicznej lub transcendentalnej, która ma poszukiwać – za Kantem – koniecznych warunków 
poznania. Dzięki temu konieczne warunki nie będą raz na zawsze ustalone, a konstrukcje interpretacyjne 
będzie można rewidować w oparciu o coraz to nowsze wyniki badań z zakresu językoznawstwa, 

kulturoznawstwa czy socjologii. Model metodologiczny wyraźnie stwierdza, że interpretacje są zmienne 
i takimi powinny zostać. Trzonem wokół którego wszystko powinno się inicjować jest interpretacyjność, 
czyli zależność od interpretacji. 

„Wszystko co poznawalne, może być ujęte tylko interpretacyjnie; może być uchwycone jako coś 
jedynie za pośrednictwem określonego opisu, określonej interpretacji w określonych przez nią 
ramach”10. W związku z tym metodologiczny i transcendentalny wariant powinien przede wszystkim 

                                                 
7 Por. G. Abel, Nietzsche. Die Dynamik der Willendes Willens? zur Macht und die ewige Wiederkehr, Berlin 1984, 
s. 184-201. 

8 H. Lenk, Filozofia pragmatycznego…, s. 13. 

9 H. Lenk, Filozofia pragmatycznego…, s. 14. 

10 H. Lenk, Filozofia pragmatycznego…, s. 29. 
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służyć zbudowaniu takiego teoriopoznawczego konstruktu, który będzie tłumaczył, jak rozumienie jest 
połączone z interpretacją. Lenk postuluje utworzenie trzech konkretnych poziomów interpretacji: 

1) Interpretacje I pierwszego stopnia. Interpretacje źródłowo-wytwórcze – są to interpretacje 

znajdujące się w samych funkcjach kategoryzacji, które posiadają cechę pierwotności logicznej, 
wyprzedzają one wszelkie określone doświadczenie, 

2) Interpretacje II drugiego stopnia. Wzorcowe interpretacje naukowe i standaryzujące, których 
zadaniem jest kryteriologiczne uporządkowanie intuicyjnie uchwyconych problemów do odpowiednich 
im dyscyplin, 

3) Interpretacje III trzeciego stopnia. Porządkujące i uzasadniające – są to interpretacje najniższego 
rzędu, całkowicie zmienne i zależne, a ich jedynym celem jest orientacja służąca tymczasowemu 
wyjaśnieniu, które jest otwarte na ciągle napływające odkrycia mogące usprawnić już istniejące 
interpretacje II i III rzędu11. 

Stworzenie trzech poziomów interpretacji zdaniem filozofa jest niezbędne, gdyż dzięki temu można 
uniknąć problemów z niewłaściwym ulokowaniem konkretnych czynności i działań. Pierwsze dwa 
poziomy są poziomami niezmiennymi, do tej pory w tradycji filozoficznej znaczeniowo zbliżone były do 
kategorii rozumu, czy wolnej od cech reistycznych, rozumienia. Wyszczególnienie tychże poziomów – 
zdaniem Lenka – pozwala też na uniknięcie błędów mylnego utożsamiania samej czynności poznawczej 
z obiektem, który tej czynności jest poddawany, dzięki czemu uwydatnia się fakt istnienia zewnętrznego 
świata, który sam w sobie jest niezależny, a którego tylko poznanie zależy od interpretacji. Wszystko to 

miało zapewnić silną separację pomiędzy realnością a konstrukcjami teoriopoznawczymi zachowując 
jednocześnie fundamentalność tego drugiego i niepodważalność samodzielnego istnienia pierwszego.  

