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TEOLOGIA SPOTKANIA
JAKO NOWY PARADYGMAT REFLEKSJI NAD OBJAWIENIEM

Współczesny świat, podlegający nieustannym przemianom, stawia przed teologią
nowe wyzwania. Jednym z nich jest aktualizacja treści Objawienia Bożego, aby stały
się one zrozumiałe i lepiej trafiały do konkretnego człowieka. Wiąże się to w istotny
sposób z koniecznością zdiagnozowania kondycji człowieka w danym okresie
dziejowym. Autor argumentuje, że współcześnie trzeba konfrontować się
z kryzysem wydarzenia spotkania i dialogu interpersonalnego. Wskazuje także, że
są to jedne z elementarnych czynników Objawienia chrześcijańskiego. Tym samym
postuluje, aby we współczesnej teologii posługiwać się paradygmatem
spotkaniowym. Teologia spotkania winna analizować doświadczenie religijne
człowieka, w którym człowiek uważnie przeżywa manifestujący się Absolut oraz
konsekwencje wynikające z tegoż doświadczenia dla osoby ludzkiej. Wskazuje także,
iż zagadnienie spotkania jest dla chrześcijaństwa kluczowe, albowiem we wcieleniu
doszło do wydarzenia spotkania boskości z człowieczeństwem. W zakończeniu
pracy wskazuje na perspektywy badawcze – także z zakresu analiz
interdyscyplinarnych – dla teologii spotkania.

Pluralizm paradygmatów
Nie ulega wątpliwości, że każda konkretna dziedzina wiedzy, we właściwym sobie
zakresie badawczym, powinna pochylać się w sposób szczególny nad aktualnie
występującymi problemami. Idzie zatem o paradygmat, który jest nieodzowny przy
uprawianiu konkretnej nauki, gdyż wyznacza on stylistykę refleksji, zakres problemowy,
metodologię. Podobnie rzecz się ma z teologią chrześcijańską. Jest ona dynamiczną dyscypliną
wiedzy, zaś na przestrzeni historii wypracowała przeróżne paradygmaty, w oparciu o które
uprawiano ten rodzaj usystematyzowanej refleksji. Aby nie być gołosłownym, należałoby
wskazać kilka przykładów w celu zilustrowania wielości paradygmatów w teologii:
parenetyczny, eksplikacyjny, apologetyczny czy tomistyczny. Nie są to jednak wszystkie
paradygmaty, które zaistniały na przestrzeni historii teologii.
Można, a wręcz należy, postawić także pytanie o potrzebę istnienia lub zasadność
poszukiwania nowych teologicznych paradygmatów. Z odpowiedzią przychodzi orzeczenie
Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Komisja pisze: „Pełnia i bogactwo (…) Objawienia są
zbyt wielkie, aby mogły być ujęte przez jedną teologię, a ponieważ są podejmowane przez
ludzi na różne sposoby, dają początek rozlicznym teologiom”1. Zacytowana sentencja
Artur Kołodziejczyk, mgr – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, magister
teologii (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie); zainteresowania naukowe: antropologia
filozoficzno-teologiczna, filozofia dialogu, filozofia dramatu, teologia kultury.
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uświadamia, że pluralizm teologicznych ujęć nie powinien dziwić. Co więcej, Komisja
wskazuje, iż sam przedmiot teologii – Objawienie Boże – jest tak obfite, że trudno ująć je
w jednym paradygmacie refleksji. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, otóż
teologia chrześcijańska ma charakter theoría. Oznacza to, że ma ona cechy usystematyzowanej
dyscypliny. Jednakże ważnym zadaniem teologii jest powiązanie sfery theoría ze sferą praxis.
Wyniki refleksji nad Objawieniem powinny rzutować na życie i działalność wspólnot
religijnych, winny inspirować do konkretnego działania, określonych postaw. W związku
z tym staje się zrozumiałe, że wypracowanie określonego paradygmatu – zwłaszcza w teologii
– umożliwia skuteczne powiązanie jej systematycznej refleksji ze sferą praxis.
Teza niniejszego przedłożenia głosi, że we współczesnej teologii niezbędny jest nowy
paradygmat spotkaniowy. W związku z tym, w dalszej części pracy, wpierw przeprowadzona
zostanie pobieżna diagnoza współczesności, która ukaże zasadność postulatu teologii
spotkania. Następnie zostanie ukazana zasadność paradygmatu spotkaniowego poprzez
eksplikację kilku istotnych kwestii teologicznych, takich jak: doświadczenie religijne oraz
archetypiczne wydarzenie spotkania. Zakończenie będzie miejscem dla zaanonsowania
dalszych perspektyw badawczych w kontekście teologii spotkania.
Historyczny przegląd teologicznych paradygmatów
Dzięki konfrontacji chrześcijaństwa z filozofią grecką, zapoczątkowana została
radykalna przemiana starożytnego świata. Oparty na mitologii o bóstwach politeizm został
zdeklasowany przez judeochrześcijańską wiarę w jednego i jedynego Boga. Nie ulega
wątpliwości, że pojawienie się chrześcijaństwa oraz jego nagła i skuteczna ekspansja
przyczyniły się również do wyzwolenia z lęku przed okrutnym fatum, które było powiązane
z dotychczasowym myśleniem starożytnych ludów. W zamian za to zaczęto postrzegać
wolność jako jedną z podstawowych wartości, odgrywającą kluczowe miejsce w egzystencji
człowieka. Kategoria wolności uświadomiła odpowiedzialność za siebie, za Innego oraz za
świat. Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się chrześcijaństwa wyakcentowało
w starożytności doniosłość osoby ludzkiej. Zaczęto podkreślać jej nadprzyrodzoną godność,
a także sumienie jako umiejętność dokonywania osobotwórczych osądów o kategorii
moralnej. K. Kaucha dostrzega, że „Na tych personalistycznych podstawach [zbudowano –
przyp. aut.] cywilizację chrześcijańską jako nowy w dziejach świata model życia, antropologii,
kultury, społeczeństwa, narodu, państwa i wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej (Kościoła) –
model, który był w starożytności wprawdzie oczekiwany, lecz którego ona nie mogła
wytworzyć”2. Pojawienie się chrześcijaństwa, a tym samym wyłonienie się Kościoła oraz jego
konfrontacja ze światem hellenistycznym przyczyniły się w dobitny sposób do rozwoju
teologii. Zmierzenie się chrześcijańskich prawd wiary z filozofią grecką poszerzyło
teologiczny aparat pojęciowy o elementy zaczerpnięte wprost z filozofii greckiej. Cztery
pierwsze wieki chrześcijaństwa to również czas wielkich herezji – przede wszystkim
trynitologicznych oraz chrystologicznych. Rozpowszechnienie się języka łacińskiego
przyczyniło się do trudności w przekładaniu poszczególnych teologicznych prawd
z powszechnego w owych czasach języka greckiego, stąd liczne interpretacyjne błędy
teologiczne. Starożytność jest zatem czasem klarowania się teologicznej ortodoksji Kościoła.
Trzeba jednak dodać, że z reguły ortodoksja była poprzedzana przez herezję. Konfrontacja
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria, Kraków 2012,
5.
2 K. Kaucha, Teologia personalistyczna, w: Koncepcje teologii katolickiej, red. M. Chojnacki, J. Morawa,
A. A. Napiórkowski, Kraków 2013, s. 93.
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prawd wiary z Objawienia Bożego z grecką filozofią, dała teologii istotny impuls do rozwoju
aparatu metodologicznego oraz pojęciowego. Nie zawsze było to jednak łatwe. Przykładowo,
personalistyczne poszukiwania patrystyczne w chrystologii i trynitologii musiały mierzyć się
ze starożytnymi systemami filozoficznymi, takimi jak na przykład materializm i stoicyzm,
platoński idealizm, arystotelizm. Można postawić tezę, że teologia pierwszych wieków
chrześcijaństwa upłynęła pod znakiem spotkania. Istotą tego wydarzenia była konfrontacja
kilku radykalnych inności: monoteizmu z politeizmem, wiary judeochrześcijańskiej
z wierzeniami mitycznymi, prawd wiary Objawienia Bożego z filozofią grecką, chrześcijańskiej
idei wolności z grecką wizją fatum.
Chrześcijańskie średniowiecze upłynęło pod znakiem intensywnej reizacji przedmiotu
teologii, a w konsekwencji również życia religijnego. Systemy teologiczne cechowały się
wysoką abstrakcyjnością i ahistorycznością. Reistyczne podejście w teologii odcisnęło swoje
piętno przede wszystkim w dyscyplinie sakramentologii, eklezjologii, a także w rozumieniu
kwestii Objawienia oraz wiary i w sprawach jurydycznych3. Z drugiej zaś strony trzeba
podkreślić, jak istotną rolę w średniowiecznej teologii odgrywała analiza Pisma Świętego:
„W klasztorach XII w. metoda teologiczna była związana głównie z wyjaśnianiem Pisma
Świętego – sacra pagina, jak mawiali autorzy tamtego okresu, i uprawiano zwłaszcza teologię
biblijną. Znaczy to, że wszyscy mnisi byli zapalonymi słuchaczami i czytelnikami Pisma
Świętego, i jednym z ich głównych zajęć była lectio divina, czyli modlitewne czytanie Biblii”4.
Jak zauważa Marek P. Chojnacki: „Pismo Święte było dla średniowiecza, prawie aż do
reformacji, jedynym źródłem Objawienia (…)”5. Trzeba jednak przyznać, że średniowieczna
teologia skłaniała się niekiedy ku myśleniu personalistycznemu (Jan Duns Szkot, św. Tomasz z
Akwinu). W średniowieczu uformowała się, nader ważna dla teologii, scholastyka, w której
została „(…) potwierdzona podstawowa harmonia poznania filozoficznego i poznania wiary:
wiara domaga się, aby jej przedmiot został poznany przy pomocy rozumu; rozum, osiągając
szczyt swoich poszukiwań, uznaje, jak konieczne jest to, co ukazuje wiara”6. Tak pojmowana
teologia słusznie poszukiwała prawdy, co do podmiotu wiary. W tym tradycyjnym,
scholastycznym, ujęciu teologii dominował pierwiastek noetyczno-ontologiczny, rozumiany
jako potrzeba zrozumienia i nazwania świata. Nie ulega wątpliwości kwestia zasług
scholastyki dla teologii Kościoła: systematyzacja zagadnień teologii, powodująca pewną
klarowność; współpraca wiary i rozumu; unaukowienie statusu teologii; poruszanie aspektu
noetycznego oraz ontologicznego, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytania „Kto jest?” i „Co
jest?”.
Scholastyka, tak bardzo powiązana z myślą Akwinaty, cieszyła się w teologii uznaniem
przez bardzo długi czas, właściwie aż do nowożytności, gdy zaczęły pojawiać się nury
modernistyczne. Opublikowana w 1879 roku encyklika Æterni Patris papieża Leona XIII
zachęcała do powrotu ku myśli św. Tomasza z Akwinu oraz ku tradycyjnej scholastyce
wskutek pojawiających się prądów modernistycznych w teologii katolickiej. W konsekwencji,
cała pierwsza połowa dwudziestego stulecia upłynęła pod znakiem neoscholastyki, która
wydawała się być niejako podporządkowana pewnemu filozoficznemu systemowi i zbytnio
Tamże.
Benedykt XVI, Teologia monastyczna i teologia scholastyczna. Audiencja generalna z 28 października
2009 r., w: I Maestri. Padri e scrittori del medioevo, Città del Vaticano 2001, tłum. pol. Mistrzowie
duchowi. Ojcowie i pisarze średniowiecza, Poznań 2011, s. 47.
5 M. Chojnacki, Zasada ciągłości i rozwoju teologii średniowiecznej i współczesnej, w: Koncepcje teologii
katolickiej, s. 51.
6 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 42.
3
4

6

TEOLOGIA SPOTKANIA JAKO NOWY PARADYGMAT REFLEKSJI NAD OBJAWIENIEM

A. KOŁODZIEJCZYK

oddzielona od wiary7. Scholastyka trzynastego stulecia była swoistym otwarciem na świat,
rozwojem teologicznej myśli i usystematyzowaniem danych z Objawienia. Odrodzona w XIX
wieku neoscholastyka „(…) była zupełnie ponadczasowa (…). U św. Tomasza była wynikiem
rozwoju, nawet jeżeli nastąpiło to dzięki jego genialnemu umysłowi. Nie da się po wiekach
stosować dosłownie wyrwanej z kontekstu metody. Gdyby Tomasz żył dzisiaj, byłby otwarty
na rzeczy nowe”8.
Swoistym przełomem był II Sobór Watykański, który w rozważania teologiczne włączył
na nowo paradygmat egzystencjalny. Położył on duży nacisk na świadomość posłannictwa
Kościoła do świata oraz jego uczestnictwa w nim. Uznał za konieczne obranie paradygmatu
dialogicznego, aby sprostać wyzwaniom świata i skutecznie przedkładać człowiekowi treści
Objawienia. Okres w teologii po ostatnim Soborze określa się mianem współczesności,
którego cechą charakterystyczną jest dokonany w połowie ubiegłego wieku zwrot
antropologiczny9. Dzisiaj istnieje wiele nurtów w ramach systematycznej refleksji nad
Revelatio Dei. O konieczności takiego pluralizmu przypomina Międzynarodowa Komisja
Teologiczna: „Wielość teologii jest niewątpliwie konieczna i uzasadniona. Jest nade wszystko
konsekwencją obfitości samej prawdy Bożej, którą ludzie mogą uchwycić jedynie w jej
specyficznych aspektach i nigdy w całości, a poza tym nigdy w sposób definitywny, lecz
zawsze, by tak rzec, nowymi oczami”10. Paradygmat dialogiczny stał się silnie obecny we
współczesnej myśli teologicznej. Teologia, świadoma swojego dorobku oraz historycznej
spuścizny, szuka nowych dróg dotarcia do współczesnego człowieka w propozycjach
filozoficznej dialogiki i chrześcijańskiego personalizmu. Jest wyraźnie ukierunkowana
w nurcie humanizmu teocentrycznego11, gdzie punktem wyjścia do refleksji jest osoba ludzka
w konstytutywnej relacji z Tajemnicą, czyli z Bogiem12.
Teologia w paradygmacie spotkaniowym
Ponowoczesny świat ulega dynamicznym przemianom, więc współcześnie teologia musi
mierzyć się z palącymi problemami rzeczywistości. Co więcej, musi dokonywać permanentnej
aktualizacji przekazu treści Objawienia Bożego w szybko zmieniającym się świecie. Zadanie to
jest istotne, gdyż adresatem tegoż Objawienia jest człowiek w całym dramatyzmie swego
jestestwa. Ponownie zatem należy przywołać pytanie: „Jak dzisiaj uprawiać teologię?”.
Właśnie to pytanie rodzi postulat potrzeby wyłonienia teologii spotkania. Należy
przypomnieć, że II Sobór Watykański wskazywał na konieczność refleksji nad współczesnym
światem. Wzywał do odczytywania znaków czasu, aby skuteczniej aktualizować treści
Objawienia w świecie:
„Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby
mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich
odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku

Zob. M. Chojnacki, Zasada ciągłości i rozwoju, s. 56.
8 Tamże, s. 66–67.
9 Zob. K. Rahner, Teologia a antropologia, tłum. A. Kłoczowski, Znak 12 (1969), s. 1538–1539.
10 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj, n. 77.
11 Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 3, [dalej cyt.: Gaudium et spes].
12 M. Składanowski, Bóg i człowiek w teologii zorientowanej dialogicznie, Poznańskie Studia
Teologiczne 27 (2013), s. 151.
7
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do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego dramatyczne
nieraz oczekiwania, dążenia i właściwości”13.

Jakie procesy, zjawiska, kwestie mogłyby składać się na diagnozę współczesności?
W tym miejscu można powołać się na istotną uwagę Ryszarda Kapuścińskiego: „(…) istota
[globalnej – przyp. aut.] wioski polega na tym, że jej mieszkańcy znają się blisko, obcują ze
sobą, dzielą wspólny los. Tymczasem niczego takiego nie można powiedzieć o społeczeństwie
naszej planety, które raczej przypomina anonimowy tłum na jednym z wielkich lotnisk, tłum
pędzących w pośpiechu, wzajemnie obojętnych i nieznających się ludzi”14. Polski „cesarz
reportażu” wskazuje na zjawisko, które można określić mianem kryzysu wydarzenia
spotkania i dialogu. Te dwa elementy – „spotkanie” i „dialog” są przecież nieodzowną częścią
chrześcijańskiego Objawienia, a zatem z tej racji winny odgrywać w teologii szczególną rolę
i wymagają uważnej refleksji. Na kluczowość tych kwestii wskazuje także Benedykt XVI.
W swojej pierwszej encyklice zatytułowanej Deus caritas est pisze: „U początku bycia
chrześcijaninem nie ma jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą,
która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”15. Oprócz
kategorii spotkania, wskazuje także na powagę zagadnienia dialogu. W adhortacji Verbum
domini papież wskazuje: „Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać
w dialogu, który pragnie prowadzić z nami”16. Jeżeli „spotkanie” i „dialog” są istotnymi
elementami Revelatio Dei i jeżeli rację ma R. Kapuściński, który twierdzi, że współczesnej
ludzkości przychodzi borykać się z kryzysem spotkania i dialogu (kryzysem relacji
interpersonalnych), to tym bardziej współczesna teologia powinna obrać paradygmat
spotkaniowy, aby pielęgnować to, co w Objawieniu jest kluczowe.
Dlaczego dwa wspomniane powyżej elementy – „spotkanie” i „dialog” – są tak istotne
w chrześcijaństwie, a tym samym w teologii chrześcijańskiej? Należy zauważyć, iż w centrum
chrześcijaństwa znajduje się wydarzenie wcielenia. Unia hipostatyczna dwóch natur (boskiej
i ludzkiej) w jednej osobie Jezusa Chrystusa17 jest faktem teologicznym. Trzeba jednak
również z całą mocą zauważyć, że wcielenie jest wydarzeniem spotkania boskości
z człowieczeństwem, zaś owo spotkanie wydarzyło się w Drugiej Osobie Trójcy. W tym sensie
wydarzenie wcielenia jest archetypicznym wydarzeniem spotkania18. Jeżeli początkiem relacji
religijnej człowieka z Bogiem jest wpierw spotkanie człowieczeństwa z boskością (na co
wskazuje Benedykt XVI w przywołanym wcześniej fragmencie encykliki Deus caritas est), to
należy pamiętać, iż najdoskonalsze spotkanie człowieczeństwa z boskością zaszło właśnie
w Jezusie Chrystusie w wymiarze unii hipostatycznej dwóch natur. Kategoria spotkania jest
zatem czymś kluczowym. Ważnym czynnikiem jest również kwestia dialogu. Objawienie Boże
Gaudium et spes, 4.
R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2007, s. 61.
15 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 1.
16 Tenże, Adhortacja Verbum domini, 6 (por. Gaudium et spes, 2. 6).
17 W tym sensie można mówić o tzw. „perychorezie chrystologicznej”, czyli o współistnieniu dwóch
natur w jednej osobie Jezusa z Nazaretu.
18 Wymiar makro archetypicznego wydarzenia spotkania urzeczywistnia się w Objawieniu
powszechnym, którego pełnią jest fakt Jezusa Chrystusa. Jest to nie tylko fakt teologiczny, ale również
i historyczny, czyli intersubiektywnie weryfikowalny. Archetypiczne wydarzenie spotkania
zrealizowało się zatem w wymiarze makro w historii, lecz jest również – z teologicznego punktu
widzenia – współcześnie doświadczane w rzeczywistości sakramentalno-liturgicznej, czyli
w publicznym kulcie Ludu Bożego. Liturgia stanowi bowiem przestrzeń dla spotkania z wcielonym
i zmartwychwstałym Chrystusem w sakramentach.
13
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jest formą dialogu, który Bóg inicjuje z człowiekiem w wydarzeniu spotkania, zaś kulminacją
tego Objawienia jest fakt Jezusa Chrystusa. Bóg rozpoczyna dialog, zaś człowiek jest tym
samym wezwany do odpowiedzi. Wiara rozpoczyna się zatem od doświadczenia spotkania
z manifestującym się Bogiem, który w tymże Objawieniu inicjuje dialog. Moment ten nosi
rangę doświadczenia religijnego, które jest dla teologii spotkania istotnym elementem.
Zadaniem teologii spotkania jest również refleksja nad doświadczeniem religijnym. Sam
fenomen doświadczenia „(…) oznacza bezpośrednie uchwycenie przez świadomość jakiejś
realności”19. Teologia spotkania wskazuje, iż ową realnością w doświadczeniu religijnym
osoby ludzkiej są konkretne doświadczenia człowieka o naturze religijnej, które są wywołane
poprzez dostrzeganie manifestowania się Boga. Według Henryka Seweryniaka, dostrzeżenie
manifestowania się Absolutu wynika z naturalnych zdolności człowieka, które określa on
mianem zdolności autotranscendencji20, wpisujących się w ludzki fenomen capax Dei.
Doświadczenie religijne jest wszakże – w perspektywie antropologii filozoficzno-teologicznej
– sposobem poznawania rzeczywistości transcendentnej, uwydatniającej się w Objawieniu.
Ponadto doświadczenie religijne jest związane ze sposobem przeżywania istnienia konkretnej
Obecności. Jest to obecność manifestującego się Absolutu. Stroną doświadczenia religijnego
jest zatem człowiek jako podmiot roz-poznający (w języku dialogicznym należałoby
powiedzieć o Ja roz-poznającym) oraz Absolut (jako Wieczne Ty), który inicjuje dialog poprzez
zagadnięcie (jest to określenie zgodne z nomenklaturą Martina Bubera, prekursora filozofii
dialogu). W konsekwencji zagadnięcia – w strumieniu manifestowania się Absolutu –
wytwarza się tzw. napięcie dialogiczne. W związku z tym Ja roz-poznające, uważnie
przeżywające spotkanie z Wiecznym Ty, zajmuje określone stanowisko i nawiązuje więź
religijną bądź ignoruje taką możliwość. Teologia spotkania winna skupiać się na dynamice
tego, co wydarza się w Ja roz-poznającym w strumieniu doświadczenia religijnego. W czasie
jego trwania Ja roz-poznające odkrywa między innymi radykalną inność manifestującego się
Wiecznego Ty.
Skoro podstawowego wydarzenia chrześcijańskiego, jakim jest historyczne wydarzenie
wcielenia, nie da się zamknąć w przeszłości, to rodzi się pytanie o możliwości doświadczenia
Tajemnicy, Wcielonego Logosu, dzisiaj. W jaki sposób człowiek może współcześnie spotkać
Chrystusa i jak jest On obecny dzisiaj? Nasuwają się dwie odpowiedzi. Pierwsza z nich jest
eklezjologiczna, zaś druga antropologiczna.
Wymiar eklezjologiczny
Kościół był zapowiedziany w różnych figurach już od założenia świata, „(…) cudownie
przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony w czasach
ostatecznych, objawiony (…) przez wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne
dopełnienie”21. Bezpośrednie przygotowanie do powstania Kościoła łączy się z wybraniem
A. Perzyński, Metoda teologiczna, Warszawa 2006, s. 148.
H. Seweryniak wylicza osiem takich dyspozycji: [1] pragnienie bycia, szczęścia i prawdy;
[2] pragnienie sensu (głębsze badania w tym zakresie poprowadził Victor E. Frankl); [3] zadziwienie
cudem istnienia; [4] doświadczenie basic trust (Eric Ericson dokonał kompleksowej analizy tegoż
uzdolnienia); [5] zdolność do tworzenia kultury; [6] fenomen sumienia; [7] głębia miłości;
[8] ukierunkowanie źródłowe (zob. H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, Warszawa 2010, s. 105116). Podobnie orzeka konstytucja Dei Filius I Soboru Watykańskiego: „Święta Matka Kościół
utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób
pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy” (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 50).
21 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja o duszpasterska o Kościele Lumen gentium, 2.
19
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Izraela jako narodu poświęconego (por. Pwt 7,6), określonego w Starym Testamencie mianem
Kościół Pański22. Miał on przez to stać się zaczątkiem pojednania wszystkich ludów ziemi
w jedną Bożą rolę (por. 1 Kor 3,9), na której wzrastało stare drzewo oliwne stanowiące miejsce
zjednoczenia dla Żydów i pogan23. Jednakże prorocy zapowiadali Nowe Przymierze (por.
Jr 31,31-34). II Sobór Watykański w Konstytucji Lumen gentium podkreśla, że to Nowe
Przymierze zostało zainicjowane właśnie przez Jezusa Chrystusa, „(…) powołując spośród
Żydów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się miał w jedno i być
nowym Ludem Bożym”24. Izrael stanowił zatem miejsce przygotowania dla nowego Ludu
Bożego, podłoże do zwołania Kościoła Chrystusowego (por. Mt 16,18). Wcielenie stało się
zaczątkiem realizacji odwiecznego zamysłu Ojca względem całego rodzaju ludzkiego,
stanowiącym jednocześnie zadanie dla Jezusa Chrystusa. Odtąd Nowy Lud istnieje jako ten,
w którym w sposób wyjątkowy przebywa Bóg, który przyszedł poprzez wcielenie
w przestrzeń swego Ludu i szczególnie wciąż przychodzi w sakramentach w uformowanym
już Kościele. Jednakże przyjście Mesjasza wiązało się z pewnymi oczekiwaniami wobec Niego
ze strony Żydów; między innymi upatrywano w Nim politycznego wyzwoliciela Izraela.
Chrystus dał podwaliny pod nowe rozumienie tegoż mesjaństwa: przyszedł jako wyzwoliciel
człowieka z rzeczywistości grzechu. Środowisko Izraela było przestrzenią dla zrealizowania
zadania odnowy, przez nowego Adama (por. Rz 5,11-19), całego stworzenia, które zostało
wcześniej skażone przez grzech. Formowanie nowego Ludu Bożego spośród starego Izraela
stało się darem Boga wobec swojego Ludu. „Odrzucenie Jezusa przez Izrael i «pęknięcie»
pomiędzy ludem Starego Przymierza i uczniami Jezusa”25 to moment wskazujący na
pojawienie się okoliczności dla wyłonienia się Kościoła spośród Izraela. Nowe działanie
Chrystusa, który przyszedł, aby dopełnić Torę, dotyczyło najgłębszych warstw społeczeństwa.
Celem tego było ukazanie odwiecznego planu porządku społecznego Izraela26, zaś Kościołowi
powierzono tajemnicę Królestwa (Mk 4,10n). Jezus ze swoim orędziem i posłannictwem do
Izraela nie przyszedł znieść jego tradycji i wierzeń. Wprost przeciwnie, aby zainicjować
odwieczny plan swojego Ojca, nie zadał żadnej szkody doczesnemu dobru Izraela. Przyjął
i dopełnił obyczaje i zasoby tejże kultury, niekiedy oczyszczając ją, a niektóre prawa moralne
wprost radykalizując. Uformowany Kościół stał się Mistycznym Ciałem Chrystusa. Wspólnota
eklezjalna stanowi przestrzeń dla doświadczenia obecności Jezusa Chrystusa, nade wszystko
w sakramentach oraz w słowie Bożym. Sakramenty są zewnętrznymi znakami realnie
udzielającej się człowiekowi łaski Bożej. Słowo Boże, będące obok Tradycji Konstytutywnej
sposobem urzeczywistniania się Objawienia Bożego, to orędzie Boga, które zostało
powierzone Kościołowi, a tym samym – każdemu człowiekowi dla jego zbawienia.
Wymiar antropologiczny
Trzeba mieć na uwadze założenie Martina Bubera – ojca dialogiki, który w swoim
sztandarowym dziele Ja i Ty napisał, że „Każde prawdziwe życie jest spotkaniem”27. Co to
oznacza? Egzystencja człowieka posiada wybitnie dynamiczny charakter. Każda jednostka
Por. Pwt 23,9 [Septuaginta: „(…) εἰς ἐκκλησίαν κυρίου”, Wulgata: „(…) ecclesiam Domini”].
23 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 755.
24 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9.
25 Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985), w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej
Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 202.
26 Por. G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje Kościoła?, Poznań 2005, s. 246.
27 M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 38.
22
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przeżywa w swoim życiu cztery elementarne sytuacje, wpisujące się w zakres tak zwanych
sytuacji granicznych. To właśnie wówczas osoba ludzka najgłębiej doświadcza poruszenia
swojego człowieczeństwa oraz zmienności toku człowieczego życia. M. Buber spostrzegł
jednak, że tym czynnikiem, który szczególnie porusza osobę ludzką jest wydarzenie spotkania
z drugim człowiekiem (Ty) i nawiązanie z nim dialogu. Element ten sprawia, że człowiek jest
również zdolny do jeszcze głębszego poznania i doświadczenia samego siebie w dynamice
wydarzenia spotkania, zmierzenia się z Ty, Innym. Oznacza to, że człowiek nie jest jednostką
monadyczną, zaś w struktury doświadczenia samego siebie, czyli Ja jako Ja, wchodzi zarówno
ów Inny. Filozofowie dialogu opisują wspomniane doświadczenie wydarzenia spotkania jako
kluczowe dla całej dialogiki. Sformułowano nawet zasadę dialogiczną, wedle której konkretny
człowiek (Ja) może urzeczywistnić się tylko i wyłącznie w odniesieniu do Innego (jakiegoś
Ty)28, co zachodzi w wydarzeniu spotkania oraz poprzez zainicjowanie dialogu. Inny,
pojawiając się naprzeciw, nadaje sens ludzkiemu istnieniu i poprzez niego – jak zauważył
M. Buber – prześwituje Bóg (Wieczny Ty)29. Zatem w wydarzeniu spotkania jakiegoś Ja z Ty
(oczywiście jeżeli owo Ty w wiarygodny i intrygujący sposób jest świadectwem osobistego
spotkania oraz osobistej przemiany po doświadczeniu religijnym Tajemnicy), spotykany może
jawić się jako świadectwo istnienia Tajemnicy i w ten sposób odsyła do tegoż wymiaru. Dzięki
temu, podmiot spotykający (Ja) w konfrontacji z Ty, przeżywa doświadczenie religijne
spotkania z Tajemnicą. Spotkanie to jest wprawdzie zapośredniczone w spotykanym przez
człowieka Innym, jawiącym się jako symbol rzeczywistości Tajemnicy.
Należy postawić pytanie o konsekwencje wydarzenia spotkania z Tajemnicą.
W doświadczeniu religijnym, człowiek spotyka się z realnością Boga, rozpoznając przy okazji
swoje własne istnienie na tle innych jestestw. Uprzytamnia sobie również swoją
niewspółmierność względem innych bytów i zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że jedynie
Tajemnica jest jego właściwym naprzeciw. Z tej racji można twierdzić, że osoba ludzka jest
podmiotem transcendującym rzeczywistość. Powyżej zostało wspomniane, że spotkanie
z Tajemnicą (w toku doświadczenia religijnego) dokonuje się dzięki naturalnym człowiekowi
zdolnościom autotranscendencji30, a także, że owo spotkanie może być punktem wyjścia dla
rozpoczęcia więzi religijnej. M. Buber stwierdził, że „(…) człowiek z momentu najwyższego
spotkania nie wychodzi taki sam, jak weń wszedł”31. Spotkanie z Bogiem w doświadczeniu
religijnym wymaga od człowieka zajęcia określonego stanowiska w sprawie zignorowania lub
wejścia w możliwość więzi relacji wiary. Tak zorientowany model teologicznej refleksji,
wychodzący nie od teorii, lecz od treści konkretnego doświadczenia wydarzenia spotkania
z Innością ukazuje, że nie tylko sama teoria powinna być punktem wyjścia dla refleksji nad
faktem fenomenu wiary, lecz konkretne przeżycie całego wymiaru człowieka. W ten sposób
M. Buber zauważył, że: „Człowiek staje się Ja w kontakcie z Ty. Naprzeciw pojawia się i znika,
wydarzenia relacji gęstnieją lub rozpraszają się, a w tej przemienności zarysowuje się i rośnie za
każdym razem świadomość niezmiennego partnera, świadomość Ja. Nadal wprawdzie ukazuje się ona
tylko w splocie relacji, w odniesieniu do Ty (…) aż wreszcie pękną wiązania i Ja przez chwilę stanie
naprzeciw samego siebie, odłączonego, jak gdyby naprzeciw Ty, aby niebawem wziąć siebie
w posiadanie i odtąd świadomie wchodzić w relacje”; zob. M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych,
s. 56.
29 Tamże, s. 85.
30 W podobny sposób orzeka również Katechizm Kościoła Katolickiego, który ludzką zdolność
poszukiwania i przyjęcia Boga określa mianem fenomenu capax Dei (zob. Katechizm Kościoła
Katolickiego, 27-49).
31 M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, s. 108.
28
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uwypukla się również rozumowa wiarygodność Objawienia, bowiem okazuje się, że spełnia
ono wymogi rozumu.
Doświadczenie religijne polega zatem na uważnym przeżywaniu przez Ja roz-poznające
danej naoczności, którą stanowi realnie objawiający się Wieczny Ty. Sceną dla tego
wydarzenia jest spotkanie, w którym Wieczny Ty inicjuje dialog. Warto w tym miejscu
przywołać słowa Hansa Ursa von Balthasara, dla którego „(…) wiara jest spotkaniem całego
człowieka z Bogiem”32. Trzeba jeszcze zauważyć, że metoda teologii spotkania wpisuje się we
wskazania II Soboru Watykańskiego, zawarte w konstytucji Gaudium et spes. Ostatni Sobór
zachęcał do aplikowania metody indukcyjnej. Polega ona na uznaniu w punkcie wyjścia
konkretnej rzeczywistości, jej aktualnej problematyki (poprzez odczytywanie znaków czasu).
Wówczas, poprzez teologiczne analizy, możliwe jest dojście do rozwiązań ujmowanych
w perspektywie Revelatio Dei. Należy zauważyć, iż powyższa metoda za punkt wyjścia obiera
konkretne doświadczenie ludzkie, co mocno koresponduje z Leitmotivem teologii spotkania,
która wychodzi od kategorii doświadczenia religijnego i postrzega ją jako coś
fundamentalnego.
Podsumowanie
Celem teologii spotkania jest zatem analiza konkretnego doświadczenia religijnego,
które jest jednocześnie wydarzeniem spotkania człowieka (Ja roz-poznającego) z realnie
manifestującym się Absolutem (Wiecznym Ty). Jej zadaniem jest również zbadanie
konsekwencji wydarzenia spotkania oraz jego struktury. Należy mieć świadomość, że
każdorazowe spotkanie boskości z człowieczeństwem ma mocno zindywidualizowany
charakter, dlatego próby poszukiwania jednolitego modelu winny zakończyć się fiaskiem.
Możliwe jest jednak doszukiwanie się pewnych podobieństw (nie zaś identyczności)
w doświadczeniach religijnych poszczególnych jednostek. Teologia spotkania może tym
samym przyczynić się do intensywnej rekonstrukcji wspomnianego doświadczenia u wielu
osób. Punktem wyjścia dla teologii spotkania jest przeżywanie rzeczywistości i konkretnego
faktu, zaś w konsekwencji – stawianie wniosków oraz ich teologiczna systematyzacja.
Wydaje się, że ciekawym pomysłem jest włączenie teologii z paradygmatem
spotkaniowym w nurt badań interdyscyplinarnych. W związku z tym ciekawe mogą okazać się
próby łączenia sił w analizach teologii spotkania z filozofią (zwłaszcza z dwudziestowieczną
filozofią spotkania), z socjologią, psychologią czy pedagogiką. Dla wszystkich tych dziedzin,
kategoria doświadczenia jest w mniejszym bądź większym stopniu istotnym elementem.
W teologii kategoria doświadczenia religijnego powinna znaleźć jeszcze większe
zainteresowanie, gdyż „(…) obecne jest przeświadczenie, że dzisiaj wielu ludzi tęskni za wiarą,
która by była również sprawą doświadczenia. Nie wystarcza im wiara jako «nauka
z zewnątrz», informacja «od góry», poszukują natomiast wiary, która by się łączyła z ich
sytuacją życiową oraz doświadczeniami życia, z sytuacją świata, w którym żyją. Stąd pojawia
się pytanie o relację między wiarą i doświadczeniem, pytaniem o możliwość budowania
«teologii doświadczenia»”33. Jeżeli doświadczenie religijne jest czymś fundamentalnym dla
teologii spotkania, to tym samym jest ona jedną z propozycji dla pytania o współczesny
paradygmat teologiczny.

H.U. von Balthasar, Gloria, t. 1, Mediolan 1975, s. 209.
33 A. Perzyński, Metoda teologiczna, s. 159.
32
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THEOLOGY OF THE ENCOUNTER AS A NEW WAY OF REFLECTION ON REVELATION
Summary
This paper argues, that currently the most important question for theology is: which
theological paradigm should be applied to modern theological considerations? One have to
remember that this question is not groundless. According to the International Theological
Commission, the sheer fullness and richness of Revelation is too great to be grasped by any
one theology. In fact the Revelation gives rise to multiple theologies as it is received in diverse
ways by human beings. The author argues that paradigm of encounter should be considered
by contemporary theology. Theology of the encounter should examine the religious
experience of human being. In this experience the encounter between God and man is
happening. God initiates the dialogue.
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AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SPOSOBY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ
W POLSCE W ŚWIETLE PRAWODAWSTWA KOŚCIELNEGO

Przepisy prawa odnosząc się do sposobu udzielania Komunii Świętej określają
następujące kwestie: komunikowania pod różnymi postaciami; udzielania Komunii
Świętej do ust bądź na rękę oraz postawy ciała, jaką wierni powinni przyjmować
w czasie Jej przyjmowania. Szafarz Komunii Świętej winien zatem przy spełnianiu
swej funkcji brać pod uwagę, czy sposób rozdzielania Eucharystii jest zgodny
z obowiązującymi normami dotyczącymi miejsca, w którym tę funkcję realizuje.
Podobnie wierni winni stosować się do obowiązujących norm przy Jej
przyjmowaniu. W Polsce obowiązują, oprócz norm prawa powszechnego, stosowne
normy Konferencji Episkopatu Polski. Obowiązujące w Polsce przepisy precyzyjnie
określają, kiedy wolno przyjąć Komunię Świętą inaczej niż pod postacią chleba, czyli
pod dwiema postaciami lub samą postacią wina. Jednocześnie wyraźnie wskazują,
jakimi można posłużyć się metodami przy udzielaniu tych postaci wiernym do
spożycia. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno w postawie stojącej
jak również klęczącej. Zalecane jest procesyjne podchodzenie do Jej przyjęcia,
a w przypadku Komunii Świętej pod dwiema postaciami w Polsce obowiązuje
postawa stojąca.

Sakrament Eucharystii jest ośrodkiem życia Kościoła, w Nim zawiera się całe Jego
duchowe dobro, gdyż w Eucharystii sam Jezus Chrystus dostępny jest dla każdego wiernego,
który przystępuje do przyjęcia żywego pokarmu1. Z tej racji, we wszystkich wiekach
realizowania swej misji uświęcenia Ludu Bożego, Kościół szczególnie troszczył się o właściwe
szafowanie Najświętszym Sakramentem. W ramach tej troski prawo Kościoła zawiera
przepisy, które określają, jak należy dokonywać posługi udzielania przez szafarzy Komunii
Świętej wiernym. Uwzględniają one jednak różnorodność kulturową w podejściu do
spożywania posiłku oraz znaków i gestów temu towarzyszących; dlatego rozdzielanie
Eucharystii jest uzależnione od regulacji ustanowionych dla danego Kościoła lokalnego.
Sposób udzielania Komunii Świętej należy pojmować jako metodę, którą szafarz posługuje się
przy Jej rozdawaniu oraz okoliczności, w jakich jest udzielana. Celem artykułu jest ukazanie –
Damian Kwiatkowski, ks. mgr. lic. kan. inż. – doktorant w Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL, licencjat kanoniczny z teologii (w zakresie teologii pastoralnej) oraz prawa
kanonicznego; zainteresowania naukowe: prawo o sakramentach, uprawnienia grup specjalnych
w Kościele, dyscyplina w sprawowaniu sakramentów przez duchownych.
1 Por. De sacra communione et de cultu mysterii Eucharistici extra Missam. Editio typica, reimpressio
emendata. Rituale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, nr 1, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1974; tekst
polski: Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich, Katowice 2008 [dalej cyt.: SCCME].

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SPOSOBY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W POLSCE…