W świetle tak skonstruowanego podziału ostatnią kwestią, którą Lenk starał się wyeksponować jest 
możliwość interpretowania obiektów. Skoro obiekty, przedmioty naszych czynności niewątpliwie są 
niezależne od nas samych przed ich poznaniem, to jak wygląda sam proces ich uchwycenia i poznania, 
zinterpretowania. Zdaniem filozofa  

„bez wstępnych założeń i interpretacyjnych konstytucji uchwycenia jakiegoś obiektu stwierdzenie, że jest on 
określonym obiektem, nie jest w ogóle możliwe. Na przykład tworzenie «obiektów» czy ustalanie liczby 
obiektów w świecie – to wytworzone przez człowieka artefakty. Także i z logicznego punktu widzenia nie 
sposób z góry przesądzić, czym w jakimś świecie są obiekty i przedmioty; jest to bowiem ustanawianie 
zależne od określonej teorii interpretacji. Jeżeli np. w jakimś modelowym świecie znajdziemy trzy 
indywidualne obiekty, czy mamy wówczas prawo powiedzieć, że świat ten zawiera jedynie trzy przedmioty? 
Albo czy nie możemy, lub nie musimy, uważać za obiekty także kombinacji bądź – niekiedy bardzo 

sztucznych – zestawów obiektów?”12.  

Zdaniem Lenka, wybór sposobu klasyfikacji będzie determinował wtórne założenia 

i rozstrzygnięcia. Argumentował to faktem, że w różnych językowych i kulturowych obrazach świata 
istnieją odmienne możliwości dostępu do tegoż świata. Podobnie rzecz ma się z naukami, przy założeniu, 
że są one ścisłe; niejednokrotnie okazuje się, że ich rozważania co do ujmowanych przedmiotów są 
sprzeczne.  

Ratunkiem dla takiej sytuacji ma być metoda weryfikacji, która umożliwi porównywanie 
wewnętrznych horyzontów interpretacyjnych, co ma uświadomić interpretującemu nieodwracalne już 
spojenie pojęcia z obiektem, któremu został on przez nas przypisany, a następnie dołączony do całego 
konstruktu poznawczego. „Prawdziwość i spójność” nie jest zatem typową korespondencją myśli 
z rzeczywistością, nie jest również swoistą koherencją pomiędzy poszczególnymi horyzontami 
interpretacyjnymi. Interpretacjonizm Lenka uznaje jedynie korespondencje pośrednie pomiędzy 

                                                 
11 Por. H. Lenk, Filozofia pragmatycznego…, s. 16-17. 

12 H. Lenk, Filozofia pragmatycznego…, s. 17. 
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konkretnymi znakami a przeżyciami czy obiektami, którym te znaki są przypisywane nawet w dialogu 
potocznym. Dlatego nie sposób nazwać krzesła stołem, a krzesło jako pojęcie będzie posiadało ścisłe 
ramy interpretacyjne, dzięki którym będą do niego zaliczane konkretne rodzaje siedzisk. Prawda 

potoczna czy naukowa, to nic więcej jak relacja pomiędzy interpretacjami a konstruktami 
interpretacyjnymi różnych szczebli. 

„Esencjalizm pojęciowy i jego wrogowie” 

Mimo rewizji i załagodzenia stanowiska Günthera Abla, Hans Lenk popada w liczne sprzeczności 
podczas próby stworzenia własnej propozycji pragmatyzmu rozumianego jako interpretacjonizm 
teoriopoznawczy. Mimo zdecydowanie rzetelniejszego podejścia metodologicznego, które budował 
w oparciu o transcendentalizm Kanta, Lenk zapomniał o tym, co sam usilnie eksponował u swojego 
pierwowzoru: jedności, z której dopiero wtórnie można wyprowadzać poszczególne propozycje 
teoriopoznawcze i łączyć je w sieci korelacji. Filozof już na samym początku popada w aporie hierarchii 
pomiędzy tym, co Bartosz Brożek nazywa „esencjalizmem pojęciowym i jego wrogami”13. Twórca 
pragmatycznego interpretacjonizmu, podobnie jak Platon czy Arystoteles, kładzie niemalże 
fundamentalny nacisk na klarowność znaków przypisywanych obiektom w oparciu o interpretacje, 
jednocześnie podkreślając możliwość zawarcia poznania w sądach, które również są efektem tych 
samych interpretacji – trzeciego rzędu. Dopiero w opozycji Sąd-Pojęcie można dostrzec sztuczność 

podziału, jakiego dokonał względem interpretacji: o ile pierwsze dwa poziomy są przynajmniej zbliżone 
do jakiegoś uniwersalnego charakteru, o tyle trzeci poziom, na którego barkach spoczywa najwięcej 
kwestii porządkujących, całkowicie załamuje się pod ciężarem stanowisk, które musiałby należycie 
przyporządkować poszczególnym aktywnościom. Tłumaczenie, iż trzeci poziom jako jedyny jest zmienny 
i otwarty, niczego w istocie nie zmienia, gdyż jest ścisłą konsekwencją dwóch pierwszych, które już 
zmianom nie podlegają.  

Kolejny problem wiąże się z trójpodziałowością interpretacji. Cała struktura jest efektem tylko 
ostatniego poziomu, który wolno nam rewidować, zatem powinniśmy móc w ramach rewizji samego 
tylko trzeciego poziomu dokonać zmian w całej hierarchii dla wszystkich konstruktów, co stoi 
w naturalnej sprzeczności do niezmienności poziomu pierwszego i drugiego. Jako przeciwwagę można 
by wysunąć jedynie argument, iż pierwszy z nich posiada charakter pierwotności logicznej wolnej od 

wszelkiego i czasowego doświadczenia. Niemniej założenie interpretacjonizmu temu przeczy, gdyż 
niezależnie od obiektu przy zespoleniu znaku z jego desygnatem, nie ma powtórnej możliwości 
przypisania go innemu przedmiotowi. Wyjątkiem mógłby być błąd semantyczny, który jedynak nie może 
dotyczyć pierwszego poziomu. 

Czy w związku z tym rozwiązanie Lenka należy odrzucić równie stanowczo, co zrewidowany przez 

niego konstrukt Abla? Wydaje się, że zaprezentowane przez niego rozwiązania przynajmniej częściowo 
można zaadoptować w dalszych badaniach nad tym, w jaki sposób w aktywności ludzkiej możemy mówić 
o poznaniu i jego granicach. Granice te nie muszą być traktowane w ostatecznych kategoriach słuszne-
niesłuszne, lecz pełnić funkcje drogowskazu wymagającego ciągłej regulacji. 

Czy zatem istnieją granice interpretacji? Wobec dotychczasowych rozważań, odpowiedź na to 
pytanie wydaje się być oczywista. Owszem, ale sposób, w jaki je wyznaczyć sam wymaga uprzedniego 
zbadania.  

                                                 
13 Por. B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2014, s. 51-68. 
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HANS LENK – INTERPRETATION AS A THREAT AND RESCUE 

Summary 

„»In the beginning was the Word«, says the Gospel according to John. »In the beginning was the 
deed« – we read in Faust. »In the beginning was interpretation« which means – the connection of word 
and deed”. This excerpt can be found in the introduction to Philosophy of Pragmatic Interpretationizm by 
Hans Lenk. Lenk, in his polemic with Günter Abel, warns against inadvertent and free use of the 
instrument which is the interpretation. Without prior methodological preparation and awareness of the 
apparatus for constructing the judgements, interpretation may open the way to abuse in every epistemic 
field. The main aim of this article is the right emphases arising from the interpretation and 
understanding of the consequences of its dependence, according to the philosophy of Hans Lenk, who 
warns against erroneous understanding of specific levels to create interpretations, and points to the 
immutable source of their creation. If the knowledge – according to the interpretation of Kant – is 
contained in the judgements, then each of them should be understood as separate and independent 
interpretation? 
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MARTA GIGLOK 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Recenzja: Czytając wielkich, na początku drogi. Romano Guardini, Hans Urs von 
Balthasar, Joseph Ratzinger, Gerald O’Collins w pracach młodych teologów, red. 
J. Kempa, J. Szymik, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014, 232 s. 