D. KWIATKOWSKI

na tle historycznym – aktualnie obowiązujących przepisów prawodawstwa kościelnego
dotyczącego udzielania Komunii Świętej z uwzględnieniem norm szczegółowych dla terenu
Polski, które wydane zostały przez Konferencję Episkopatu Polski.
Ze względu na prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa w obu
postaciach chleba i wina eucharystycznego, możliwe jest udzielanie Komunii Świętej zarówno
pod obiema postaciami, jak i w jednej z tych postaci2. Postać, pod jaką jest udzielana
Eucharystia, warunkuje metody, jakimi może posłużyć się szafarz. W normach liturgicznych
przewidziana jest forma udzielania Komunii Świętej przez podanie Chleba Eucharystycznego
bezpośrednio do ust lub poprzez złożenie Go na rękę wiernemu. Gdy rozdziela się Komunię
Świętą pod dwiema postaciami, Krew Pańską najczęściej udziela się przez zanurzenie (per
intinctionem) konsekrowanej Hostii we Krwi Pańskiej. Jeśli szafowanie Komunii Świętej
dokonuje się tylko przez Krew Pańską lub czyni się to pod dwiema postaciami, można spożyć
postać wina bezpośrednio z kielicha (directo ex calice), zaczerpnąć ją z kielicha za pomocą
rurki (cum calamo) lub podać za pomocą łyżeczki (cum cochlear)3.
Sposób udzielania Komunii Świętej wyraża się również w postawie ciała, jaką
przybierają wierni w momencie Jej przyjmowania4. Można rozdawać Hostię wiernym, którzy
Ją przyjmują w postawie stojącej lub klęczącej. Obowiązującą postawę wiernych przy
przyjmowaniu Komunii Świętej powinny normować postanowienia Konferencji Biskupów
danego kraju5. W Polsce Konferencja Episkopatu Polski dokonała kilkukrotnie stosownych
regulacji w tej dziedzinie.
1. Forma udzielania Komunii Świętej
Sposób szafowania Komunią Świętą wyraża się również w doborze Jej formy, która
uzależniona jest od postaci, pod jakimi będzie Ona w danym przypadku udzielana. Szafarz
Eucharystii może posłużyć się jedną z kilku form Jej udzielenia. KPK w kan. 925 przewiduje, że
Komunię Świętą zasadniczo udziela się pod postacią chleba lub pod obiema postaciami, ale
wówczas gdy czyni się to w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa6. Udzielanie
Komunii Świętej wyłącznie pod postacią Krwi Pańskiej jest dopuszczane tylko w wypadku
zaistnienia takiej konieczności. Sytuacja konieczności ma miejsce, gdy wiernemu nie można
udzielić Komunii Świętej pod postacią chleba ze względu na rodzaj lub przebieg
Por. Ioannis Pauli PP. II, Catechismus Catholicae Ecclesiae, nr 1374, Vatican 1992; tekst polski: papież
Jan Paweł II, Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1998. Doktryna Kościoła uznaje, że pod każdą
postacią i w każdej cząstce materii eucharystycznej jest obecny cały Chrystus (Christus totus), czyli
wyznaje wiarę w konkomitancję. Por. W. Schenk, S. Czerwik, R. Rak, Komunia święta pod dwiema
postaciami, w: Wprowadzenie do liturgii, red. B. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań - Warszawa
- Lublin 1967, s. 332-333.
3 Por. W. Schenk, S. Czerwik, R. Rak, Komunia święta pod dwiema postaciami, s. 245.
4 Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus / Kodeks Prawa Kanonicznego.
Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, kan. 925, Poznań 1984 [dalej cyt.:
KPK].
5 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży i jego nauczanie
i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 2002, s. 350.
6 Dyrektywa kan. 925 KPK posiada następujący zapis: „Komunii świętej należy udzielać tylko pod
postacią chleba, albo, zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema postaciami; w wypadku zaś
konieczności, także tylko pod postacią wina”. Nastąpiła wyraźna zmiana w tej kwestii względem
poprzedniego kodeksu, który zastrzegał wyłączną możliwość udzielania Komunii Świętej pod postacią
chleba. Por. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti XV auctoritate
promulgates, Romae 1956, kan. 852.
2
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doświadczanej przez niego choroby7. Na mocy rozstrzygnięcia wydanego przez Kongregację
Nauki Wiary, w dniu 29 września 1982 r., konkretną chorobą, która powoduje możliwość
udzielenia Komunii Świętej tylko pod postacią wina jest celiakia8. Dla zastosowania
w poszczególnych przypadkach tego sposobu potrzebne jest zezwolenie ordynariusza
miejsca9. Uwarunkowaniem zezwalającym na udzielenie tylko Krwi Pańskiej może stać się
także taka choroba, która powoduje stan, w którym wierny nie może w ogóle przyjmować
pokarmów stałych. Innym przypadkiem powodującym w konsekwencji możliwość udzielania
Eucharystii pod postacią wina jest brak komunikantów10.
Udzielanie wiernym Komunii Świętej pod dwiema postaciami, nazywane też „Komunią
Kielicha”, jest wyrazem poszanowania nauczania zawartego w Konstytucji o Liturgii Soboru
Watykańskiego II, które podkreśla wielką godność takiej praktyki11. Rozdzielanie Eucharystii
pod postaciami chleba i wina jest dopuszczane w prawie Kościoła łacińskiego w wielu
szczegółowo określonych przypadkach. Instrukcja Sacramentali Communione z dnia
29 czerwca 1970 roku12 wylicza czternaście sytuacji, kiedy, za zgodą ordynariusza miejsca,
dozwolone jest udzielanie Eucharystii pod dwiema postaciami (n. 32). Wyliczenie to zostało
dosłownie zacytowane w Institutio Generalis Missalis Romani, Editio typica tertia, Typis
Vaticanis (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego) z 1975 r. (n. 242). Wskazano
następujące okoliczności: „1) dorośli neofici w czasie Mszy, która następuje po chrzcie;
bierzmowani dorośli w czasie Mszy związanej z bierzmowaniem; ochrzczeni, których
przyjmuje się do wspólnoty kościelnej; 2) nowożeńcy w czasie Mszy połączonej z zawarciem
małżeństwa; 3) diakoni w czasie mszy ich święceń; 4) ksieni w Mszy, w czasie której
otrzymują błogosławieństwo; dziewice w czasie Mszy ich konsekracji; osoby, które składają
lub odnawiają śluby zakonne, w czasie Mszy połączonej z ich pierwszą profesją, jej
Por. Uwagi wstępne do Obrzędu Wiatyku, nr 95, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, red.
E. Sztafrowski, t. 5, z. 1, Warszawa 1974, nr 9302. W takich okolicznościach, ze względu na
nieprzechowywanie postaci wina, można przy chorym, gdy uzna to za słuszne miejscowy ordynariusz,
celebrować Mszę św. Por. Congregatio Sacri Offici, Instructio de cultu mysterii eucharistici
Eucharisticum Mysterium, 25.05.1967, nr 41, Acta Apostolicae Sedis 59 (1967), s. 539-573; tekst
polski: Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów Eucharisticum Mysterium o kulcie tajemnicy
eucharystycznej, w: To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, red. J. Miazek,
Warszawa 1987, s. 154-190 [dalej cyt.: EM].
8 Celiakia jest to zespół chorobowy zapalenia jelit, wyrażający się w zaburzeniach trawienia
i wchłaniania jelitowego. Choroba ta jest spowodowana brakiem tolerancji przez organizm chorego
glutenu, czyli białka roślinnego występującego w ziarnach zbóż. Por. T. Yamada, W. Hasle, J. Inadomi
i inni, Podręcznik gastroenterologii, tłum. E. Małecka-Panas, Lublin 2006, s. 378.
9 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsa ad proposita dubia, 29.06.1970, nr II, Acta
Apostolicae Sedis 74 (1982), s. 1298.
10 Por. E. Górecki, Najświętsza Eucharystia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red.
W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski i inni, t. 3/2, księga VI, Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 2011,
s. 110.
11 Por. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia
Sacrosanctum Concilium, 4.12.1963, nr 55, Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), s. 97-138; tekst polski:
Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium, 4.12.1963, w: Sobór
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 48-78; EM 32.
12 Zob. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de ampliore facultate sacrae Communionis sub
utraque specie administrandae Sacramentali Communione, 29.06.1970, Acta Apostolicae Sedis 62
(1970), s. 664-667; tekst polski: Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja rozszerzająca możliwość
udzielania Komunii pod dwiema postaciami Sacramentali communione, w: Posoborowe Prawodawstwo
Kościelne, red. E. Sztafrowski, t. 3, z. 2, Warszawa 1971, nr. 5617-5647.
7
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odnowieniem i profesją wieczystą oraz ich rodzice, krewni i współbracia zakonni; 5) świeccy
pomocnicy misyjni w Mszy, podczas której publicznie otrzymują misję, inne osoby w Mszy,
w czasie której otrzymują misję kościelną; 6) chory, który przyjmuje Wiatyk, i wszyscy obecni,
gdy Mszę odprawia się w domu chorego; 7) diakon i usługujący, kiedy spełniają swoje funkcje
w czasie Mszy; 8) w czasie koncelebry: a) wszyscy, którzy spełniają wówczas rzeczywiste
funkcje liturgiczne, a także wszyscy alumni seminarium biorący udział w koncelebrze; b)
w swoich kościołach lub kaplicach: wszyscy członkowie instytutów ślubujących zachowanie
rad ewangelicznych oraz członkowie innych stowarzyszeń, w których poświęcają się Bogu
przez śluby zakonne, ofiarowanie lub przyrzeczenie; oprócz tego wszyscy, którzy stale
zamieszkują w domu tych instytutów i stowarzyszeń; 9) kapłani, którzy uczestniczą
w wielkich obchodach, a nie mogą ani celebrować, ani koncelebrować; 10) wszyscy, którzy
biorą czynny udział w Mszy celebrowanej w czasie odprawiania przez nich rekolekcji;
wszyscy, którzy biorą udział w zebraniu jakiegoś zespołu duszpasterskiego, podczas Mszy,
w której wspólnie uczestniczą; 11) osoby wymienione w nr 2 i 4 w czasie Mszy ich
jubileuszów; 12) chrzestny, chrzestna, rodzice, oraz współmałżonek oraz świeccy katecheci
dorosłego neofity w Mszy związanej z jego inicjacją; 13) rodzice, członkowie rodziny oraz
szczególniejsi dobroczyńcy uczestniczący w Mszy nowo wyświęconego kapłana; 14)
członkowie zgromadzeń w Mszy konwentualnej oraz Mszy zgromadzenia według nr 76 tego
wprowadzenia”13. Obowiązujące dziś Institutio Generalis Missalis Romani z 2002 r. zezwala, by
w tych przypadkach, w których upoważnia się do komunikowania pod dwiema postaciami,
czyniono to z mocy samego prawa. Zgoda ordynariusza miejsca jest obecnie potrzebna
wyłącznie do przypadków poza tym katalogiem14. Konferencja Episkopatu Polski poprzez
swoją uchwałę z dnia 8 lutego 1979 r. dodała cztery sytuacje, kiedy można korzystać z takiej
formy udzielania Komunii Świętej bez zgody ordynariusza miejsca15. Istnieje również wymóg,
aktualny dla wszystkich wymienionych przypadków, że udzielanie „Komunii Kielicha”
powinno zostać poprzedzone należytym przygotowaniem. Takie przygotowanie ma się odbyć

13 Institutio Generalis Missalis Romani, w: Missale Romanum, editio typica altera, 27.03.1975, Typis
Polyglottis Vaticanis 1975, nr 242; tekst polski: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, w: Mszał
dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. [48]-[49].
14 Por. Institutio Generalis Missalis Romani, Editio typica tertia, nr. 281-283, Typis Vaticanis 2002;
Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli
Pp. VI promulgatum Ioannes Pauli Pp. II cura recognitum. Editio typica tertia, reimpressio emendat,
Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 2008; tekst polski: Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału
Rzymskiego, Rzym 2002, Poznań 2006; [dale cyt.: IGMR].
15 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami
w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, 8.02.1979, w: Dokumenty
duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin
1994, s. 69-71. Dokument ten zawiera zapis dotyczący następujących przypadków: „1. Ksieni w dniu
otrzymania błogosławieństwa, dziewicom w Mszy, w czasie której otrzymują konsekrację,
składającym i odnawiającym śluby zakonne oraz obchodzącym jubileusz w czasie Mszy św. oraz ich
rodzinom i członkom wspólnoty; 2. Uczestnikom Mszy koncelebrowanej; 3. Odprawiającym rekolekcje
w czasie Mszy św. dla nich odprawianej; 4. W czasie Mszy konwentualnej lub wspólnotowej (Missa
conventualis vel communitatis) w następujące dni: a) wszystkie uroczystości, b) święto Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła, c) święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski, d) święto Patronów
Zgromadzenia, e) w dni Kapituły generalnej Zgromadzenia domu, w którym Kapituła się odbywa”.
Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami
w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, s. 70.
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przez odpowiednią katechezę, która ukazałaby wiernym pełniejszy wyraz tajemnicy
Eucharystii, ukazany poprzez taki sposób Jej przyjmowania16.
a) Udzielanie Komunii Świętej do ust
Zasadniczym sposobem udzielania Komunii Świętej jest rozdzielanie postaci chleba
przez szafarza bezpośrednio do ust wiernego. Jest to praktyka zwyczajna, choć wynika z faktu
technicznej trudności udzielania Komunii Świętej pod dwoma postaciami17. Podawanie Hostii
do ust utrwaliło się od IX w. i stało się podstawową formą udzielania Komunii Świętej18.
Potwierdzenie tej praktyki zostało zawarte we wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym do
obrzędu Komunia święta i kultu tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą, gdzie znajduje się
zapis: „Zgodnie z wielowiekową tradycją przy udzielaniu Komunii Świętej należy zachować
zwyczaj składania cząstki konsekrowanego chleba na języku przyjmujących Komunię”19. Jest
to sposób udzielania Komunii Świętej, który odznacza się największym bezpieczeństwem20
i jest najwygodniejszy, a jednocześnie w pełni zachowuje obwarowania dotyczące oddawania
odpowiedniej czci dla Eucharystii21.
b) Udzielanie Komunii Świętej na rękę
Udzielanie Komunii Świętej na rękę, choć do tego sposobu wrócono samowolnie
w Kościołach partykularnych Europy Zachodniej po Soborze Watykańskim II, formalnie
wprowadzono jako pewien nowy sposób (ritus novus) dopiero instrukcją Memoriale Dominii
z dnia 26 maja 1969 r.22. Instrukcja nie zmieniała nic w dotychczasowym sposobie szafowania
Komunią Świętą. Dokument stworzył jednak możliwość zaistnienia Komunii Świętej na rękę,
przez wskazanie sposobu pozyskania indultu23 dla poszczególnych Konferencji Biskupów,
potrzebnego do uprawomocnienia takiej praktyki24. Stolica Apostolska ponadto wydała inne
dokumenty, które dość dokładnie precyzują sposób udzielania Komunii Świętej na rękę25.
Por. EM 32; Przykład takiej katechezy można odnaleźć w: S. Czerwik, Komunia święta pod obiema
postaciami, w: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, S. Czerwik,
W. Sztafrowski, Warszawa 1981, s. 363-370.
17 Por. E. Górecki, Najświętsza Eucharystia, s. 108-109.
18 Por. B. Nadolski, Komunia eucharystyczna, w: Leksykon Liturgii, red. tenże, Poznań 2006, s. 663.
19 SCCME 21.
20 Przy rozdzielaniu Komunii Świętej należy zapewnić takie warunki, by zabezpieczały one przed
możliwością profanacji Najświętszego Sakramentu.
21 Por. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II,
Kielce 1997, s. 237.
22 Zob. Sacra Congregatio pro Cultu Divino Instructio, De modo Sanctam Communionem ministrandi
Memoriale Domini, 29.05.1969, Acta Apostolicae Sedis 61 (1969), s. 541-545; tekst polski:
Tłumaczenie instrukcji Memoriale Domini, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, red. E. Sztafrowski,
t. 2, z. 3, Warszawa 1970, s. 229.
23 Indult należy tu rozumieć jako zezwolenie Stolicy Apostolskiej na odstąpienie od opisywanego
przepisu prawa kościelnego.
24 Por. C. Utratus, Percepcio corporis et sanguinis Domini. Quoties. Quomodo, Periodica 74 (1985), s. 561.
25 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de fragmentis Eucharisticis, 2.05.1972, Notitiae
8 (1972), 227; tekst polski: Kongregacji Doktryny Wiary, Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych,
w: W trosce o pełnią wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. J. Królikowski,
Z. Zimowski, Tarnów 1995, s. 42; Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio de
communione sacramentali quibusdam in adiunctis faciliore reddenda Immensae Caritatis, 29.01.1973,
nr. 4, 6, Acta Apostolicae Sedis 65 (1973), s. 264-271; tekst polski: Kongregacja Sakramentów,
16
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Udzielać Komunię Święta należy tak, by przyjmujący stał przed szafarzem i otrzymał ją na
lewą rękę wraz ze słowami „Ciało Chrystusa”. Ręce wierny ma mieć skrzyżowane, prawą dłoń
pod lewą i skierowane wnętrzem ku górze. Wierny odpowiada „Amen” i lekko się skłania,
odsuwa się w lewo, by zrobić miejsce dla kolejnego wiernego i spożywa Ciało Pańskie przy
szafarzu. Dopiero po tym odchodzi26. W Polsce II Synod Plenarny potwierdził uznanie dla
utartej praktyki udzielania Komunii Świętej w postaci chleba podawanego do ust, nie
wykluczył jednak innych form27. Możliwość udzielania Hostii na rękę w Polsce formalnie
zaistniała od zajęcia stanowiska przez Konferencję Episkopatu Polski wyrażonego na 331
Zebraniu Plenarnym w dniach 8-9 marca 2005 roku. W komunikacie opublikowanym po
zebraniu znajduje się zapis, że szafarze mają udzielać Komunii Świętej na rękę tym, którzy
o to proszą przez wystawienie ręki28. W dniu 21 kwietnia 2006 r. Kongregacja ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów w odpowiedzi na prośbę o recognitie29 udzieliła
pozwolenia, aby jako zwykły przyjęty był zwyczaj udzielania Komunii Świętej na rękę
w diecezjach na terenie Polski30.
c) Bezpośrednie spożywanie z kielicha
Za pierwszą formę udzielania Komunii Świętej pod postacią wina, co odnosi się zarówno
do udzielanej Eucharystii pod dwiema postaciami jak i udzielaniu Jej tylko w jednej postaci,
IGMR wymienia spożywanie Jej bezpośrednio z kielicha31. Taka forma najlepiej ukazuje znak
Uczty Eucharystycznej oraz dopełniania się nowego i wiecznego przymierza we Krwi Pana.
Istnieje jednak właśnie w tym sposobie największa obawa przed rozlaniem, czyli naruszeniem
właściwej czci Eucharystii32. Można udzielać Komunii Świętej w ten sposób, gdy wyklucza się
zaistnienie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa braku szacunku oraz gdy jest możliwy do
zachowania należyty porządek takiej czynności33. Nie można pozwolić na zabieranie kielicha
przez wiernych, czy podawanie go sobie przez nich z ręki do ręki. Kielich powinien podawać
diakon, inny prezbiter, akolita lub inny nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, choćby
ustanowiony do jednorazowego wykonywania tej funkcji. Rolą prezbitera, diakona lub akolity
jest też spożycie tego, co pozostało oraz oczyszczenia kielicha. Jeśli udziela się Komunii
Świętej pod dwiema postaciami w taki właśnie sposób, a ktoś zechce przyjąć tylko postać

Instrukcja Immensae Caritatis na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii
Sakramentalnej, Wiadomości Diecezjalne, Katowice 42 (1974) s. 72-78 [dalej cyt.: IC].
26 Por. P. Majer, Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu komunii św. na rękę, Prawo Kanoniczne 43
(2000) nr. 1-2, s. 88.
27 Por. Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nr 92, w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999),
Warszawa - Poznań 2001, s. 198.
28 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Komunikat z 331 Zebrania Plenarnego (Warszawa), 9.03.2005,
nr 5, Akta Konferencji Episkopatu Polski 10 (2005) nr 1, s. 51.
29 Zob. J. Michalik, Prośba o recognitio Stolicy Apostolskiej na przyjmowanie przez wiernych w Polsce
Komunii świętej na rękę, 6.03.2006, Akta Konferencji Episkopatu Polski 12 (2006) nr 2, s. 45-46.
30 Por. Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dla Polski, 21.04.2006, Akta
Konferencji Episkopatu Polski 12 (2006) nr 2, s. 46-47.
31 Por. IGMR 245.
32 Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, przekł. L. Balter, Poznań 1999, s. 392.
33 Por. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de ampliore facultate sacrae Communionis sub
utraque specie administrandae Sacramentali Communione, 665.
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chleba należy mu to umożliwić34. Choć można stosować większą ilość kielichów, stosownie do
potrzeb danej sytuacji, należy unikać przelewania Krwi Pańskiej z jednego kielicha do
drugiego35.
d) Zanurzenie Hostii we Krwi Pańskiej
W wielu miejscach, również w Polsce, podstawową formą udzielania Komunii Świętej
pod dwiema postaciami jest zanurzenie konsekrowanej Hostii we Krwi Pańskiej36. Chleb
przeznaczony do konsekracji powinien być właściwie do tej czynności dostosowany. Hostie
nie mogą być za cienkie i winny być odpowiednio większe, by nie okazały się za małe do
utrzymania przy zanurzaniu37. Hostia tu używana ma być wykonana z materii wymaganej jak
przy konsekracji, czyli z niekwaszonego chleba. Hostia przeznaczona do Komunii Świętej
przez zanurzenie w postaci wina powinna być konsekrowana. Nie dopuszcza się używania
niekonsekrowanych hostii jako nośników Krwi Pańskiej. Przyjmujący w taki sposób Komunię
Świętą nie może sam zanurzać Hostii w postaci wina38. Dla zapewnienia właściwej czci dla
Eucharystii przy takim udzielaniu Komunii Świętej wymagany jest drugi szafarz do
pootrzymywania kielicha, w którym zanurza się hostie. Takim szafarzem może być prezbiter,
diakon, akolita lub inny nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej39. W przypadku udzielania
Komunii Świętej pod dwiema postaciami przez zanurzenie, nie wolno udzielać postaci chleba,
umoczonego w postaci wina eucharystycznych, na rękę przyjmującego, a tylko bezpośrednio
do ust. Zasada ta obowiązuje mimo wcześniej przytaczanych zezwoleń udzielania wiernym
Komunii Świętej na rękę40.
e) Picie z kielicha za pomocą rurki lub łyżeczki
Przy udzielaniu Komunii Świętej pod postacią wina zgodnie z 245 numerem IGMR
można zastosować specjalną rurkę bądź łyżeczkę. Biskupi mogą zastrzec wykluczenie
stosowania takiej formy wobec osób świeckich, jeśli nie jest znany taki zwyczaj w danej
wspólnocie lokalnej lub powszechnie stosuje się formę udzielania Eucharystii przez
zanurzenie41. Sposób posługiwania się tymi przedmiotami nie jest opisany w obowiązującym

Por. IGMR 160, 284. W numerze 284 w punkcie b), który jest poświęcony spożyciu tego co pozostało
po Komunii Świętej oraz puryfikacji naczyń liturgicznych, nie wymienia się prócz akolitów, którzy
obsługiwali kielich jako szafarze, jako kompetentnych do podejmowania funkcji puryfikowania
kielicha innych szafarzy nadzwyczajnych. Wyklucza się zatem szafarzy nadzwyczajnych spełniających
swą funkcje w zastępstwie szafarzy zwykłych z czynności puryfikacji.
35 Por. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instructio de quibusdam observandis
et vitandis circa sanctissimam Eucharistiam Redemptionis sacramentum, 25.03.2004, nr. 104-106, Acta
Apostolicae Sedis 96 (2004), s. 549-601; tekst polski: Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum, Kraków 2004 [dalej cyt.: RS].
36 Por. P. Hemperek, Najświętsza Eucharystia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983,
red. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła i inni, t. 3, Lublin 1986, s. 131.
37 Por. IGMR 160, 284.
38 Por. RS 104.
39 Por. Cz. Krakowiak, Komunia święta pod dwiema postaciami, Anamnesis 8 (2002) nr 29, s. 73.
40 Por. P. Petryk, Komunia święta wiernych, Roczniki Teologiczne (2006) t. 3, z. 5, s. 172.
41 Por. RS 103.
34
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dziś IGMR, jednak znajduje się w IGMR z 1975 roku42. Przy udzielaniu Komunii Świętej przy
pomocy srebrnej rurki (fistula) po tym jak spożyje w ten sposób Krew Pańską kapłan, czynią
to również wierni. Każdy spożywa postać wina z innej rurki. Kielich trzyma szafarz. Po
odpowiedzi wiernego „Amen”, on sam bierze rurkę, wkłada ją do kielicha, pije odrobinę Krwi
Pańskiej, a następnie wyciąga i odkłada do specjalnej pateny, służącej do ich obmywania.
Może również napić się wody przez tę rurkę dla jej wstępnej puryfikacji. W przypadku
stosowania łyżeczki, używa jej szafarz w ten sposób, że w lewej ręce trzyma kielich a prawą
czerpie i podaje Krew Pańską. Używa jej w taki sposób, by nie dotknąć nią języka bądź ust
przyjmującego Komunię Świętą. Dla zapewnienia właściwego poszanowania Eucharystii sam
wierny w takiej sytuacji powinien podtrzymywać sobie patenę pod brodą43.
2. Postawa przyjmującego Komunię Świętą
Przed Soborem Watykańskim II w kwestii dotyczącej postawy wiernego podczas
przyjmowania Komunii Świętej istniał utarty w historii zwyczaj sięgający IX wieku, kiedy to
pojawiła się praktyka udzielania Komunii Świętej w postaci chleba udzielanego do ust wraz
z wymogiem postawy klęczącej przyjmującego44. Stabilność takiego postępowania wyraziła
się nie tylko w kilkuwiekowej praktyce, ale również w usankcjonowaniu takiego sposobu
przez Dekret o Komunii Eucharystycznej Soboru Trydenckiego45. Sposób ten potwierdza
również dyspozycja papieża Pius V zawarta w buli Quo primum z 19 lipca 1570 r. dotyczącej
ustanowienia Mszału Rzymskiego, bowiem w Mszale tym znajdowały się obrzędy Komunii
Świętej, które przewidywały postawę stojącą wiernego przy przyjmowaniu Eucharystii46.
Dziś względem przybierania postawy ciała przez wiernego przy przyjmowaniu przez
niego Komunii Świętej jest dopuszczalna zarówno postawa klęcząca jak i postawa stojąca.
Prawo uregulowania postawy wiernych przy przyjmowaniu Eucharystii jest powierzone
Konferencji Biskupów danego kraju. Takie uprawnienie przyznała Konferencjom Biskupów
instrukcja Eucharisticum Mysterium z dnia 25 maja 1967 r., która nakazała wybranie jednej
z tych postaw za obowiązującą47. Instrukcja Inaestimabile Donum z dnia 3 kwietnia 1980
roku48 w numerze 11 podtrzymała to uprawnienie, ale już bez wyraźnego nakazu wyboru
jednej z tych form za obowiązującą. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego,
W dokumencie tym użycie rurki jest opisane w numerach 248-250, natomiast posługiwanie się
łyżeczką zawarte jest w numerach 251-252. Zob. Institutio Generalis Missalis Romani, w: Missale
Romanum, editio typica altera, 27.03.1975, Typis Polyglottis Vaticanis 1975.
43 Por. M. Pastuszko, Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii. Kanony 923-930, Prawo
Kanoniczne 36 (1993) nr. 1-2, s. 94.
44 Por. Cz. Krakowiak, Komunia święta pod obiema postaciami: historia, teologia, praktyka i posługa
nadzwyczajnego szafarza komunii świętej, w: Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w życiu Kościoła,
red. K. Michalczak, Sandomierz 2010, s. 52.
45 Zob. Concilium Tridentinum, Sessio XXI, 16.07.1562, Decretum de communione eucharistica, capp. 13, w: H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum,
wyd. 32, red. A. Schönmetzer, Barcelona 1962, s. 1725-1729.
46 Por. J. Mazanek, Czterysta lat Mszału Piusa V (1570-1970), Warszawskie Studia Teologiczne 2 (2009)
nr 22, s. 97.
47 Por. EM 34.
48 Zob. Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Instructio de quibusdam normis circa cultum
mysterii Eucharistici Inaestimabile donum, 3.04.980, Acta Apostolicae Sedis 72 (1980), s. 331-343;
tekst polski: Święta Kongregacja dla Sakramentów i Kultu Bożego, Instrukcja w sprawie niektórych
norm
dotyczących
Kultu
tajemnicy
Eucharystycznej
Inaestimabile
Donum,
www.kkbids.episkopat.pl/?id=98 [1.02.2017].
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w rozdziale czwartym, w ramach opisu rożnych form sprawowania Mszy Świętej, także
powtarza tę zasadę49.
Należy mieć na uwadze, że w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak zagrożenie życia czy
choroba wiernego przyjmującego Komunię Świętą, Kościół zezwala na rozluźnienie wymogów
związanych z Jej przyjmowaniem. Zasada podana w instrukcji Immensae Caritatis, która
w całości jest poświęcona tematowi ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania
Komunii Sakramentalnej, zezwala w takich sytuacjach na pominięcie postu i innych znaków
pobożności, do których zaliczyć należy postawę ciała. Instrukcja stwierdza istnienie takiej
reguły w zwrocie: „w odniesieniu zaś do chorych wystarczającym znakiem pobożności
i oddania będzie to, gdy przez krótki moment zastanowią się nad tą wielką tajemnicą”50.
a) Postawa klęcząca
Po zaistnieniu możliwości określenia właściwej postawy wiernego przy przyjmowaniu
Komunii Świętej przez Konferencje Biskupów, Konferencja Episkopatu Polski, korzystając
z tego uprawnienia, określiła odpowiednie wytyczne. Przepisy wykonawcze Konferencji
Episkopatu Polski do instrukcji Inaestimabile donum z dnia 1 grudnia 1980 r. zawierają zapis:
„Zgodnie z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, w diecezjach Polski przyjmuje się
Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także
w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest
bardzo utrudnione, na przykład przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni
uczestniczą we Mszy Świętej poza kościołem, po deszczu, można przyjąć Komunię Świętą na
stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą"51.

W związku z wydaniem Mszału, Konferencja Episkopatu Polski sporządziła również
instrukcję z dnia 11 marca 1987 r., w której przypominała, że zwyczajowo Komunię Świętą na
terenie Polski przyjmuje się klęcząc, natomiast postawa stojąca wiernego, chcącego przyjąć
Eucharystię, jest przyjęta tylko w sytuacjach nadzwyczajnych52.
Wraz z IGMR z 2002 r. pojawiła się w Kościele łacińskim dyrektywa uprzywilejowująca
procesyjne podejście przy udzielaniu Komunii Świętej53. Zaistniały również regulacje
dotyczące udzielania Komunii Świętej wiernym świeckim na rękę i usankcjonowanie w takich
przypadkach przyjmowania Eucharystii w postawie stojącej. W związku z powyższym mogły
powstać pewne rozbieżności w interpretacji zasad określających postawę przy przyjmowaniu
przez wiernych Komunii Świętej. Niemniej jednak nadal obowiązujące jest uprawnienie do

Por. IGMR 160.
Por. IC 3.
51 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Przepisy wykonawcze Konferencji Episkopatu Polski do instrukcji
Inaestimabile donum z 3 IV 1980, 11.12.1980, nr 10, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne
Episkopatu Polski (1966-1993), s. 52-53.
52 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa w związku
z wydaniem nowego mszału ołtarzowego, 11.03.1987, nr 27, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne
Episkopatu Polski (1966-1993), s. 66. Zapis tego punktu brzmi następująco: „Komunii świętej udziela
się przez podanie Hostii wprost do ust. Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej. Mogą
również stać, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności. Jeżeli udziela się Komunii pod obiema
postaciami, przyjmujący ją stoją. W czasie procesji do Komunii świętej należy troszczyć się
o zachowanie wzorowego porządku”.
53 Por. IGMR 44, 86.
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określenia przez daną Konferencję Biskupów zasad dotyczących sposobu przyjmowania
Komunii Świętej, w tym określenia, w jakiej postawie mają ją przyjmować wierni54.
Obecnie w dokumentach Kościoła akcentuje się uprawnienie wiernego do otrzymania
Komunii Świętej, które nie może być ograniczone przez nieudzielenie Jej, w skutek przyjęcia
przez niego innej postawy ciała niż zalecana przez odpowiednią, jaką określiła Konferencja
Biskupów55. W instrukcji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zachowaniu
i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Redemptionis Sacramentum
znajduje się jasne zalecenie w tej sprawie:
„przy udzielaniu Komunii Świętej należy pamiętać, że «święci szafarze nie mogą odmówić
sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie
zabrania im ich przyjmowania». Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie
zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii Świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać
Komunii Świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub
na stojąco”56.

Potwierdzenie zasady zawartej w numerze 91 RS występuje konsekwentnie w sposobie
postępowania Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dykasteria Stolicy
Apostolskiej w sytuacjach sprzeciwiających się przytoczonej tu zasadzie posługuje się
mechanizmem wystosowywania listów do zwierzchników Kościołów lokalnych, gdzie takie
sytuacje mają miejsce. Kongregacja przypomina w nich o fakcie istnienia wyraźnego
ograniczenia przy ustalaniu obowiązującej postawy przy przyjmowaniu Komunii Świętej.
Kongregacja bowiem, gdy aprobuje skorzystanie z uprawnienia danej Konferencji Biskupów
i zatwierdza obowiązywanie na danym terenie jako podstawowej postawy stojącej, dołącza do
niej wyraźne zastrzeżenie. Wskazane zastrzeżenie wyraża się w klauzurze stwierdzającej, iż
„przyjmującym Komunię Świętą w postawie klęczącej nie można z tego powodu Jej
odmówić”57.
b) Postawa stojąca
W ramach wytycznych Konferencji Episkopatu Polski wyrażonych w Przepisach
wykonawczych Konferencji Episkopatu Polski do instrukcji Inaestimabile donum z dnia
1 grudnia 1980 r. potwierdzono, że obowiązującą postawą ciała przy przyjmowaniu Komunii
Świętej jest postawa klęcząca. W dokumencie istniały już okoliczności zezwalające na
przyjmowanie Jej przez wiernych w postawie stojącej. Takimi okolicznościami były sytuacje,
w których duża liczba wiernych pragnęła przyjąć Eucharystię, jednocześnie zaś miejsce,
w której dokonywano Jej rozdawania odznaczało się ciasnotą. Postawę stojącą wiernych przy
przyjmowaniu Eucharystii dopuszczano również gdy Msza Święta, czy samo udzielanie
Komunii Świętej, z jakiś istotnych racji odbywała się poza budynkiem świątyni, jak również

Por. IGMR 160; Z. Janczewski, Uprawnienia Konferencji Biskupów dotyczące sprawowania Mszy św.
w świetle Nowego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, Rocznik Nauk Prawnych 16 (2006) nr 2,
s. 188.
55 Por. B. Nadolski, Liturgika. Eucharystia, t. 4, Poznań 2009, s. 252-253.
56 RS 91.
57 Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Written on 1. Juli 2002,
„Notitiae” 38 (2002), 582-585; tekst polski: Listy Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w sprawie postawy przy Komunii św., Anamnesis 9 (2003) nr 33, s. 16-18.
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gdy wierni, którzy prosili o przyjęcie Komunii Świętej, obarczeni byli niepełnosprawnością
ruchową bądź inną chorobą uniemożliwiającą przyjęcie postawy stojącej58.
Wraz z powstaniem Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania
Mszału Rzymskiego z 2002 r. zaczęło obowiązywać zalecenie procesyjnego przystępowania
do Komunii Świętej przez wiernych59. W celu dostosowania się do zalecenia, Konferencja
Episkopatu Polski w ramach wydanych Wskazań Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego
wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z dnia 9 marca 2005 r., przyjęła
również nowe rozwiązanie względem obowiązującej w Polsce postawy wiernych przy
przyjmowaniu Komunii Świętej. W numerze 38 wskazań znalazło się wyraźne poszanowanie
dla obowiązującego w łacińskim Kościele Katolickim zalecenia procesyjnego przyjmowania
Komunii Świętej. W dokumencie podkreślono rację odnajdywania w procesyjnym
przystąpieniu do Komunii Świętej znaku, który uwypukla uznawanie Ciała Pańskiego za
pokarm na drodze pielgrzymowania do życia wiecznego. Dlatego na terenie podległym
Konferencji Episkopatu Polski określono możliwość przystępowania do Komunii Świętej
w postaci klęczącej lub stojącej60. Dla wyrażania odpowiedniej czci dla Najświętszego
Sakramentu wierni mają przed przyjęciem Komunii Świętej przyklęknąć na jedno kolano lub,
w sytuacji gdy nie jest możliwe wykonanie przez nich takiego przyklęknięcia, skłonić ciało. Od
tego momentu dozwolone są w Polsce obie postawy ciała przy przyjmowaniu Komunii
Świętej, czyli zarówno stojąca, jak klęcząca61. Konferencja Episkopatu Polski określiła również
zastrzeżenie, które stwierdza, że na terenie diecezji Polski w przypadkach, gdy wierny
przyjmuje Eucharystię pod obiema postaciami chleba i wina, obowiązuje postawa stojąca62.
Zakończenie
Aktualnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają różnorodność w sposobie
udzielania Komunii Świętej na terenie Polski. Wymaga to od Jej szafarzy znajomości
kryteriów, którymi należy się posłużyć przy ocenie sytuacji i dostosowania do niej wybranej
metody rozdawania Komunii Świętej. Kwestia udzielenia bądź to postaci chleba, bądź też
samej postaci wina czy obu postaci jako Najświętszego Sakramentu jest przedmiotem decyzji
szafarza. Musi on również do wybranej postaci, szczególnie w przypadku użycia postaci wina,
zastosować odpowiednią metodę jej zaaplikowania wiernemu. Szafarz winien też rozeznać
dyspozycje przyjmującego co do posiadania odpowiedniego przygotowania, szczególnie
w przypadku udzielania Krwi Pańskiej bezpośrednio z kielicha. W zakresie obowiązującej
postawy przy przyjmowaniu Komunii Świętej, należy mieć na uwadze, że w Polsce dozwolone
są zarówno postawa stojąca jak i klęcząca, a zalecane jest procesyjne Jej przyjmowanie. Dobór
postawy jest faktycznie uprawnieniem wiernego, choć szafarze mogą proponować dla
ujednolicenia znaku jedną z możliwych. Podobnie wierny posiada prawo przyjmowania
Por. E. Przekop, Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1990, s. 74.
Por. IGMR 44, 86.
60 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski, 9.03.2005, Poznań 2006, nr 38.
61 Por. S. Gądecki, List pasterski o sposobach przyjmowania komunii świętej. Eucharystia tworzy komunię
i wychowuje do Komunii, w: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008 zwołany i przeprowadzony
przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Statuty, t. 2, red. Z. Fortuniak, M. Jędraszewski, G. Balcerek,
Poznań 2008, s. 603.
62 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, nr 38.
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postaci chleba na rękę i jeśli tylko spełnia warunki przypisane do takiego sposobu, nie należy
mu tego odmawiać. W przypadku choroby wiernego należy mieć na względzie fakt, że szafarz
ma prawną możliwość adaptowania sposobu do potrzeby zaspokojenia duchowego
pragnienia przyjęcia Komunii Świętej przez chorego.

THE CURRENTLY EFFECTIVE MANNER OF DISTRIBUTING HOLY COMMUNION
IN POLAND
Summary
Legal Regulations refer to the manner of distributing Holy Communion when they
determine the following issues: communing under both kinds; distributing Holy Communion
on the tongue or the hand, and the postures of the body that the faithful are to assume.
Therefore, when fulfilling his function, the minister of the Holy Communion should consider
whether the manner of distributing Holy Communion is consistent with the prevailing rules at
the place where the function is fulfilled. Similarly, the faithful should follow the prevailing
rules when receiving Holy Communion. Next to the standards of the ecclesiastical universal
law, there are also the standards issued by the Polish Episcopal Conference that are to be
respected. The rules that are in force in Poland precisely state when the faithful are allowed to
receive Holy Communion under another appearance than under the appearance of bread, i.e.
under both kinds or under the appearance of wine alone. These rules also clearly state which
methods can be used for distributing the Holy Communion to the faithful. The faithful may
receive Holy Communion in standing position, as well as in kneeling position. It is strongly
recommended that the faithful approach in a procession to receive the Holy Communion. In
Poland the standing position is obligatory when the Holy Communion is received under both
kinds.
Keywords
canon law, receiving Holy Communion, appearances of bread and wine, postures of the
faithful, approaching in procession
Bibliografia
Concilium Tridentinum, Sessio XXI, 16.07.1562, Decretum de communione eucharistica,
w: H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum, wyd. 32, red. A. Schönmetzer, Barcelona 1962, s. 1725-1729.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instructio de quibusdam
observandis et vitandis circa sanctissimam Eucharistiam Redemptionis sacramentum,
25.03.2004, Acta Apostolicae Sedis 96 (2004), s. 549-601; tekst polski: Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum,
Kraków 2004.
Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Written on 1. Juli 2002,
Notitiae 38 (2002), 582-585; tekst polski: Listy Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w sprawie postawy przy Komunii św., Anamnesis 9 (2003) nr 33, s. 16-18.
Czerwik S., Komunia święta pod obiema postaciami, w: Sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, S. Czerwik, W. Sztafrowski, Warszawa 1981,
s. 332-370

25

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SPOSOBY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W POLSCE…

D. KWIATKOWSKI

De sacra communione et de cultu mysterii Eucharistici extra Missam. Editio typica, reimpressio
emendata. Rituale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II
instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Città del Vaticano, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1974; tekst polski: Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą
Świętą. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2008.
Drugi Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w: II Polski Synod
Plenarny (1991-1999), Warszawa - Poznań 2001, s. 181-208.
Gądecki S., List pasterski o sposobach przyjmowania komunii świętej. Eucharystia tworzy
komunię i wychowuje do Komunii, w: Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008 zwołany
i przeprowadzony przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Statuty, t. 2, red.
Z. Fortuniak, M. Jędraszewski, G. Balcerek, Poznań 2008, s. 602-606.
Górecki E., Najświętsza Eucharystia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red.
W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski i inni, t. 3/2, księga VI, Uświęcające zadanie
Kościoła, Lublin 2011, s. 83-140.
Hemperek P., Najświętsza Eucharystia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983,
red. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła i inni, t. 3, Lublin 1986, s. 112-149.
Institutio Generalis Missalis Romani, Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002; Missale
Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate
Pauli Pp. VI promulgatum Ioannes Pauli Pp. II cura recognitum. Editio typica tertia,
reimpressio emendat, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 2008; tekst polski:
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, Rzym 2002, Poznań 2006.
Institutio Generalis Missalis Romani, 27.03.1975, w: Missale Romanum, editio typica altera,
Typis Polyglottis Vaticanis 1975; tekst polski: Mszał dla diecezji polskich, Poznań 1986,
s. [14]-[63].
Janczewski Z., Uprawnienia Konferencji Biskupów dotyczące sprawowania Mszy św. w świetle
Nowego Wprowadzenia do Mszału Rzysmskiego, Rocznik Nauk Prawnych 16 (2006) nr 2,
s. 181-194.
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa w związku
z wydaniem nowego mszału ołtarzowego, 11.03.1987, w: Dokumenty duszpasterskoliturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin
1994, s. 57-68.
Konferencja Episkopatu Polski, Komunikat z 331 Zebrania Plenarnego (Warszawa) 9.03.2005,
Akta Konferencji Episkopatu Polski 10 (2005) nr 1, s. 51-52.
Konferencja Episkopatu Polski, Przepisy wykonawcze Konferencji Episkopatu Polski do
instrukcji Inaestimabile donum z 3 IV 1980, 11.12.1980, w: Dokumenty duszpasterskoliturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin
1994, s. 45-56.
Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami
w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, 8.02.1979,
w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), red.
Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 69-71.
Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski, 9.03.2005, Poznań 2006.
Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dla Polski, 21.04.2006, Akta
Konferencji Episkopatu Polski 12 (2006) nr 2, s. 46-47.
26

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SPOSOBY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W POLSCE…

D. KWIATKOWSKI

Krakowiak Cz., Komunia święta pod dwiema postaciami, Anamnesis 8 (2002) nr 29, s. 70-73.
Krakowiak Cz., Komunia święta pod obiema postaciami: historia, teologia, praktyka i posługa
nadzwyczajnego szafarza komunii świętej, w: Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej
w życiu Kościoła, red. K. Michalczak, Sandomierz 2010, s. 49-79.
Kunzler M., Liturgia Kościoła, przekł. L. Balter, Poznań 1999.
Leksykon Liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006.
Majer P., Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu komunii św. na rękę, Prawo Kanoniczne
43 (2000) nr. 1-2, s. 79-93.
Mazanek J., Czterysta lat Mszału Piusa V (1570-1970), Warszawskie Studia Teologiczne 2
(2009) nr 22, s. 93-104.
Michalik J., Prośba o recognitio Stolicy Apostolskiej na przyjmowanie przez wiernych w Polsce
Komunii świętej na rękę, 6.03.2006, Akta Konferencji Episkopatu Polski 12 (2006) nr 2,
s. 45-46.
Nadolski B., Liturgika. Eucharystia, t. 4, Poznań 2009.
Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II,
Kielce 1997.
Pastuszko M., Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii. Kanony 923-930, Prawo
Kanoniczne 36 (1993) nr. 1-2, s. 69-130.
Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży i jego nauczanie
i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 2002.
Petryk P., Komunia święta wiernych, Roczniki Teologiczne (2006) t. 3, z. 5, s. 265-287.
Przekop E., Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1990.
Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio de communione sacramentali
quibusdam in adiunctis faciliore reddenda Immensae Caritatis, 29.01.1973, Acta
Apostolicae Sedis 65 (1973), s. 264-271; tekst polski: Kongregacja Sakramentów,
Instrukcja Immensae Caritatis na temat ułatwiania w niektórych wypadkach
przyjmowania Komunii Sakramentalnej, WDK 42 (1974) s. 72-78.
Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de modo Sanctam Communionem ministrandi
Memoriale Domini, 29.05.1969, Acta Apostolicae Sedis 61 (1969), s. 541-545; tekst
polski: Tłumaczenie instrukcji Memoriale Domini, w: Posoborowe Prawodawstwo
Kościelne, red. E. Sztafrowski, t. 2, z. 3, Warszawa 1970, s. 221-231.
Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de ampliore facultate sacrae Communionis sub
utraque specie administrandae Sacramentali Communione, 29.06.1970, Acta Apostolicae
Sedis 62 (1970), s. 664–667; tekst polski: Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja
rozszerzająca możliwość udzielania Komunii pod dwiema postaciami Sacramentali
communione, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, red. E. Sztafrowski, t. 3, z. 2,
Warszawa 1971, s. 166-172
Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de fragmentis Eucharisticis, 2.05.1972,
Notitiae 8 (1972) 227; tekst polski: Kongregacji Doktryny Wiary, Deklaracja
o cząsteczkach eucharystycznych, w: W trosce o pełnią wiary. Dokumenty Kongregacji
Nauki Wiary 1966-1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 1995, s. 42.
Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsa ad proposita dubia, 29.06.1970, Acta
Apostolicae Sedis 74 (1982), s. 1298-1299.
Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Instructio de quibusdam normis circa
cultum mysterii eucharistici Inaestimabile donum, 3.04.1980, Acta Apostolicae Sedis 72
(1980), s. 331-343; teks polski: Święta Kongregacja dla Sakramentów i Kultu Bożego,

27

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SPOSOBY UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ W POLSCE…

D. KWIATKOWSKI

Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu tajemnicy eucharystycznej
Inaestimabile Donum, www.kkbids.episkopat.pl/?id=98 [1.02.2017].
Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia
Sacrosanctum Concilium, 4.12.1963, Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), s. 97-138; tekst
polski: Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium,
4.12.1963, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 4878.
Schenk W., Czerwik S., Rak R., Komunia święta pod dwiema postaciami, w: Wprowadzenie do
liturgii, red. B. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań - Warszawa - Lublin 1967,
s. 332-334.
Utratus C., Percepcio corporis et sanguinis Domini. Quoties. Quomodo, Periodica 74 (1985),
s. 535-574.
Yamada T., W. Hasle, J. Inadomi i inni, Podręcznik gastroenterologii, tłum. E. Małecka-Panas,
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CZY MSZAŁ JANA XXIII ZOSTAŁ KIEDYKOLWIEK ZAKAZANY?