„Jak cudowna jest teologia!” – wydaje się mówić czworo młodych teologów, których obszerne 
fragmenty prac magisterskich opublikowane zostały jako zbiór: Czytając wielkich, na początku drogi. 
Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Gerald O’Collins w pracach młodych teologów. 
Pozycja ta, wydana w katowickiej oficynie Emmanuel i licząca sobie 232 strony, jest jedną z najnowszych 
publikacji sygnowanych logiem Wydziału Teologicznego w Katowicach. Jest to publikacja szczególna, bo 
będąca namacalnym dowodem fascynacji teologią wielkich autorów, fascynacji, która zdarza się przecież 
nielicznym, a w jeszcze mniejszym stopniu zostaje ukoronowana napisaniem pracy na seminarium 
z teologii dogmatycznej. Czworo młodych teologów dogmatyków: M. Chiara Anna Burzyńska SSND, 
Magdalena Jóźwik, Anna Wieluniecka i ks. Wojciech Iwanecki to uczniowie ks. prof. dr hab. Jerzego 

Szymika i ks. dr hab. Jacka Kempy.  
Książkę otwiera Słowo promotorów, w którym wnikliwy Czytelnik znajdzie kilka słów 

wprowadzenia do lektury oraz urokliwy cytat z korespondencji Chiary Burzyńskiej z Geraldem 
O’Collinsem – emerytowanym profesorem Uniwersytetu Gregoriańskiego, autorem badanych przez nią 
dzieł. Struktura pracy jest wynikiem idei, która przyświecała publikacji – jest to dość proste złożenie 
obszernych fragmentów prac czterech autorów. Kolejno następują więc: Romano Guardiniego pojęcie 
prawdy w teologii, autorstwa Anny Wielunieckiej, Trynitarny wymiar Paschy w ujęciu Hansa Ursa von 
Balthasara – Magdaleny Jóźwik, Estetyka teologiczna w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – ks. 
Wojciecha Iwaneckiego oraz Zagadnienie obecności Chrystusa Zmartwychwstałego według Geralda 
O’Collinsa SJ – M. Chiary Anny Burzyńskiej SSND. Układ chronologiczny – według lat życia omawianych 
autorów – wydaje się dobrym rozwiązaniem, szczególnie przy takim rodzaju publikacji. Jednocześnie też, 
powstaje pewna zależność tematów. Opracowania dotyczące Guardiniego i Ratzingera podejmują 
kwestie klasyczne, związane z dwoma z trzech wartości tworzących platońską triadę: prawdą i pięknem 
(brakuje dobra). Dwa pozostałe opracowania dotyczą raczej dynamicznego stawania się i uczestniczenia 
Boga w życiu człowieka: w myśli Hansa Ursa von Balthasara nacisk zostaje położony nie tylko na 
wydarzenia zbawcze w kontekście historycznym, lecz także (a raczej przede wszystkim) na głębię życia 

wewnątrztrynitarnego; w centrum teologii O’Collinsa staje zaś pytanie o możliwość i sposób obecności 
(istnienia i działania) Chrystusa Zmartwychwstałego pośród swojego ludu. Zamknięcie publikacji 
tematem obecności Chrystusa wydaje się tym bardziej fortunne, jeżeli zauważymy, iż żadne rozważania 
o wartościach czy medytacje nad tajemnicą Paschy nie miałyby sensu, gdyby nie nieustanna (i wciąż 
niezbadana) obecność Zmartwychwstałego Pana w Kościele i świecie, która jest fundamentem zarówno 
chrześcijańskiego życia jak i teologicznego namysłu. Wracając jednak do struktury publikacji – każda 
z prezentowanych prac zaopatrzona jest w biogram omawianego autora, bibliografię oraz krótki wstęp – 
w którym znajduje się zarówno wprowadzenie w temat i strukturę pracy, jak i odautorskie uwagi 
i wrażenia z samego pisania. Całość kończy dodatek – pełna bibliografia prac Geralda O’Collinsa 
przesłana przez Autora Chiarze Burzyńskiej.  

Prezentowane opracowania posiadają podobną dwu lub trójdzielną strukturę, różnią się jednak (co 
zrozumiałe) stylem i podejściem do tematu. Warto więc zatrzymać się na chwilę przy każdym z nich 
i prześledzić najważniejsze wątki. Romano Guardiniego pojęcie prawdy w teologii Anny Wielunieckiej 
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zachowuje klasyczny podział na trzy części. Są to kolejno: środowisko działania prawdy, poznanie 
prawdy oraz jej realizacja. Autorka wskazuje na podwójne środowisko oddziaływania wartości – 
zewnętrzne (rzeczywistość, a także Kościół) oraz wewnętrzne (człowiek) – omawiając dokładnie ich 

strukturę. Poznanie prawdy to odnalezienie jej w obu tych sferach i powinno mieć ono swoje 
ukoronowanie w poznaniu Boga. Realizacja odkrytej prawdy to działanie poprzez naśladowanie, 
posłuszeństwo i miłość.  

Drugie w kolejności opracowanie – Trynitarny wymiar Paschy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara – 
Magdaleny Jóźwik, podzielony jest na dwa rozdziały: Pascha i Trójca. Jak podkreśla sama Autorka, 
zastosowana metoda, to próba naśladowania Balthasara: treści związane z Misterium Paschalis zostają 
ukazane z wielu różnych stron, „podobnie jak statuę w muzeum ogląda się z różnych perspektyw” (s. 70). 
W pierwszej części pracy Autorka opisuje źródła, które są inspiracją Balthasara, obraz Paschy, jaki 
wyłania się z jego pism oraz powiązania z konkretnymi traktatami dogmatycznymi. Tematem części 
drugiej jest trynitarny wymiar wydarzenia Paschy jako, kolejno: objawienia Chwały Trójcy, wyrazu życia 
wewnątrztrynitarnego oraz inkluzji – będącej „powrotem i odkryciem wiecznego przebywania w Bogu” 
(s. 112), jakie staje się udziałem odkupionej ludzkości.  

Podobny – dwudzielny – układ treści zaproponował ks. Wojciech Iwanecki w Estetyce teologicznej 
w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Ukazanie teorii piękna, jaka pojawia się w pismach Josepha 
Ratzingera służy wskazaniu na jej wymiary praktyczne i pokazaniu konkretnych realizacji. W pierwszej 
części pojawiają się próby opisu istoty piękna („rana miłości”, „muzyka”), które prowadzą do wskazania 

na jej funkcje (poznanie i środek wyrazu tego, co poznane) oraz zagrożenia. W drugim Autor wskazuje na 
wykorzystanie piękna w twórczości teologicznej – jako warunek swoistej „dobrej teologii”, w życiu 
samego teologa oraz w rozumieniu chrystologii. Część tę kończą rozważania dotyczące piękna w liturgii.  

Wreszcie ostatnie opracowanie – Zagadnienie obecności Chrystusa Zmartwychwstałego według 
Geralda O’Collinsa SJ – M. Chiary Anny Burzyńskiej SSND, także podzielone zostało na dwie części, które 
dotyczą: zmartwychwstania jako źródła nowej obecności Chrystusa oraz sposobów Jego obecności. 
Podobnie jak we wcześniejszych pracach, tutaj również pojawia się struktura centryczna: wydarzenie 
Zmartwychwstania i uzyskana w ten sposób nowa obecność Chrystusa staje w centrum, zaś rozważania 
prowadzone są poprzez kolejne obszary, w których ta nowa obecność ma szczególne znacznie. 
W pierwszym rzędzie jest to wymiar wewnątrzkościelny – obecność we wspólnocie, w wyświęconych, 

liturgii i sakramentach, w drugim rzędzie jest to obecność Chrystusa w człowieku oraz całym świecie. 
Autorka kończy wywody wskazaniem nowości i zalet użycia kategorii obecności w teologii i życiu 
Kościoła.  