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na problem
postawiony w tytule niniejszego opracowania. Badania zostały skoncentrowane na
okresie bezpośrednio następującym po ogłoszeniu i promulgacji nowego
typicznego wydania Mszału Rzymskiego przez Pawła VI. Autor przez analizę
wypowiedzi papieskich oraz deklaracje rzymskich Kongregacji w latach 70 XX
wieku próbuje ustalić, czy w tym czasie celebrowanie Mszy Świętej według
typicznego wydania Mszału Jana XXIII z 1962 roku było prawnie możliwe czy
wskutek wprowadzenia nowego ordo missae było przez prawodawców rozumiane
jako zakaz korzystania z dotychczasowej księgi liturgicznej. Przeprowadzone
analizy wydają się przemawiać za tą drugą ewentualnością, ponieważ zarówno
papież jak i przedstawiciele rzymskich kongregacji nie pozwalali na celebrację
tradycyjnej Mszy bez specjalnego pozwolenia, które, nawet jeżeli było wydawane, to
nie dotyczyło typicznego wydania Mszału Rzymskiego z 1962 roku, ale
zreformowanej już Mszy według zmian z 1965 i 1967 roku.

W Liście apostolskim motu proprio Summorum pontificum Benedykt XVI, zezwalając na
posługiwanie się typiczną edycją Mszału Rzymskiego z 1962 roku, napisał w artykule
pierwszym tego dokumentu, że Mszał opublikowany przez Jana XXIII nigdy nie został
odwołany (łac. numquam abrogatam)1. Tymczasem jeszcze jako kardynał w jednej ze swoich
autobiograficznych publikacji zapisał następujące zdania: „Byłem jednak zaniepokojony
zakazem używania starego mszału, ponieważ nic takiego nie wydarzyło się nigdy w całej
historii liturgii. Miało się wrażenie, że tego typu zakaz jest całkowicie normalny”2. Nietrudno
zauważyć, że obie wypowiedzi są sprzeczne, a w najlepszym razie bardzo niespójne.
W tym kontekście wydaje się zasadne i ważne postawienie pytania o to, jaki był
faktyczny status tzw. Mszy trydenckiej po wprowadzeniu przez Pawła VI odnowionego
Mszału Rzymskiego w 1970 roku. Takie pytanie wydaje się jeszcze ważniejsze w kontekście
przywrócenia przez Benedykta XVI prawa do swobodnego korzystania z tzw. Mszału
przedsoborowego. Opinie na temat statusu Mszału Jana XXIII są wśród teologów bardzo

Dawid Mielnik, mgr lic. kan. – doktorant w w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, licencjat kanoniczny
z teologii (w zakresie teologii biblijnej) oraz licencjat filozofii (KUL); zainteresowania naukowe:
egzegeza biblijna, symbolika liturgiczna nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, relacje pomiędzy
Mszałem Piusa V a Mszałem Pawła VI; kontakt: mielnikdawid@gmail.com
1 Zob. Benedykt XVI, List papieża Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji Motu proprio
„Summorum Pontificum”, Anamnesis 13 (2007), z. 4, s. 13.
2 Zob. J. Ratzinger, Moje życie. Wspomnienia z lat 1927-1977, Częstochowa 1998, s. 130. Por.
J. Ratzinger, Bilans i perspektywy, Christianitas 9 (2001), s. 144.
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podzielone, co obrazują przytoczone powyżej wzajemnie wykluczające się wypowiedzi
pochodzące od tego samego hierarchy3.
Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na problem
postawiony w tytule pracy. Metodą, która pomoże w rozwiązaniu problemu badawczego, jest
zestawienie oraz analiza różnych dokumentów dotyczących poruszanej problematyki.
Ponieważ najwyższym autorytetem w Kościele katolickim cieszą się wypowiedzi
przedstawicieli Kongregacji rzymskich, stąd badania dotyczą orzeczeń oficjalnych organów
Stolicy Apostolskiej, zarówno publicznych jak i prywatnych4. Pod uwagę brane są tylko
wypowiedzi z okresu pontyfikatu Pawła VI, gdyż właśnie wtedy, mniej więcej w połowie tego
przedziału czasowego, został promulgowany nowy Mszał Rzymski5. Opracowanie składa się
z trzech części. W pierwszych dwóch zbadano wypowiedzi związane z postawionym
problemem z okresu przed promulgacją odnowionego Mszału Rzymskiego oraz po
promulgacji. W trzeciej zanalizowano status Mszału Jana XXIII w oparciu o przeprowadzone
zestawienia.
Okres przed promulgacją nowego Mszału
Okres od ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej 4 XII 1963 roku do 30 XI 1969 roku,
czyli do dnia wejścia w życie nowego ordo missae, był intensywnym czasem reformowania
liturgii Mszy Świętej od jej rytu określonego w Mszale Jana XXIII do ceremonii przedstawionej
w nowym wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego. Chociaż w sensie ścisłym reforma nie
zakończyła się w 1970 roku6, to jednak z punktu widzenia zakresu przeprowadzonych zmian
w obrzędzie Mszy Świętej, fakt ogłoszenia nowego Mszału jest ważnym wyznacznikiem końca
reform.
Pomiędzy 1963 a 1970 rokiem nie zostało opublikowane żadne typiczne wydanie
Mszału Rzymskiego. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie zostały podjęte żadne decyzje
wpływające na kształt liturgii. Przeciwnie, najpierw w 1964 a następnie w 1967 roku zostały
wydane dwie Instrukcje wykonawcze, które w widoczny sposób zmieniały już sam ryt Mszy
Świętej i, co więcej, miały one moc obowiązującą od chwili określonej w końcowych
przepisach dokumentów. Oznacza to, że od 7 III 1965 roku celebrowanie Eucharystii w rycie
rzymskim było możliwe jedynie według typicznej edycji Mszału Rzymskiego z 1962 roku
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Instrukcję Inter oecumenici7. Co więcej, od
29 VI 1967 roku sprawowanie Mszy Świętej było możliwe według typicznej edycji Mszału
Rzymksiego z 1962 roku, ale przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez pierwszą

Wśród badaczy często powraca opinia, że tzw. przedsoborowa liturgia została zakazana w chwili
wprowadzenia nowego Mszału. Zob. np. W. Pskit, Językowe konsekwencje motu proprio Summorum
Pontificum, Łódzkie Studia Teologiczne 20 (2011), s. 275.
4 Głos w sprawie obowiązywalności Mszału niezreformowanego zabierali również przedstawiciele
poszczególnych Konferencji Episkopatu oraz różni teologowie. Ponieważ ich wypowiedzi nie są
oficjalnym głosem Stolicy Apostolskiej, nie będą brane pod uwagę.
5 Wybór właśnie tego okresu z metodologicznego punktu widzenia wydaje się najlepszy, ponieważ
właśnie wtedy powinny być wydawane wiążące ustalenia w sprawie obowiązywalności
niezreformowanego Mszału.
6 Dowodem tego jest choćby wydane zaledwie pięć lat później drugie typiczne wydanie Mszału
Rzymskiego.
7 Zob. Sacra Congregatio Rituum, Instructio ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia recte
ordinandam, Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), s. 877-900.
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Instrukcję oraz przez dokument Tres abhinc annos8. Ponieważ te zmiany miały charakter
prawny, celebrowanie Eucharystii według Mszału Jana XXIII bez uwzględnienia zmian z 1964
a następnie z 1967 roku było prawnie niemożliwe9.
Z drugiej strony równolegle prowadzono swoistego rodzaju celebracje
eksperymentalne, które odbiegały od wzoru wyznaczonego w dwóch wspomnianych
dokumentach, a których celem była próba stworzenia nowego, odnowionego dla całego
Kościoła rytu Mszy Świętej. Owe eksperymentalne celebracje prowadzone były przez oficjalne
organy Stolicy Apostolskiej jak również bezprawnie z osobistej inicjatywy niektórych osób
duchownych10. Najważniejszym i najbardziej znanym przykładem takiego liturgicznego
eksperymentu jest tzw. Missa normativa odprawiona w Rzymie w październiku 1967 roku
podczas synodu biskupów11. To właśnie ten eksperyment po wprowadzeniu niewielkich
poprawek został zatwierdzony przez papieża i ogłoszony jako nowe ordo missae w nowym
typicznym wydaniu Mszału Rzymskiego.
3 IV 1969 roku została przez Pawła VI podpisana Konstytucja apostolska Missale
romanum, która wprowadzała zreformowane obrzędy12. Zgodnie z wytycznymi zawartymi
w tym dokumencie miał on obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli od 30 XI 1969
roku. Parę dni później, 6 IV, przez Świętą Kongregację Rytów został ogłoszony dekret Ordine
Missae, który powtórzył datę obowiązywania nowych obrzędów Mszy Świętej. Oba
dokumenty spotkały się z bardzo silną krytyką ze strony środowisk tradycyjnych oraz stały
się podstawą doszukiwania się prawnej nieobowiązywalności nowego rytu Mszy Świętej.
Dekretowi Kongregacji zarzucano jego nieopublikowanie w Acta Apostolicae Sedis, co miałoby
oznaczać pozbawienie mocy prawnej, Konstytucji papieskiej zaś – brak wyraźnego określenia
statusu nowego rytu w kontekście tradycyjnych obrzędów13.
Ważna, chociaż niedotykająca jeszcze kwestii obowiązywalności Mszału Jana XXIII,
wypowiedź Pawła VI miała miejsce 3 IX 1969 roku podczas audiencji. Papież zachęcał wtedy
do tego, żeby rezygnować z własnych upodobań i przyzwyczajeń oraz rozpowszechniać
nowego ducha modlitwy14. Wypowiedź ta w kontekście nadchodzącej daty obowiązywalności
nowego ordo missae może być odczytywana jako aluzja do dostosowania się do nowych
przepisów liturgicznych i nowej formy celebracji Mszy Świętej. Jeszcze ważniejsze
Zob. Sacra Congregatio Rituum, Instructio altera ad exsecutionem Constitutionis de sacra Liturgia recte
ordinandam, Acta Apostolicae Sedis 59 (1967), s. 442-448.
9 Zob. Ch.J. Glendinning, Was the 1962 Missale Romanum Abrogated? A Cononical Analysis in Light of
Summorum Pontificum, Worship 85 (2011), z.1, s. 25.
10 Już w 1965 roku ilość niekontrolowanych eksperymentów liturgicznych była na tyle duża, że
Lercaro, przewodniczący Rady do wykonania Konstytucji o liturgii świętej, czuł się zmuszony
zaapelować do biskupów o pohamowanie samodzielnych prób reformy Mszy Świętej. Zob. M. Davies,
Liturgiczne bomby zegarowe Vaticanum II. Zniszczenie katolickiej wiary przez zmiany w katolickim
kulcie, Warszawa 2004, s. 57-58.
11 Zob. Z. Wit, Nowe Ordo Misae, w: Ante Deum stantes, red. S. Koperek, Kraków 2002, s. 257.
12 Zob. Paulus VI, Missale Romanum ex decreto Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum Promulgatur,
Acta Apostolicae Sedis 61 (1969), s. 217-222.
13 W jednym z ostatnich akapitów Missale romanum papież stwierdza, że „chce” (łac. volumus), żeby
zarządzone przepisy zostały wprowadzone w życie. Środowiska tradycyjne zarzucały niekiedy brak
wyraźnej deklaracji, czy novus ordo ma zająć miejsce starego rytu czy ma z nim współegzystować na
równych prawach.
14 Zob. Cz. Krakowiak, Wiara. Kościół. Liturgia, Lublin 2016, s. 182; Cz. Krakowiak, Dlaczego
nadzwyczajna forma celebracji Mszy Świętej?, w: Jedna wiara, jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału
Pawła VI, red. Cz. Krakowiak, B. Migut, Lublin 2009, s. 170.
8

31

CZY MSZAŁ JANA XXIII ZOSTAŁ KIEDYKOLWIEK ZAKAZANY?

D. MIELNIK

stwierdzenie padło kilka tygodni później, 19 IX. Papież powiedział wtedy, że wprowadzenie
nowego rytu Mszy Świętej jest aktem posłuszeństwa Soborowi15.
Dwa miesiące później, 20 XI 1969 roku, przez Świętą Kongregację do spraw Kultu
Bożego została wydana ważna dla poruszanego problemu badawczego instrukcja16.
Dokument ten ustalał terminy dotyczące czasu wprowadzenia nowego rytu Mszy Świętej.
Wydanie takiej instrukcji stało się konieczne, ponieważ do 30 XI 1969 nie wszystkie
Konferencje Episkopatu były w stanie przełożyć teksty nowego Mszału. Zgodnie z tym
dokumentem od pierwszej niedzieli Adwentu miała obowiązywać łacińska wersja nowego
Mszału, a poszczególne Konferencje Episkopatu miały ustalić datę wprowadzenia nowego
rytu Mszy Świętej, niemniej nie mogła ona być późniejsza niż 28 XI 1971 roku. W punktach
19 i 20 opisane zostały przypadki księży chorych, w podeszłym wieku oraz takich, którzy
mieliby problem z dostosowaniem się do nowych obrzędów. Według dokumentu, za zgodą
biskupa, mogli oni celebrować Mszę Świętą według dotychczasowego rytu, ale bez udziału
ludu17.
Z powodu publikacji Krótkiej analizy krytycznej18, a zwłaszcza zarzutów, które w niej
postawiono, okazało się konieczne wprowadzenie pewnych poprawek do Ogólnego
wprowadzenia. Szczególnie ważną i rozpowszechnioną kwestią stało się znaczące
przerobienie 7 punktu zawierającego definicję Mszy Świętej19. W każdym razie Święta
Kongregacja do spraw Kultu Bożego 26 marca 1970 roku promulgowała nowe wydanie
typiczne Mszału Rzymskiego20. Jednocześnie była to promulgacja drugiej wersji Ogólnego
wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Na pojawienie się drukowanego egzemplarza trzeba
było jednak poczekać jeszcze półtora miesiąca. Dopiero 11 V 1970 roku przedstawiono
papieżowi pierwszy drukowany egzemplarz odnowionego Mszału21.
Okres po promulgacji nowego Mszału
Święta Kongregacja do spraw Kultu Bożego 14 czerwca 1971 roku wydała kolejny
dokument dotyczący korzystania z poszczególnych ksiąg liturgicznych. Była to notyfikacja De

Zob. Cz. Krakowiak, Wiara. Kościół. Liturgia, s. 183.
Zob. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, De Constitutione Apostolica „Missale Romanum” gradatim ad
effectum deducenda, Acta Apostolicae Sedis 61 (1969), s. 749-753.
17 „Sacerdotes aetate provecti qui Missam sine populo celebrant, quique graviores forsitan experiantur
difficultates in novo Ordine Missae et novis textibus Missalis Romani et Ordinis lectionum Missae in
usum assumendis, possunt, de consensu sui Ordinarii, ritus et textus qui nunc sunt in usu retinere.
Casus vero peculiares, videlicet sacerdotum infirmorum, aut aegritudine vel aliis difficultatibus
laborantium, huic Sacrae Congregationi proponantur”. Por. P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po
dziejach liturgii rzymskiej, Dębogóra 2009, s. 248-249.
18 Zob. Krótka analiza krytyczna nowego Ordo Missae, w: Hoc est enim corpus meum. Analiza
porównawcza Novus Ordo Missae i Tradycyjnej Mszy Świętej, S. Maessen, Warszawa 1997, 94-123. Por.
R. de Mattei, Rozważania o reformie liturgicznej, Christianitas 9 (2001), s. 127.
19 Zob. J. Kowalski, Motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI z 7 lipca 2007, w: Introibo ad
altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa,
red. S. Koperek, Kraków 2008, s. 228.
20 Zob. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Nova editio Missalis Romani promulgatur et typica
declaratur, Acta Apostolcae Sedis 62 (1970), s. 554.
21 Zob. J. Sroka, Księga Ołtarza Soboru Watykańskiego II. Missale Romanum Pawła VI, Collectanea
theologica 41 (1971), z. 2, s. 78.
15
16

32

CZY MSZAŁ JANA XXIII ZOSTAŁ KIEDYKOLWIEK ZAKAZANY?

D. MIELNIK

Missali Romano, Liturgia Horarum et Calendario22, która w niemałym zakresie powtarzała
ustalenia Instrukcji z 20 XI 1969 roku. Przypomniano również w punkcie 3, że celebrowanie
Mszy Świętej według Mszału wydanego przez Jana XXIII jest możliwe dla księży w podeszłym
wieku, chorych oraz takich, którzy mieliby problem z dostosowaniem się do nowych
obrzędów. Notyfikacja przypomina, że jest to możliwe tylko za zgodą biskupa oraz bez udziału
ludu. Co więcej, pojawia się również wyraźna informacja, że w rycie należy uwzględnić
zmiany wprowadzone w 1965 i 1967 roku23.
Ważną inicjatywę w sprawie utrzymania tradycyjnej liturgii rzymskiej podjęli brytyjscy
działacze związani ze środowiskiem kulturowym. Przygotowali stosowne pismo, w którym
prosili papieża o wyrażenie zgody na zachowanie tradycyjnych obrzędów Mszy Świętej.
Zostało ono opublikowane 7 VII 1971 roku na łamach czasopisma „Times”24. 30 X 1971 roku,
czyli miesiąc przed datą wyznaczającą ostateczny moment wprowadzenia w poszczególnych
krajach nowego Mszału, kardynał Heenan na audiencji u papieża prosił w imieniu
sygnatariuszy tej petycji o możliwość celebrowania Mszy Świętej według nieodnowionych
obrzędów. Parę dni później, 5 XI, pojawił się dokument Świętej Kongregacji do spraw Kultu
Bożego adresowany do Heenana, w którym stwierdzono, że papież wyraził zgodę na
udzielanie pewnym grupom wiernych przez ordynariuszy Anglii i Walii pozwolenia na
celebrowanie Mszy Świętej według starych obrzędów z zastrzeżeniem, że wydaniem
wzorcowym nie jest Mszał Jana XXIII, ale wydanie opublikowane dekretem Świętej
Kongregacji Obrzędów z dnia 27 I 1965 uwzględniające zmiany wprowadzone Instrukcją Tres
abhinc annos25.
Status prawny tradycyjnych obrzędów Mszy Świętej mimo wszystko nie wydawał się
jasny, w związku z czym pojawiały się kolejne pytania dotyczące prawa celebrowania
Eucharystii zgodnie z księgami niezreformowanymi. W tej kwestii pojawiło się kilka
odpowiedzi ze strony organów Stolicy Apostolskiej. 29 XII 1972 roku Sekretariat Stanu
stwierdził, że status prawny i możliwość celebrowania tradycyjnej liturgii zostały rozwiązane
w Konstytucji apostolskiej Missale Romanum26. Organ ten nie udzielił zatem jednoznacznej
odpowiedzi, uznając, że sprawa jest oczywista.
Miesiąc później, 29 I 1973 roku, w liście skierowanym do Sekretariatu Stanu
Kongregacja podkreśliła, żeby wobec tradycyjnej liturgii nie stosować określenia „Msza Piusa