Podstawową i najważniejszą zaletą opracowania (a raczej opracowań) są podjęte przez autorów 
zagadnienia. Jak już wykazano, są to kwestie wybrane z „samego centrum” teologii – dotyczące ważnych 

i doniosłych teologicznych tematów. Takie, z którymi mierzyć się warto i które zawsze są współczesne. 
Również dobór autorów – Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Gerald O’Collins – 
znanych, nierzadko trudnych w lekturze, określanych mianem wielkich – jest dużym plusem. Wybór 
tematów i autorów bardzo dobrze świadczy zarówno o teologicznym guście Autorów, jak i ich ambicji, 
aby mierzyć się z tym, co wielkie. Same opracowania są przykładami solidnego, teologicznego warsztatu: 
rzetelne, dobrze skomponowane, napisane w sposób czytelny i jasny, opierają się głównie na polskich 
tłumaczeniach (co, na poziomie pracy magisterskiej, nie jest żadną ujmą). Wyjątkiem jest tekst 
Zagadnienie obecności…, w którym – z powodu braku polskich tłumaczeń O’Collinsa – Chiara Burzyńska 
nie tylko posługiwała się tekstami i opracowaniami anglojęzycznymi, lecz również (jako filolog angielski) 
tłumaczyła fragmenty na potrzeby samej pracy.  

Publikacja nie ustrzegła się jednak drobnych usterek. Jedną z nich są widoczne w gdzieniegdzie 
skróty, specyficzne „zagęszczenia” tekstu lub niejasności (s. 118). Innym mankamentem jest 
rozpoznawalny czasem brak dystansu zarówno wobec opisywanych treści, jak i wybranego teologa. 
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Widać to przede wszystkim w pracy ks. Wojciecha Iwaneckiego – Autor zostaje uwiedziony myślą 
Ratzingera/Benedykta XVI – w swoich sądach bywa bezkrytyczny, ma również tendencje do wpadania 
w ton duszpasterski lub publicystyczny (s. 145). Być może jest to pokłosiem korzystania z różnego 

rodzaju źródeł, także publicystycznych (wywiad Petera Seewalda z Josephem Ratzingerem, Światłość 
świata. Papież, Kościół i znaki czasu, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011) oraz wyraźnej chęci, aby pracę 
nachylić w stronę praktyczną. Innym problemem, który dotyczy wszystkich Autorów jest wykorzystanie 
bardzo obszernych cytatów, które albo są pozostawione niemal bez komentarza lub z minimalnym 
wyjaśneniem (s. 154-155) albo funkcjonują na zasadzie przeplatania się – cytat, zdanie komentarza, 
cytat, etc. (s. 22-23). Uchybienia te zdarzają się jednak tylko w niektórych fragmentach prac, są raczej 
niewielkie i nie zakłócają ich odbioru. 

Czytając wielkich,… jest publikacją ze wszech miar godną polecenia, pozostawia jednak pewien 
niedosyt. Właściwie w żadnym z prezentowanych opracowań Autorzy nie odważają się na dyskusję 
z omawianymi treściami. Zostają one przedstawione w sposób spójny i czytelny, wyłuskane 
z konkretnych dzieł i zreferowane z zachowaniem odpowiedniego szacunku. Jednak w bardzo 
niewielkim stopniu prezentowane treści stają się okazją do zadawania pytań i szerszego spojrzenia na 
omawiane zagadnienia. Co ciekawe, nie pojawiają się one nawet w zakończeniach prac. Wyjątkiem jest 
Chiara Burzyńska, której omówienia teologii O’Collinsa kończy się (ostrożnym ale jednak) wskazaniem 
na zalety i wady przedstawionej koncepcji oraz na możliwości, jakie otwiera jej zastosowanie. Brak 
dyskusji i szerszych odniesień – przeoczenie wydawało by się niewielkie – jest jednak szkodą dla tej 

pozycji – gubi się nieco celowość omawianych zagadnień, w cieniu pozostaje również, wyraźny przecież, 
indywidualizm młodych Autorów. Jednak, nawet pomimo tego uchybienia, Czytając wielkich,… pozostaje 
publikacją szczególną i wartą czytania. Miejmy również nadzieję, że nie będzie to ostatnia praca młodego 
pokolenia katowickich dogmatyków.  

 
 