Zob. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, De Missali Romano, Liturgia Horarum et Calendario, Acta
Apostolice Sedis 63 (1971), s. 712-715.
23 „Iis vero, qui ob provectam aetatem vel infirmitatem graves experiuntur difficultates in novo Ordine
Missalis Romani, Lectionarii Missae vel Liturgiae Horarum servando, licet, de consensu sui Ordinarii ac
tantummodo in celebratione sine populo facta, Missale Romanum iuxta editionem typicam anni 1962,
a decretis annorum 1965 et 1967 accommodatum, vel Breviarium Romanum, quod antea in usum erat,
sive ex toto sive ex parte retinere”.
24 Zob. P. Milcarek, Historia Mszy, s. 275.
25 „Di permettere a certi gruppi di fedeli in speciali occasioni, di partecipare alla messa celebrata
secondo i riti e i testi del precedente Messale Romano, publlicato con Decreto della S. Congregazione
dei Riti, il 27 gennaio 1965, con le modifiche apportate dalla Istruzione del 4 maggio 1967”. Cytat za:
A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), Roma 1997, s. 298. Por. P. Milcarek, Historia Mszy, s. 277.
To pozwolenie jest potocznie nazywane Indultem Agathy Christie.
26 „La Costituzione apostolica «Missale Romanum» e la sua portata giuridica sono chiarissime”. Cytat
za: A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), s. 299. Por. Cz. Krakowiak, Dlaczego nadzwyczajna
forma celebracji, s. 183.
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V”, ale „formularz liturgiczny, którego już się nie stosuje”27. 31 VIII 1973 biskup Susar zwrócił
się z prośbą o wyraźną deklarację, czy istnieje bezwzględny zakaz sprawowania Mszy Świętej
według Mszału niezreformowanego. Sekretariat Stanu zwrócił się z tym pytaniem do Świętej
Kongregacji do spraw Kultu Bożego, której sekretarz odpowiedział 17 X 1973 roku, że Mszał
Piusa V został definitywnie zniesiony z chwilą wprowadzenia nowej księgi liturgicznej28.
Była to jednak odpowiedź prywatna, a nie oficjalna, co spowodowało, że nie została
potraktowana w sposób rozstrzygający, ciągle bowiem napływały do Stolicy Apostolskiej
pytania dotyczące obowiązywalności starego obrzędu Mszy Świętej. 24 V 1974 roku prefekt
Kongregacji do spraw Kultu Bożego stwierdził, że nowy Mszał się jedyną obowiązującą księgą
liturgiczną dla rytu rzymskiego, co implikowało niemożność korzystania z Mszału wydanego
przed Soborem29. Pod koniec roku, 28 X 1974, ukazała się jeszcze jedna notyfikacja Świętej
Kongregacji do spraw Kultu Bożego. Zasadniczo powtórzyła ona restrykcje wyrażane już
wcześniej: tradycyjna Msza Święta może być celebrowana tylko za zgodą biskupa przez księży
chorych oraz w podeszłym wieku, i to bez udziału ludu30.
Nie inne rozstrzygnięcie w sprawie obowiązywalności tradycyjnego Mszału zostało
wydane 11 X 1975 roku przez Jeana-Marię Villota, sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej,
w piśmie skierowanym do przewodniczącego komisji liturgicznej we Francji. Dokument ten
jest jednak o tyle ważny, że kardynał odnosi się w nim do problemu obowiązywalności bulli
Piusa V Quo primum, której treść była wykorzystywana jako podstawa ciągłego celebrowania
niezreformowanych obrzędów Mszy Świętej przez osoby przywiązane do środowisk
tradycyjnych. Villot stwierdza w swoim piśmie, że nowy Mszał zajął miejsce starego oraz że
Konstytucja apostolska Pawła VI z 1969 roku zawiesza obowiązywalność wcześniejszych
orzeczeń, w tym również ustalenia zawarte w bulli Piusa V31.
Jednym z ostatnich ważnych głosów papieża dotyczących obowiązywalności
tradycyjnych obrzędów jest jego wypowiedź podczas konsystorzu 24 III 1976 roku32. Paweł
VI przypomniał wtedy, że zgodnie z notyfikacją z czerwca 1971 roku prawo do celebrowania
Mszy Świętej według tradycyjnego obrzędu mają jedynie księża chorzy i w podeszłym wieku
po uzyskaniu zgody biskupa. Takie celebracje mają jednak odbywać się bez udziału ludu. Co
więcej, papież wyraźnie stwierdził, że novus ordo zostało promulgowane w miejsce starego
jako akt posłuszeństwa postanowieniom II Soboru Watykańskiego na wzór tego, co w XVI

„Ma, qualora si presentasse qualche caso del tutto particolare, in cui il movenete non sia il
sottofondo polemico e dottrinale, la concessione potrebbe farsi, non come messa di Pio V, ma come un
formulario liturgico non più in usu”. Zob. A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), s. 298. Por.
Cz. Krakowiak, Wiara. Kościół. Liturgia, s. 194.
28 Por. Cz. Krakowiak, Dlaczego nadzwyczajna forma celebracji, s. 183; Cz. Krakowiak, Wiara. Kościół.
Liturgia, s. 195.
29 Por. P. Milcarek, Historia Mszy, s. 278.
30 „Le dispense, nei casi previsti di sacerdoti anziani malati, possono essere date solo per le messe
celebrate in privato. Gli Ordinari non possono dare facoltà di usare il precedente messale nelle messe
con il popolo”. A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), s. 301.
31 „Through the Constitution Missale Romanum Pope Paul, as you know, orders that the new Missal is
to replace the former one, notwithstanding any or apostolic ordinances of this predecessors –
including, therefore, all the determinations of the Constitution Quo primum. No one, in France or
anywhere else, can therefore claim and indult granted by Quo primum and allowing use of the former
Missal”. Cytat za: W.H. Johnston, Care for the Church and Its Liturgy: A Study of Summorum Pontificum
and the Roman Rite, Collegeville 2013, s. 107.
32 Zob. Paulus VI, Consistorium secretum, Acta Apostolice Sedis 68 (1976), s. 369-382.
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wieku uczynił Pius V. Paweł VI wezwał również wszystkich katolików do celebracji
odnowionych obrzędów w imię posłuszeństwa tradycji33.
Kilka miesięcy później petycję o prawo do celebrowania Mszy Świętej według
niezreformowanego rytu przedstawiła również grupa francuskich intelektualistów. Stało się
to 9 VIII 1976 roku. W przeciwieństwie do prośby skierowanej przez Brytyjczyków ta petycja
nie doczekała się jednak pozytywnego rozstrzygnięcia34. Pozytywnie nie został również
rozpatrzony wniosek o liturgię tradycyjną skierowany przez pośrednictwo francuskiego
filozofa, Jeana Guittona, 8 IX 1976 roku35. W sprawie obowiązywalności tradycyjnych
obrzędów Mszy Świętej Paweł VI raz jeszcze wypowiedział się w prywatnej korespondencji
z arcybiskupem Lefebvrem. W liście z 11 X 1976 roku papież stwierdził między innymi, że
przeprowadzone reformy liturgiczne zostały ogłoszone jako obowiązujące dla wszystkich
katolików, w związku z czym celebrowanie Mszy Świętej w rycie niezreformowanym jest
wyrazem nieposłuszeństwa36.
Status Mszału Jana XXIII w okresie 1962-1978
Na podstawie dokonanych zestawień należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze kwestie:
zagadnienie ostatecznego kształtu Mszału zawierającego tradycyjny ryt liturgiczny Mszy
Świętej oraz problem rangi poszczególnych wypowiedzi w sprawie obowiązywalności
niezreformowanej liturgii.
Jak już zostało zauważone, typiczne wydanie Mszału opublikowane za pontyfikatu Jana
XXIII w 1962 roku nie przetrwało zbyt długo w stanie niezmienionym. Już niespełna trzy lata
później pojawiły się pierwsze znaczące zmiany, które wraz z reformami z 1967 roku
doprowadziły liturgię do swego ostatecznego kształtu37. W kontekście problemu
postawionego w tytule niniejszego opracowania ważne wydaje się najpierw ustalenie,
w którym momencie Mszał Jana XXIII przybrał swoją ostateczną postać, czyli czy zmiany
wprowadzone w 1965 i 1967 roku wprowadzały nową liturgię, czy rozwijały starą.
Za drugim rozwiązaniem przemawia brak publikowania wydania typicznego Mszału,
który uwzględniałby przeprowadzone reformy. Za pierwszym rozwiązaniem zaś przemawia
charakter przeprowadzonych zmian. Reformy te w tak dużym stopniu wpływały na zmianę
33„At

vero, nomine ipsius Traditionis Nos ab omnibus filiis Nostris atque ab omnibus catholicis
communitatibus postulamus, ut cum dignitate pietatisque fervore renovatae Liturgiae ritus
celebrentur. Usus novi Ordinis Missae minime quidem sacerdotum vel christifidelium arbitrio
permittitur. Instructione autem edita die quarto decimo mensis Iunii anno millesimo nongentesimo
septuagesimo primo provisum est, ut Missae celebratio antiquo ritu sineretur, facultate data ab
Ordinario, tantummodo sacerdotibus aetate provectis vel infirmis, qui Divinum Sacrificium sine
populo ofïerrent. Novus Ordo promulgatus est, ut in locum veteris substitueretur post maturam
deliberationem, atque ad exequendas normas quae a Concilio Vaticano II impertitae sunt. Haud
dissimili ratione, Decessor Noster S. Pius V post Concilium Tridentinum Missale auctoritate sua
recognitum adhiberi iusserat”. Paulus VI, Consistorium secretum, s. 374.
34 Zob. P. Milcarek, Historia Mszy, s. 288-289.
35 Por. M. Faggioli, True Reform: Liturgy and Ecclesiology in Sacrosanctum Concilium, Collegeville 2012,
s. 150.
36 „We have sanctioned the reform with our own authority and directed its obligatory use by all who
call themselves Catholic”. Cytat za: W.H. Johnston, Care for the Church and Its Liturgy, s. 25, 107.
37 Ostatecznego w tym znaczeniu, że następnym krokiem reformy liturgicznej była już zupełnie nowa
liturgia nieoparta w żadnym stopniu na wydaniu z 1962 roku, czego wyrazem jest choćby
nieumieszczenie na początku odnowionego Mszału Rzymskiego ani bulli Piusa V, ani listu
apostolskiego Jana XXIII.
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duchowości tradycyjnej formy Mszy Świętej, że wiele z nich jest o wiele bliższych duchowości
novus ordo niż duchowości liturgii skodyfikowanej przez Piusa V. Co więcej, wydaje się, że
trudno byłoby wiązać reformy przeprowadzone w roku 1965 i 1967 z Mszałem związanym
z imieniem papieża, który na większość z tych zmian najprawdopodobniej by się nie zgodził38.
Na podstawie tych przesłanek można zatem twierdzić, że ostateczną formą Mszału Jana XXIII
jest jego wersja z 1962 roku. W związku z tym modyfikacje inkorporowane do Mszału Jana
XXIII przez dwie Instrukcje wykonawcze należy traktować jako kolejne etapy wprowadzania
novus ordo.
Co do drugiej kwestii, czyli problemu rangi poszczególnych wypowiedzi dotyczących
obowiązywalności tradycyjnych obrzędów, należy rozróżnić pomiędzy prywatnymi
wypowiedziami papieża oraz członków organów Stolicy Apostolskiej od oficjalnych
dokumentów wydanych przez Pawła VI i rzymskie Kongregacje, zwłaszcza tych
opublikowanych w Acta Apostolicae Sedis. Te drugie deklaracje ze względu na swój oficjalny
i powszechny charakter mają wyższą rangę, przez co są bardziej pomocne w odpowiedzi na
postawiony problem badawczy. Z drugiej strony nawet takie rozróżnienie napotyka na pewne
problemy. Przykładem może być choćby dekret Świętej Kongregacji Rytów z 6 IV 1969, który,
mimo swojego wielkiego znaczenia, nie został opublikowany w Acta Apostolicae Sedis.
W świetle dwóch powyższych uwag można stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Inter oecumenici, która miała charakter prawny i zobowiązywała wszystkich do jej
zachowywania39, od 7 III 1965 roku sprawowanie Mszy Świętej według rytu z 1962 roku nie
było możliwe bez odpowiedniej zgody40. W praktyce oznaczało to formalne zniesienie
obrzędów skodyfikowanych w Mszale Jana XXIII. Dodatkowo od 29 VI 1967 roku, czyli od
daty obowiązywania Instrukcji Tres abhinc annos, ryt wprowadzony przez pierwszą
Instrukcję wykonawczą również stracił swoją ważność.
Przedstawioną powyżej interpretację potwierdzają kolejne dokumenty Świętej
Kongregacji do spraw Kultu Bożego, a więc notyfikacja De Missali Romano, Liturgia Horarum
et Calendario z 14 VI 1971 roku oraz notyfikacja z 28 X 1974. Co więcej, na konsystorzu 24 III
1976 roku Paweł VI odwołał się właśnie do norm ustalonych w notyfikacji z 1971 roku.
Obowiązywalność poprawek z 1965 oraz z 1967 roku została również potwierdzona 5 XI
1971 w związku z wydaniem tzw. Indultu Agathy Christie.
W oparciu o te rozstrzygnięcia jak również i pozostałe przytoczone wypowiedzi
dotyczące poruszanego w niniejszym opracowaniu zagadnienia można wyciągnąć trzy istotne
wnioski. Po pierwsze, celebrowanie Mszy Świętej według typicznego wydania Mszału
Rzymskiego z 1962 roku stało się niemożliwe z chwilą wejścia w życie Instrukcji Inter
oecumenici. Po drugie, celebrowanie Mszy Świętej według typicznego wydania Mszału
Rzymskiego z 1962 roku z uwzględnieniem zmian z 1965 i 1967 roku było niemożliwe po
Za taką opinią przemawiają zwłaszcza postanowienia podjęte na synodzie rzymskim obradującym
pod przewodnictwem Jana XXIII w 1960 roku. Synod opowiedział się wtedy bardzo mocno za
pozostawieniem łaciny jako języka kultycznego, zachowaniem tradycyjnej orientacji celebransa,
pozostawieniem dotychczasowego umiejscowienia tabernakulum oraz potępił kreatywność
celebransa. Są to zatem rozstrzygnięcia, które zostały odrzucone już w pierwszej Instrukcji
wykonawczej z 1964 roku. Zob. R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku,
Komorów 2009, s. 74.
39 Oczywiście zdarzały się wyjątki. Przykładem może być choćby ojciec Pio, który uzyskał zgodę na
celebrowanie Mszy Świętej z pominięciem zmian wprowadzonych w 1965 roku.
40 Por. Ch.J. Glendinning, Was the 1962 Missale Romanum Abrogated?, s. 25; P, Milcarek, Między Mszą
I Mszą, Christianitas 9 (2001), s. 168-169.
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30 XI 1969 roku bez uzyskania specjalnego pozwolenia. Co więcej, o to pozwolenie mogli się
starać jedynie niektórzy kapłani, a po jego uzyskaniu mieli oni prawo celebrować liturgię w jej
postaci z 1967 roku jedynie bez udziału ludu. Po trzecie, celebrowanie tradycyjnego obrzędu
Mszy Świętej przez innych kapłanów i z udziałem ludu było możliwe jedynie po uzyskaniu
specjalnego indultu. Niemniej nawet w tym przypadku zgoda na celebrację dotyczyła
Eucharystii w jej kształcie z 1967 roku.
W świetle tych trzech wniosków można stwierdzić, że za pontyfikatu Pawła VI
korzystanie z Mszału Jana XXIII w jego postaci z 1962 roku było prawnie niemożliwe, co
oznacza że Mszał ten został w tym okresie, tzn. od 7 III 1965 roku do końca pontyfikatu Pawła
VI, formalnie zniesiony. Co za tym idzie, można konsekwentnie odpowiedzieć twierdząco na
problem badawczy postawiony w tytule niniejszego opracowania41.
Podsumowanie
Celem niniejszego opracowania była próba stwierdzenia, czy Mszał Jana XXIII został
kiedykolwiek zakazany. Dla realizacji tego celu posłużono się zestawieniem oraz analizą
wiodących wypowiedzi papieża Pawła VI oraz najważniejszych organów Stolicy Apostolskiej
dotyczących podjętej w pracy problematyki. Opracowanie zostało podzielone na trzy
zasadnicze części. W pierwszej zarysowano czas reform, które doprowadziły do przejścia od
typicznego wydania Mszału Rzymskiego z 1962 roku do momentu publikacji pierwszego
wydania Mszału Pawła VI. W drugiej części pracy zestawiono najważniejsze wypowiedzi
dotyczące poruszanej problematyki w okresie po promulgacji nowego Mszału. Te analizy
umożliwiły uzyskanie materiału wykorzystanego w części trzeciej, w której nastąpiła próba
ustalenia statusu Mszału Jana XXIII w okresie 1962-1978.
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że w historii Kościoła
katolickiego był taki okres, kiedy Mszał Jana XXIII w postaci, w jakiej został określony w 1962
roku, nie mógł być prawnie używany. Ten okres rozpoczął się wraz z wejściem w życie
postanowień Instrukcji Inter oecumenici 7 III 1965 roku i trwał co najmniej do końca
pontyfikatu Pawła VI. W związku z tym na postawiony w tytule niniejszego opracowania
problem badawczy należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

HAVE JOHN’S XXIII ROMAN MISSAL BEEN EVER FORBIDDEN?
Summary
The main purpose of this paper is finding the answer to question whether John’s XXIII
Roman Missal been ever forbidden. The researches are focused on period before new typical
Roman Missal promulgation by Paul VI. The author analyzed papal statements and
Congregation of Roman Curia declarations during the Paul VI pontificate so until 1978 to find
out whether in this time celebration of the Holy Mass according to Roman Missal typical
edition in 1962 was legal or it was forbidden by legislators. On the basis of researches it could
be claimed that Tridentine Mass celebration was forbidden because the pope and Roman
Pozwolenia na korzystanie z Mszału Jana XXIII w jego wersji z 1962 roku zawarte
w rozporządzeniach Jana Pawła II z 1984 i 1988 roku, czyli w dokumentach Quattuor Abhinc Annos
oraz Ecclesia Dei, z punktu widzenia problemu podjętego w niniejszej pracy nie mają już znaczenia.
Jeżeli jest możliwość wykazania, że istniał taki okres w Kościele, kiedy Mszał w jego wersji z 1962 roku
nie obowiązywał, pociąga to za sobą zasadność stwierdzenia, że Mszał Jana XXIII został zakazany.
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Curia members did not allow celebrating this kind of liturgy without special permission. Even
if the permission was given, the Holy Mass could be celebrated keeping the norm in 1965 and
1967.
Keywords
Missal, Paul VI, liturgical reform, Summorum pontificum, Missale romanum, liturgics
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Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

BOGOWIE GRECCY JAKO WZORCE POSTACI MARYI
W „CENTONACH HOMERYCKICH”

Centony Homeryckie stanowią ciekawy przykład parafrazy biblijnej zapisanej
wersetami z eposów Homera. Dzieło to zredagowane w V wieku przez cesarzową
Eudoksję ukazuje treści ewangeliczne poprzez zastosowanie techniki literackiego
kolażu. Jest to utwór patchworkowy powstały na skutek celowej kompilacji
wersetów z Iliady i Odysei. W ten sposób dzieło zachowuje język i formę dzieł
homeryckich, ale otrzymuje całkiem nową treść, którą jest chrześcijańskie
Objawienie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie postacie ze świata
greckich bóstw posłużyły centoniście do opisu Maryi. Dokonano analizy
poszczególnych fragmentów Centonów oraz ich odpowiedników z dzieł Homera, aby
następnie porównać konteksty opisywanych scen. Tak podjęta praca wskazała, iż
wśród greckich bóstw nie ma jednej postaci modelowej dla Maryi. Autor przedstawił
Ją za pomocą kompilacji opisów 7 postaci ze świata boskiego, w tym jednego boga –
Zeusa, czterech bogiń: Hery, Ateny, Tetydy i Ejlejtyi oraz jednego mitycznego
potwora – cyklopa.

Początki chrześcijaństwa łączą się nierozerwalnie ze spotkaniem z kulturą antyczną.
O znaczeniu procesu inkulturacji papież Jan Paweł II pisał: „kiedy Kościół styka się po raz
pierwszy z wielkimi kulturami, nie może wyrzec się tego, co zyskał dzięki inkulturacji w myśli
grecko-łacińskiej. Odrzucając to dziedzictwo sprzeciwiłby się opatrznościowemu zamysłowi
Boga, który wiedzie swój Kościół po drogach czasu i historii”1. Jednak wpływ kultury greckiej
na przekaz Objawienia nie rozpoczął się dopiero w chrześcijaństwie, ale już po najeździe
Aleksandra Wielkiego na Bliski Wchód w IV wieku p.n.e. nastąpiła hellenizacja świata
żydowskiego. Natomiast od II wieku n.e. większość chrześcijan stanowili ludzie pochodzenia
pogańskiego, dla których kultura grecko-rzymska była naturalnym środowiskiem. Rodzące się
chrześcijaństwo czerpało więc z kultury greckiej, przejmując jej formy, ale nie czyniło tego
bezkrytycznie. Dostrzeganie bowiem pozytywnych wymiarów dziedzictwa kulturowego
(w tym również filozofii) nie oznaczało akceptacji politeizmu, mitologii, kultu cesarzy oraz
niemoralnych obyczajów pogańskich. Ogromną rolę w ówczesnym kształceniu odgrywała
twórczość Homera, którego dzieła były podstawową lekturą, uczono się ich na pamięć i „jeśli
Europa do niedawna wychowywała się na tych dziełach, to dlatego, że chrześcijaństwo je

Marta Migdał, mgr – magister teologii, studentka II roku studiów licencjacko-doktoranckich na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania naukowe: angelologia; kontakt:
marmig13@tlen.pl.
1 Jan Paweł II, Fides et ratio, 72.
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doceniło i przechowało”2. Taką właśnie rolę pełniły tytułowe dzieła, czyli centony
chrześcijańskie. Z jednej strony dokonywały chrystianizacji pogańskich poematów, a z drugiej
pomogały przekazywać chrześcijańską treść za pomocą formy i stylu Homera. Etymologia
tego terminu (łac. cento, gr. kentron) wskazuje na szatę pozszywaną z rozmaitych kawałków
tkanin, która była popularnym odzieniem w antyku3. Natomiast na gruncie literackim słowo
to zaadaptowano do nazwania techniki tworzenia utworów w wyniku kompilacji cytatów,
wersetów lub słów zaczerpniętych z dzieł znanych powszechnie autorów. Wzorce czerpano
z Homera, Wergiliusza, Owidiusza, tragików greckich. Ze względu na podejmowaną tematykę
można podzielić tego typu dzieła na religijne i niereligijne. Utwory tego typu tworzono jako
zabawę literacką, natomiast od pewnego momentu również chrześcijanie zaczęli korzystać
z tego typu techniki dzieł dla przekazu treści objawionych. Początkowo były traktowane
z rezerwą, jednak sytuacja zmieniła się po edykcie Juliana Apostaty, który w 362 roku
odmówił chrześcijanom wykształcenia opartego na znajomości kultury helleńskiej. Wtedy
dostrzeżono podwójną rolę, jaką mogą spełniać centony chrześcijańskie: dla chrześcijan były
miejscem zapoznania się z kulturą grecką, natomiast dla wykształconych według wzorców
klasycznych służyły do ukazania nowości przesłania chrześcijańskiego4.
Przykładem tak skomponowanego utworu, będącego kompilacją dwu największych
eposów literackich – Iliady i Odysei – jest dzieło Centony Homeryckie, liczące ponad 2000
wersetów, w całości napisane heksametrem, opowiadające treści znane z Ewangelii,
poprzedzone starotestamentalnym wstępem. Homerocentony zredagowane zostały
w ostatecznej formie w V wieku przez cesarzową Eudoksję. Kopista, dzięki doskonałej
znajomości zarówno Ewangelii, jak również eposów, pozostawił niebagatelne dzieło, które
można bez wątpienia nazwać perełką pośród parafraz biblijnych. Ze względu na sposób
redakcji dzieła, autor ograniczał się do minimum w zakresie ingerencji w tekst źródłowy,
w związku z tym w Centonach nie znajdziemy imion własnych, typowo biblijnych pojęć oraz
teologicznych sformułowań5. Dzieło parafrasty od niedawna stało się przedmiotem
zainteresowania dla badaczy, dzięki ukazaniu się wydań krytycznych opracowanych przez
A.L. Rey’a6 w 1998 roku (na podstawie którego prowadzono te analizy) oraz R. Schembra7
w 2007 roku.
Centony, będąc świadectwem wiary ujętej w formę literatury pięknej, stanowią
interesujące pole dla badań pod kątem literackim8, ale również teologicznym9. Ciekawą
Michał Wojciechowski, Dzieje spotkania. Chrześcijaństwo a kultura grecka, Więź 3 (2006),
www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FH/dzieje_chrz_gre.html [05.05.2017].
3 T. Krynicka, Starożytny łaciński centon: próba przybliżenia na przykładzie Centonu weselnego
Auzoniusza, Vox Patrum 32 (2012) t. 57, s. 359.
4 Por. D. Piasecki, Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską, Kraków 2014,
s. 9.
5 Por. D. Piasecki, Centony, s. 18-19.
6 Centons Homériques (Homerocentra), red. A.L. Rey, Paris 1998.
7 Homerocentones, red. R. Schembra, Corpus Christianorum 62, Turnhout - Leuven 2007.
8 M.D. Usher, Homeric Stitchings. The Homeric Centos of the Empress Eudocia, New York - Oxford 1998;
K.O. Sandness, The Gospel “According to Homer and Virgil”, Leiden - Boston 2011; K. Smolak,
Beobachtungen zur Darstellungsweise in den Homerzentonen, Jahrbuch der Österreichischen Byzantik
28 (1979), s. 29-49; D. Piasecki, Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską,
Kraków 2014; D. Piasecki, Hermeneutyka Centonu Homeryckiego – studium przypadku, Littera Antiqua
2 (2011), s. 121-136; D. Piasecki, Pochodzenie nazw własnych w Centonach Homeryckich, Littera
Antiqua 5 (2012), s. 101-114.
2
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kwestię w tym zakresie stanowi zagadnienie doboru tekstów i sformułowań, które parafrasta
wydobywa z poematów Homera w celu opisania osoby Maryi. Tematykę mariologii centonów
(nie tylko homeryckich) podejmuje M. Gilski10. Wskazaniem wzorcowych bohaterów
homeryckich, których opisy pozwoliły kopiście ukazać Bożą Rodzicielkę oraz
przedstawieniem, w jakim stopniu są oni podobni do postaci Maryi, zajmowała się autorka
artykułu w swojej pracy magisterskiej11. Niniejsza praca jest jedynie wycinkiem tak bogatego
tematu, skoncentrowanym na postaciach wzorcowych dla Maryi ze świata boskiego.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie postaci ze świata bogów greckich
posłużyły centoniście do opisu sylwetki Maryi w parafrazie ewangelicznej. Przedstawione
zostaną bóstwa, których opis gestów, słów, emocji posłużył centoniście do prezentacji Bożej
Rodzicielki. Dla osiągnięcia tak wyznaczonego celu posłużono się metodą analizy tekstów
źródłowych – zarówno Homerocentonów jak i odnośników dla opisu Maryi, które wskazywały
na postaci boskie w Iliadzie i Odysei. Następnie dokonano porównania kontekstów obydwu
opisów i sformułowano wnioski. Poprzez porównanie kontekstów homeryckich, z których
pochodzą maryjne wersety Centonów, ukaże się odpowiedź na pytanie, czy istniało jakieś
kryterium, którym kierował się centonista wybierając konkretne passusy z dzieł Homera do
opisu scen maryjnych.
Analiza zarówno dzieła centonisty, jak również odnośników z homeryckich eposów
pozwoliła znaleźć 7 postaci ze świata boskiego, które posłużyły do opisu Matki Bożej. Wśród
nich ukazuje się postać jednego boga – Zeusa, jednego potwora – cyklopa oraz cztery boginie:
Herę, Atenę, Tetydę i Ejlejtyję.
Zeus
Zeus, najwyższy spośród bogów greckich, pojawia się w utworze dwukrotnie. Za
pierwszym razem, kiedy Maryja dowiaduje się od anioła, iż będzie Matką Bożego Syna12. Po
raz drugi jest wzmiankowany w scenie, w której Maryja jest adresatką słów Jezusa13.
Podczas zwiastowania, opisanego w Centonie 3, anioł zapowiada Maryi, iż z Jej
pokolenia będzie pochodzić wielki człowiek, a posługuje się w tym celu słowami Zeusa. Jest to
zapowiedź narodzin potężnego władcy, pochodzącego z jego rodu, przez co w jego żyłach
będzie płynąć boska krew, a urodzi go kobieta śmiertelna14. Najwyższy z bogów przekonany
jest, że tego dnia w Tebach Alkmena urodzi Heraklesa i w ten sposób na nim spełni się
obietnica mówiąca o wielkim bohaterze. Jednak podstępna Hera wykorzystuje te słowa
i zmuszając Zeusa do przysięgi, w której gwarantuje on panowanie potomkowi narodzonemu
tego dnia ze śmiertelnej kobiety, jednocześnie powstrzymuje poród Alkmeny i przyspiesza
o dwa miesiące poród Eurysteusa. Słowa znane z Ewangelii15, w których Archanioł zapowiada,
M. Migdał, Angelologia Centonów Homeryckich, w: Ortodoksja. Ortopraksja. Między teoretycznym
a praktycznym wymiarem teologii, red. A. Małek, Ł. Rzepka, Kraków 2016, s. 37-55; Sz. Drzyżdżyk,
Demonologia „Homerocentonów”, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 17 (2016), s. 89-98.
10 M. Gilski, Mariologia centonów, Kraków 2015.
11 M. Migdał, Mariologia Centonów Homeryckich, praca magisterska napisana na seminarium z teologii
dogmatycznej pod kierunkiem ks. dra Marka Gilskiego, UPJPII, Kraków 2015. Praca niepublikowana,
dostępna w formie wydruku komputerowego w archiwum UPJPII.
12 C. 3, 26.
13 C. 14, 32.
14 Il. 19, 111.
15 Łk 1,31-33.
9
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kim będzie Jezus, w parafrazie autor ujął w wersach odnoszących się do mającego przyjść na
świat wielkiego potomka Zeusa. Słowa anioła wskazują w parafrazie oprócz wielkości, jaka
w przyszłości czeka poczęte dziecko, również dwie inne prawdy: iż przyjmie On postać
człowieka i będzie cierpiał16.
Między zaprezentowanymi kontekstami można dostrzec zarówno podobieństwa, jak
i różnice, wynikające ze specyfiki religijnego tła obydwu dzieł. Do podobieństw zaliczyć
należy przede wszystkim fakt boskiego pochodzenia bohaterów, którzy mają się narodzić ze
śmiertelnej kobiety: Heraklesa i Jezusa. Jednak boskie pochodzenie Heraklesa związane było
z ideą Zeusa, która przez podstęp Hery nie została zrealizowana. Tymczasem w centonie
słowa te nie odnoszą się do podkreślenia boskiego pochodzenia Jezusa, tylko do bycia
potomkiem Maryi, czyli faktu, iż Bóg stał się człowiekiem śmiertelnym, przyjmując ludzkie
ciało od Maryi. Do zasadniczych różnic należy w tym przypadku sposób poczęcia dziecka.
Biblijny opis mówi o poczęciu, które dokonało się za sprawą Ducha Świętego17, gdy
tymczasem boskie pochodzenie mitycznych postaci wiąże się ze współżyciem śmiertelnej
kobiety z bóstwem.
Kolejne odniesienie do Zeusa ma miejsce w scenie opisującej wesele w Kanie Galilejskiej.
Jezus zwraca się do swojej Matki słowami podobnymi do wypowiedzianych przez wolarza,
Filojtiosa. Dwa razy w błagalnej modlitwie prosi on Zeusa o szybki powrót Odyseusza do
ojczyzny. Jednocześnie dodaje, że wierzy, iż pan domu powróci i obiecuje, że kiedy to nastąpi,
da poznać swą siłę i moc18. Te słowa wypowiada w Centonie 14 Jezus19, kiedy Maryja prosi Go
o uczynienie cudu, wyznając przy tym wiarę w Jego boską moc. Syn wysłuchuje prośby Matki
i zapowiada Jej objawienie swej mocy i ukazanie cudu. Jezus zwraca się do Maryi, zalecając Jej
cierpliwość w oczekiwaniu na Boże działanie. Obydwa teksty traktują o warunku ukazania się
mocy człowieka. W eposie homeryckim nie sprecyzowano, co dokładnie oznaczają te słowa,
ale wypowiada je śmiertelnik, podając warunek, jakim jest przybycie długo oczekiwanego
bohatera do domu. W centonie warunek zostanie spełniony w czasie wyznaczonym przez
Boga. Natomiast moc, jaka tkwi w Jezusie, a której objawieniem będą czynione cuda, to moc
pochodząca od Boga, w którą wierzy Maryja. Stanie się Ona świadkiem cudów, przez co
ukazana jest jako cierpliwie czekająca na Bożą interwencję i wstawiająca się za ludźmi
u swego Syna.
Nasuwa się zatem wniosek, że najwyższy bóg Zeus stał się figurą Maryi jako świadka
objawiającej się mocy Jezusa, a także wcześniej przy podkreśleniu linii pochodzenia –
genealogii Syna Bożego, który według ciała narodził się z Maryi.
Boginie: Hera, Atena, Tetyda, Ejlejtyja
Spośród bogatego panteonu greckich bogiń, cztery z nich posłużyły centoniście do
opisania postaci Bożej Rodzicielki. Najwięcej odnośników (po trzy) w tekście homeryckim
znaleziono do żony Zeusa, Hery i jego córki, Ateny. Dwa razy pojawia się bogini morska,
Tetyda oraz bogini porodów, Ejlejtyja.

C. 3, 25-31; C. 3, 46-48.
17 Łk 1,35.
18 Od. 20, 237; Od. 21, 202.
19 C. 14, 32.
16
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Hera
Trzykrotne odwołanie do bogini Hery pomogło parafraście zobrazować reakcję Maryi na
słowa anioła, moment narodzenia Jezusa jako ukazania Go światu, a także Maryję w dialogu –
zarówno jako zwracającą się do Syna, jak i adresatkę słów Jezusa.
Bogini ukazana w Iliadzie podczas rozmowy ze swym małżonkiem, Zeusem, zostaje
zganiona za wtrącanie się do jego decyzji, a po nakazie milczenia siada i w ciszy myśli nad
tym, co usłyszała20. Sytuacja ta miała miejsce w kontekście prośby Tetydy, która zwróciła się
do Zeusa z nadzieją na wsparcie Achillesa. Zakłopotana tym faktem Hera zadała mężowi
pytanie, czy wysłucha prośby Tetydy i będzie sprzyjał Achillesowi. Najwyższy bóg nie chce
zdradzić Herze swych planów, dlatego, zdenerwowany podejrzliwością żony i wchodzeniem
w dyskusje z jego wolą, rozkazuje jej posłuszeństwo i wysłuchanie swoich słów w ciszy,
grożąc, że w przeciwnym wypadku wybuchnie nieopanowanym gniewem. Po tym rozkazie,
Hera siada cicho i w tym momencie staje się obrazem Maryi przyjmującej słowa anioła
zwiastującego Jej nowinę od Boga, iż zostanie Matką Jego Syna. Cytat z Centonu
„Zwiastowanie” opisuje Maryję, która po słowach anioła przyjmuje postawę siedzącą
i rozmyśla w ciszy nad tym, co usłyszała21. Tekst z Iliady ukazuje postawę Maryi zasłuchanej
i pokornie przyjmującej słowa przybysza z Nieba. Służebnica Pańska nie wchodzi w dyskusję
z wolą Najwyższego Boga. Tymczasem Hera to zastraszona przez Zeusa żona, która spełnia
jego rozkaz i przyjmuje postawę uległości wobec rozgniewanego boga, snującego swe własne
plany, którymi nie chce dzielić się z żoną. Jedynym podobieństwem jest więc postawa siedząca
i słuchanie w ciszy słów skierowanych do kobiety. Natomiast zarówno przyczyna przyjęcia
przez kobiety tej postawy jest inna, jak i stosunek do osoby wypowiadającej w jej kierunku
słowa. Maryja jest uległa wobec woli Bożej, przyjmuje postawę pokornego słuchania,
natomiast Hera zmuszona jest do tego przez arbitralnie narzucającego swoje zdanie Zeusa.
Z tego samego kontekstu Iliady pochodzą słowa Hefajstosa, które w Centonie 14
wypowiada Jezus do Maryi. Po kłótni boskich małżonków na Olimpie nastał smutek i wtedy
do Hery przyszedł Hefajstos, namawiając matkę do zjednania pieszczotami Zeusa, którego –
jego zdaniem – nie warto prowokować22. Syn poleca Herze znieść cierpienia i przykrości
przypominając, że Zeus jest potężniejszy, a sprzeciwianie się najwyższemu z bogów nikomu
nie popłaca. Zupełnie inna jest sytuacja opisana w centonie, kiedy Maryja prosi Jezusa
o uczynienie cudu23, a On odpowiada Jej parafrazą biblijnego sformułowania24, twierdząc, że
czas cudów dopiero nadejdzie i wtedy ludzie będą mogli ujrzeć Jego chwałę poprzez znaki,
które będzie czynił mocą z wysoka. Można dostrzec podobieństwo w tych tekstach, ponieważ
obydwie wypowiedzi pochodzą od syna zwracającego się do matki, która w każdym z tekstów
jest „Matką Boga”, jednak odmiennie rozumianą. W tym znaczeniu Maryja zyskuje tytuł „Matki
Bożej” lub „Bożej Rodzicielki”. Zasadnicza różnica polega jednak na rozumieniu tego
sformułowania, ponieważ matka Hefajstosa jest boginią, natomiast Maryja jest człowiekiem,
a tytuł ten przysługuje Jej ze względu na Boże Macierzyństwo. Do różnic należy również
zaliczyć zaznaczony wyżej kontekst wypowiedzi, w którym słowa Hefajstosa brzmią
uspokajająco i łagodząco w nerwowej sytuacji, natomiast te same słowa w centonie
wypowiedziane są przez Jezusa w kontekście pozytywnym, a mianowicie pierwszego cudu,
Il. 1, 569.
21 C. 3, 34.
22 Il. 1, 586.
23 C. 14, 29.
24 Por. J 2,4.
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i są odpowiedzią na interwencję Maryi w sytuacji problematycznej dla gospodarzy wesela,
wskazują na konieczność czekania, cierpliwość w stosunku do objawienia się mocy boskiej
Jezusa.
Centon 5 opisujący narodziny Jezusa ujmuje to wydarzenie w słowach pochodzących
z Iliady. Maryja urodziła Jezusa i ukazała Go światu, a On zobaczył na własne oczy blask
słońca25. Słowa te traktują o przyjściu na świat Bożego Syna – Jezusa, którego urodziła
śmiertelna kobieta, Maryja. Tymczasem odnośnik homerycki to opis narodzin Eurysteusa,
które przyspieszyła Hera, chcąc powstrzymać poród Alkmeny26. W ten sposób bogini,
zazdrosna o dziecko Alkmeny, „przeniosła” wielkość obiecaną Heraklesowi przez Zeusa na
inne dziecko. Tekst homerycki ukazuje, iż rola dziejowa narodzonego tego dnia potomka
Zeusowego zależy wyłącznie od obietnicy – przysięgi boskiej, natomiast parafraza biblijna
ukazuje odwrotną sytuację – kiedy przyjście na świat Bożego Syna jest momentem spełnienia
obietnic mesjańskich, ale następuje w momencie, kiedy sam Bóg chce objawić światu swego
Syna, a Boża Matka jest pokorną Służebnicą, spełniająca wolę Najwyższego.
Podsumowując, sposób przedstawienia Hery pozwala ukazać Maryję, kiedy przyjmuje
słowa anioła w ciszy, a także siedząc rozważa radosną nowinę usłyszaną od Bożego Posłańca.
Ta sama reakcja u Hery jest natomiast oznaką uległości wobec gniewnego Zeusa. Bogini
poddaje się rozkazowi męża, który narzuca jej swoje zdanie i nie pozwala interweniować
w swoje wyroki i decyzje. Słowa Jezusa do Maryi podkreślają cierpliwość wobec czasu
wyznaczonego na cuda i objawienie się boskości Syna Bożego. Ich pierwowzorem były słowa
pocieszenia, jakie Hefajstos przyniósł w trudnym momencie swojej matce, Herze. Objawienie
się Bożego Syna wobec świata poprzez narodzenie z Maryi ukazano za pomocą opisu
narodzenia Eurysteusa, który odziedziczy wielkość mającą przypaść w planach Zeusa
Heraklesowi.
Atena
Bogini Atena ujęta została trzykrotnie w dziele centonisty. Dwa razy w centonie
o zwiastowaniu oraz jeden raz w centonie opisującym zmartwychwstanie. Jej postać
prezentuje Maryję jako życzliwie przyjętą przez Józefa, a także osobę, której dana będzie
odpowiedź. Wykorzystując sposób przedstawienia Ateny ukazano stan emocjonalny Maryi –
zdziwienie, a także kontekst sytuacyjny, jakim jest Jej powrót do domu.
Centon „Zwiastowanie” zawiera stwierdzenie, iż Maryja została powierzona Józefowi
i przyjęta przez Niego życzliwie27. Sformułowanie to zaczerpnięto ze sceny traktującej
o ugoszczeniu Ateny przez Noemona28. Bogini mądrości pożyczyła od Noemona okręt na
zaaranżowaną przez siebie morską wyprawę Telemacha, której celem było poszukiwanie
wieści o zaginionym ojcu, Odyseuszu. Jakże odmienny kontekst słów wykorzystał parafrasta,
posługując się opisem homeryckim. Powierzenie Maryi Józefowi obrazuje wejście w relację
małżeńską. Inny jest zatem cel nawiązania relacji damsko-męskiej w obydwu przypadkach.
Maryja została przyjęta przez Józefa za żonę, natomiast Atena przybyła do Noemona w celu
pożyczenia okrętu, natomiast obydwie bohaterki zostały życzliwie ugoszczone.

C. 5, 47.
26 Il. 19, 118.
27 C. 3, 10.
28 Od. 2, 387.
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Postać Noemona i kontekst poszukiwania okrętu pojawia się jeszcze raz w Centonie
„O zmartwychwstaniu”29, gdzie użyto chronologicznie wcześniejszego fragmentu z Odysei. Tuż
przed wyruszeniem w podróż Atena, upodobniona do Telemacha, biegała po mieście
i zachęcała mężczyzn do zgromadzenia się wieczorem przy okręcie30. W centonie słowa te
użyto przy opisie Maryi w scenie, kiedy dowiaduje się od anioła o zmartwychwstaniu Jezusa31.
Fragment ten jest wyrazem Jej zdziwienia wobec trudnych do pojęcia wydarzeń paschalnych.
Anioł ociera Jej łzy, powstrzymuje smutek, zapewnia, że kończy się czas żałoby. Po tych
słowach Maryja wraca do siebie, rozgłaszając po drodze radosną wiadomość, iż Jezus żyje. Jest
to zarazem tajemnica, której nie pojmuje, ale również źródło wielkiej radości i nadzieja
spotkania z żyjącym Zmartwychwstałym Synem. Atena biegająca po mieście i wzywająca
mężczyzn do zgromadzenia się przy okręcie, stała się prototypem Maryi zadziwionej faktem
zmartwychwstania i rozgłaszającej wszystkim tę radosną nowinę podczas powrotu do domu.
W Centonie „Zwiastowanie”, po słowach Maryi wyrażającej swoje zdziwienie wobec
planów Bożych i wyznającej swą wiarę, centonista zapowiada, iż przytoczone zostaną słowa
odpowiedzi anioła32. Słowa te pochodzą z rozmowy Ateny z Achillesem, który zamierza jej
odpowiedzieć. Bogini Atena, zesłana przez Herę dla pohamowania gniewu bohatera,
namawiała go do pokojowego rozwiązania konfliktu i zaniechania walki oraz opanowania
swojej złości. W tekście Iliady tym, który odpowiada, jest Achilles, więc jest on figurą anioła,
natomiast osobą, która wcześniej mówiła, jest Atena33, przez co staje się ona obrazem
słuchającej Maryi. Achilles zgadza się i wypełnia rozkaz Ateny, uważa bowiem, iż
posłuszeństwo bogom się opłaca – jego uległość wynika z wyrachowania. Wyznaje on zasadę,
iż ten, kto słucha bogów, również sam będzie przez nich wysłuchiwany. Natomiast centonista
użył tych słów odnosząc je do Maryi jako osoby, której będzie dana odpowiedź przez anioła.
Maryja ukazana jest jako słuchająca wzniosłych słów odpowiedzi anioła. Trzecie odniesienie
do tej postaci wiąże się zatem z oczekiwaniem przez kobietę na odpowiedź ze strony
rozmówcy.
Nasuwa się zatem wniosek, że sposób przedstawienia Ateny w Centonach został
wykorzystany do ukazania Maryi jako życzliwie przyjętej przez Józefa, jako rozgłaszającej
radosną nowinę oraz jako partnerki w dialogu.
Tetyda
Tetyda, bogini morska, dwukrotnie jest wzorcem dla opisu Maryi. Sylwetka Tetydy
posłużyła centoniście do prezentacji matki opłakującej złą dolę syna (co ma miejsce
w Centonie 47), natomiast jej słowa włożone w usta Maryi zawierają pytanie o wolę Bożą,
a także świadczą o poczuciu lęku wobec wezwania Bożego (Centon 3).
W Centonie 47 „O zmartwychwstaniu” ukazana jest scena, w której Maryja od dwóch dni
czuwa przy grobie Jezusa wraz z innymi kobietami i opłakuje los Syna34. Przedstawiona jest
jako matka przeżywająca żałobę po śmierci swego dziecka. Tymczasem w eposie homeryckim,
Tetyda pojawia się w scenie na Olimpie po naradzie bogów, którzy rozważają kradzież ciała
Hektora po igrzyskach. W tej sytuacji Hera opowiada się za wyższością Achillesa, o czym
C. 47, 42.
30 Od. 2, 384.
31 C. 47, 42.
32 C. 3, 44.
33 Il. 1, 215.
34 C. 47, 20.
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świadczyć ma fakt, iż Hektor został wykarmiony przez kobietę śmiertelną, a Achilles miał
matkę boginię – Tetydę. Hera udowadnia wyższość Achillesa nad Hektorem, argumentując to
jego pochodzeniem od kobiety nieśmiertelnej. Bogini wskazuje w ten sposób na różnicę
pomiędzy bohaterem mającym pochodzenie boskie a bohaterem, którego matką była zwykła
kobieta. Ostatecznie, Zeus zamierza przekonać Tetydę, aby ta z kolei nakłoniła swojego syna
(Achillesa) do wydania ciała zmarłego Hektora jego ojcu, Priamowi. Do Tetydy została
posłana Iryda z zaproszeniem na Olimp. Przybywszy do niej, zastała ją w grocie pośrodku
innych bogiń morskich, płaczącą nad złą dolą syna, gdyż spodziewała się, iż niedługo zginie
w Troi, daleko od ojczyzny. Boska posłanka przekazała stroskanej Tetydzie wezwanie od
Zeusa na naradę bogów. Reakcja bogini na wezwanie Irydy posłużyła centoniście do ukazania
reakcji Maryi na słowa zwiastowania anielskiego w Centonie 3. Analiza Centonu 47 pozwala
zauważyć różnice w konstrukcji scen z udziałem opisywanych kobiet. Maryja płacze nad
grobem po śmierci niewinnego Syna. Jest to dla Niej trudna i nie w pełni zrozumiała sytuacja.
Chociaż już dwa dni minęły od wydarzeń Męki Pańskiej, Ona dalej nosi w swoim sercu ból
i przeżywa na nowo boleść straty Syna i Jego wielkie cierpienie. Maryja w tej scenie
usytuowana jest przy grobie. Tetyda natomiast opłakuje żyjącego jeszcze syna, spodziewając
się nadchodzących tragicznych wydarzeń, które mogą przesądzić o jego śmierci. Różnica
między opisami polega na przedmiocie zmartwień obydwu kobiet. Achilles, syn Tetydy,
jeszcze żyje, a Jezus, syn Maryi, umarł. Do podobieństw można zaliczyć towarzystwo kobiet.
Tetydzie towarzyszą boginie morskie, a Maryi kobiety czuwające przy grobie35. Opis zawiera
trudne przeżycia matek związane z losem ich synów. Obydwie matki przedstawione są jako
zatroskane, bolejące, współcierpiące z synem, przeżywające żałobę z powodu niepowodzenia
dziecka. Ich serca przeszywa głęboki smutek, a ich reakcją na krzywdę dziecka jest płacz.
Umieszczona w Iliadzie pięć wersetów dalej odpowiedź Tetydy na zaproszenie
przesłane z Olimpu przez Irydę, znajduje się w zupełnie innym chronologicznie fragmencie
wydarzeń z życia Maryi – w Centonie „Zwiastowanie”. Słowa odpowiedzi matki Achillesa,
bogini morskiej Tetydy, na wezwanie Irydy, by udała się na Olimp36, zostały przytoczone jako
odpowiedź Maryi na pierwsze słowa anioła podczas zwiastowania37. Reakcją obydwu kobiet
jest to samo pytanie, w którym przebrzmiewa ich zaciekawienie boskim wezwaniem. Kobiety
w obliczu wezwania zadają pytanie o cel boskiej interwencji. Bóg w ich wypowiedziach
określony jest mianem „wielki”. Obydwie kobiety zdają sobie sprawę ze swojej zależności od
niego. Jednak pytają, czego się od nich żąda, jakie jest ich zadanie. Pokazuje to zarówno
ciekawość kobiet, jak i obawy, które kryją się w ich sercach: jakie są wobec nich oczekiwania,
jaki jest cel przybycia boskiego posłańca. Obydwie wskazują również na swoją uległość,
przyjmując postawę pokory i uniżenia. Przeżywane przez nie emocje wyraża słowo „lękam
się”. Kobiety w sytuacji przyjścia posłańca z nieba są zakłopotane, obawiają się, napełnione są
lękiem, bojaźnią. Kontekst słów skierowanych do Tetydy był przedmiotem wcześniejszych
analiz. Tetyda czuje się niezręcznie w tej sytuacji, ponieważ wielki bóg wzywa ją na
posiedzenie, podczas gdy ona martwi się o syna i niechętnie myśli o spotkaniu z bogami
w takim nastroju. Tetydę przepełnia żal, lamentuje wśród bogiń z powodu losu syna. Słowa
Tetydy zawierają uczucie wstydu, zakłopotania, bezradności. Jej odpowiedź wskazuje na
przeżywane emocje w momencie przybycia posłańca. Tymczasem Maryja, wypowiadając te
słowa, wskazuje raczej na zaskoczenie przybyciem tak niezwykłego Gościa, Bożego posłańca.
C. 47, 11-16.
36 Il. 24, 90.
37 C. 3, 37.
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Niewiasta zadaje pytania o cel jego przybycia oraz o oczekiwanie Boga względem Niej. Jest
przedstawiona jako zalękniona kobieta, wobec której Bóg ma swoje plany i zamiary.
Zawstydzona faktem przybycia anioła, zastanawia się, czy podoła Bożemu wezwaniu. Wobec
usłyszanych wcześniej słów każda z kobiet przyjmuje postawę posłuszeństwa, wyrażając
swoją aprobatę wobec boskiego wezwania. Jednak inne są ich pobudki. Tetyda postanawia
pójść, „by bóg nie wymawiał słowa na próżno”38. Ukazuje to jej szacunek dla słów bożych,
poddanie siebie woli Zeusa – spełnia jego wolę mimo oporów i trudnej dla siebie sytuacji.
Tymczasem Maryja bierze czynny udział w Bożych planach i zgadza się spełnić to, co Bóg
zamierza, ponieważ jest Mu przychylna39. W obydwu przypadkach komunikującym wolę Bożą
jest posłaniec z nieba (biblijnie – archanioł Gabriel, mitologicznie – Iryda). Różnica dotyczy
sposobu przekazania woli od boga przez posłańca. Iryda jako boska posłanka nie jest
upoważniona przez boga do przekazania Tetydzie misji dla niej przeznaczonej, ma jedynie
wezwać ją do Zeusa na Olimp. Dopiero tam sam bóg obwieści jej swoją wolę. Natomiast
w biblijnej parafrazie archanioł Gabriel jako Boży posłaniec przekazuje słowa od Boga,
przedstawiając Maryi Jej rolę w dziejach zbawienia. Jego przekaz zawiera propozycję, która
nie jest nakazem, ale odwołuje się do wolnej woli Maryi. Obydwie matki słyszą słowa
dotyczące ich synów, jednak zupełnie inny jest ich kontekst. Rola Maryi polega na byciu
Pośredniczką między Bogiem a ludźmi (wydając na świat Słowo Wcielone, Boga-Człowieka),
a Tetyda jest wezwana do bogów, żeby była pośredniczką między nimi a swoim synem,
Achillesem. Jej zadaniem będzie przekonanie syna do spełnienia woli Zeusa, czyli wydania
ciała zmarłego Hektora jego ojcu, Priamowi. W tym zakresie widoczna jest różnica między
wiadomościami, jakie zostały przekazane kobietom przez boskiego posłańca.
Podsumowując, warto zauważyć, że w obliczu Bożego wezwania każdą z kobiet
przejmuje lęk. Jedna z matek, Tetyda, jest stroskana, przeżywa ból ze względu na los syna
i załamana pyta, czego od niej chce bóg. Natomiast druga, Maryja, jako skromna, pokorna
Służebnica Pańska, odbiera wybór Boży pozytywnie, być może zastanawiając się, dlaczego to
właśnie Ją spotkała tak wielka łaska. Obie kobiety przeżywają żałobę z powodu ich synów
i o nich się troszczą. Jednak o ile w centonie przedstawione zostały uczucia Matki Bożej po
śmierci Jezusa, o tyle w Iliadzie opisano zmartwienie o żyjącego Achillesa, znajdującego się
w niebezpieczeństwie. Tetyda jest jedyną kobiecą postacią, której słowa posłużyły centoniście
do zilustrowania słów wypowiedzianych przez Maryję – są to słowa zadziwienia podczas
zwiastowania.
Ejlejtyja
Bogini porodów występuje dwukrotnie w Centonie 5, w którym opisane są poczęcie
przez Maryję Bożego Syna oraz poród. Słowa, które centoniście posłużyły dla zobrazowania,
tajemnicy wcielenia40, w Iliadzie dotyczą diametralnie odmiennej sprawy – powstrzymania
naturalnego porodu Alkmeny, która miała urodzić Herkulesa41. Bogini odpowiedzialna za
połóg, Ejlejtyja, została wykorzystana przez podstępną Herę. Wstrzymuje poród kobiety
mającej wydać na świat najpotężniejszego potomka Zeusowego, by w tym samym czasie
przyspieszyć poród żony Stenelaosa, która urodzi Eurysteusa. Obydwa teksty mówią
o ulokowaniu się dziecka w brzuchu matki, co wskazuje na aspekt życia prenatalnego.
Il. 24, 92.
39 C. 3, 38.
40 C. 5, 42.
41 Il. 5, 616.
38

48

BOGOWIE GRECCY JAKO WZORCE POSTACI MARYI W „CENTONACH HOMERYCKICH”

M. MIGDAŁ

W odniesieniu do Maryi, cytat ten ukazuje Jej łono jako miejsce przebywania Wcielonego
Słowa od momentu zwiastowania do narodzenia.
Kolejne słowa dotyczące działalności Ejlejtyi, traktują o narodzeniu Zbawiciela jako
ukazaniu Go światu42. Jest to nawiązanie do Ejlejtyi, która wywiodła na światło dzienne
Eudora, syna Polymeli i Hermesa43.
Postać Ejlejtyi jako bogini odpowiedzialnej za połóg posłużyła centoniście do wyrażenia
treści związanych z poczęciem i narodzeniem Bożego Syna.
Cyklop
Centonista w celu prezentacji emocji Maryi jako Matki Bolesnej posłużył się również
postacią mityczną, jaką jest cyklop. Opisując Maryję przepełnioną bólem po stracie Syna,
parafrasta przytacza opis cierpień zranionego potwora. Bolejąca Matka przedstawiona jest
w Centonie 47, jak doświadcza tak ogromnego smutku, iż z żalu nie wypowiada żadnych słów,
wydaje jedynie odgłos jęku44. W ten sposób wyraża swoje wewnętrzne cierpienie po śmierci
Syna. Dźwięk wydany przez Maryję był wielki i straszny, a jego siła okazała się tak ogromna,
że poruszyła skałę. Ta reakcja Maryi została zaczerpnięta z Odysei z opisu cierpień cyklopa,
okaleczonego przez Odyseusza. Ogromny wrzask i jęk były wyrazem bólu potwora, któremu
wypalono oko. Odgłosy te były tak doniosłe, że spowodowały drżenie skały w jaskini45.
Diametralnie różne są konteksty przedstawionych wydarzeń. W scenach tych jedynym
podobieństwem jest przeżywanie straty i głośne wyrażenie swego żalu w postaci jęku
poruszającego skały. Fundamentalna różnica między cierpieniem Maryi a cierpieniem cyklopa
wiąże się z jego przyczyną. Jest to zupełnie inne przeżycie, ponieważ w przypadku cyklopa
jest to cierpienie fizyczne, odczucie ogromnego bólu po stracie oka. Natomiast Maryja
przeżywa ból duchowy z powodu śmierci jedynego Syna, który umarł na krzyżu. Maryja
przedstawiona jest jako Matka Bolesna, która przeżywając tęsknotę za Synem, wydaje głośny
jęk żalu. W ten sposób centonista podkreśla ogrom trudnych przeżyć, które towarzyszą Matce
Pana. W obu tekstach mamy do czynienia z zewnętrznymi podobieństwami, do których można
zaliczyć bliskość skał (w przypadku cyklopa to skalista pieczara, a w centonie to grób Jezusa).
Jako konkluzja nasuwa się wniosek, iż centonista chcąc ukazać ogrom boleści Bożej
Matki, użył sformułowania mówiącego o strasznym bólu cyklopa, wrogiego ludziom potwora.
Ilustracją cierpiącej Maryi stał się dla centonisty skrzywdzony cyklop, który zagrażał życiu
Odyseusza i jego przyjaciół.
Podsumowanie
Zaprezentowana różnorodność maryjnych odnośników z Centonów Homeryckich do
postaci boskich, pozwala zauważyć, iż nie znaleziono jednego odpowiednika spośród bóstw
greckich do opisu Maryi. Wydaje się, iż autor parafrazy biblijnej nie szukał podobieństw
postaci, ale raczej opisów całych scen, sytuacji, wypowiadanych słów, dlatego nawet różnice
płci nie przeszkadzały mu w przejęciu pewnych fragmentów homeryckich na grunt centonów.
Zatem odpowiedź na pytanie, czy Maryja „odziedziczyła” cechy bóstw, które posłużyły
parafraście do prezentacji Jej osoby, jest negatywna. Postacie ze świata boskiego nie są
modelami dla ukazania Maryi. Często ich opisy mają diametralnie inny kontekst, czego
C. 5, 47.
43 Il. 16, 188.
44 C. 47, 23.
45 Od. 9, 395.
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przykładem jest kilkakrotnie poruszany wątek pejoratywnego zachowania Hery. Zaskakujące
jest także odniesienie do postaci skrzywdzonego cyklopa i porównanie go z Maryją
przeżywającą żałobę po śmierci Syna. W opisach postaci ukazane zostały ludzkie cechy
greckich bóstw, których skopiowanie pozwoliło centoniście odzwierciedlić różne momenty
z życia Bożej Rodzicielki, począwszy od postawy wobec anioła zwiastującego Jej radosną
nowinę (przyjęcie słów, bojaźń Boża), poprzez moment poczęcia i narodzenia Jezusa, jak
również bycie adresatką słów Jezusa obiecującego Jej ujrzenie Bożej mocy, aż po cierpienie
Matki po śmierci Syna, a następnie ogłaszanie Jego zmartwychwstania.

GREEK GODS AS MODELS FOR PRESENTATION OF MARY IN “HOMERIC CENTOS”
Summary
The aim of the article was to identify the Greek gods and goddesses in the Homeric
poems, who were choosen by author of centos to be presented as the Mother of God. One
underlying model for wasn't found, the author of centos combined verses related to many
individuals. After analyzing the Homeric centos text we distinguished 7 individuals: 1 god,
4 goddess and 1 monster – Cyclops.
Keywords
mariology, Homeric centos, Mary, Greek gods, Homer, Iliad, Odyssey
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MUSIC AND CULT IN EARLY CHRISTIAN CENTURIES

The research of the first centuries of Christian music encounters difficulties as far
as bibliography is concerned. The first difficulty is represented by the periodization
of the chant history in the early church. A periodization accepted by most
researchers relies on the great stages of church life development: the apostolic age,
the persecutions, the ecumenical councils, the iconoclasm, Byzantinism.

The research on the Christian cult music of the early Church is not available to everyone
and it is not a generous subject – especially from a documentary perspective – for those
interested in the field. This is due, on the one hand, to the fact that the early Christians were
not concerned to record data and information about the musical practices of the time. On the
other hand, the remained documents are fragmentary and, most often allegorical, which
makes it even more difficult to analyze the place and role of music within a world where the
hearing became faith and way of knowledge of God1.
These difficulties often turn the research of the early Church documents in a dispute
with hermeneutic accents, in which the Orthodoxy is favored by the Sacred Tradition and by
the interpretations inspired by the Holy Ghost to the Church Fathers, whose works are
strongly represented.
Among the difficulties, we believe that chant history periodization in the early Church,
whose stages overlap those of Christian worship in general, especially the periodization of the
Holy Mass as a central service of Christian worship, can be a starting point in assessing the
conditions and circumstances where the manifestation of singing as emissary and expression
of the early Christian faith asserted itself essentially and definitively.
A great theologian and liturgist of the Romanian Orthodox Church, who has almost
completely exhausted the issue of the Orthodox cult and ritual theology through his studies
unrivaled so far, i.e. priest Ene Branişte, proposes the following steps of the development,
generalization and uniformization of liturgical forms: 1. the apostolic period, 2. the
persecution, 3. the period from the end of persecutions to iconoclasm, 4. the iconoclasm, 5. the
period after iconoclasm until the fourteenth and the fifteenth centuries2. Since the liturgical
Bogdan Moise, rev. PhD. Prof. – Ovidius University of Constanta, Romania.
1 N. Gheorghiţă, Direcţii stilistice în muzica primelor veacuri creştine (Stylistic directions in the first
centuries of Christian music). In: OMAGIU. Bucescu, Florin, Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin
Bucescu - 75 de ani (HOMAGE. Bucescu, Florin, the folklorist and Byzantinist, Rev. Dr. Florin Bucescu – 75
years), Z.I. Dănilă, coord., Iaşi, 2011, p. 248.
2 E. Branişte, Liturgica generală (cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină)
(General liturgy (with notions of religious art, architecture and Christian painting)), 2nd ed.,
Bucharest, 1993, Galaţi, 2002, p. 58-65; E. Branişte, Originea, instituirea şi dezvoltarea cultului creştin
(Origin, establishment and development of Christian worship). "Ortodoxia" (Orthodoxy), XXI (1969), no.
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life of the early Church certainly included religious musical manifestations, this division may
be used in order to delineate the "first centuries" of the early Church life as far as the Christian
religious chant is concerned:
The beginnings of the Christian cult, by the establishment of the new bloodless sacrifice,
during the Last Supper of the Holy Eucharist, which laid thus the foundations of the formal
aspects of the new cult; all the other Christian cult forms would gravitate around the Holy
Eucharist. At the same time, the Savior established the draft forms of the Holly Mass, where
He spoke explicitly about the church chant at the conclusion of the Last Supper; Christ also
spoke about all other cult forms necessary to salvation: baptism, priesthood, repentance, etc.,
which were formally found in "the liturgical practices" of His times.
The apostolic ministry (first century), with an imprecise duration, from the Pentecost
until the beginning of the anti-Christian persecutions; it may not be wrong to say that, within
the Orthodoxy, the divine worship is a perpetual Pentecost3; there is no doubt that the acts of
the new cult founded by Christ were held, at the time of the Pentecost, within the Jewish
ritual, with the formulas that it had made available, but with other perspectives and with
a new spirit. It is obvious that we cannot find too many clues about the Christian cult,
especially because the Holy Ghost had not come down yet; therefore, the Church cult did not
manifest in its wholeness4. The Pentecost was decisive for the expression of the priesthood
dynamics of the Apostles and for the early Christian cult. They were walking outside, above
the "upper room", in public, "talking about ... the glory of God" (Acts 2:1); in other words, they
were first singing praises to God in an inexpressible way, followed by Apostle Peter’s
preaching, the praise and thanksgiving to God becoming thus the center and the feature of the
Christian cult5. This can be considered the origin of the explicit Christian worship chant. The
main element of the apostolic congregations was represented by the breaking of bread (Acts
2:46; 20:7.11), one of the names of the Holy Eucharist, which was the center of the new cult, to
which the prayer to and praise of God, the readings from the holy books (1 Thessalonians
5:27; Colossians 4:16), the kerygma (the preaching) and the religious chants (Ephesians 5:19
andColossians 3:16) were added; they were performed during love feasts, i.e. brotherly or
love meals (1 Corinthians 11:20-22), charity collections for the poor (1 Corinthians 16:1-2)
and manifestations of charisms 1 Corinthians 14). The nocturnal (vigil) nature of the
Eucharistic service of the early Christians facilitated the imperceptible passage from the
Jewish Sabbath to the Christian Sunday, "the first day of the week" or "Lord’s day", which,
from this era, became the Christians’ day of weekly holiday, replacing Saturday (cf.
1 Corinthians 16:1-2 and Revelation 1:10). The oldest annual Christian holidays also appeared
during this period: the Easter and the Pentecost, which, at the beginning, were extensions of
the corresponding Jewish holidays, observed by the Apostles and by the early Christians (see,
e.g. Acts 18:21 and 20:16); also, the Ecclesiastical hierarchy, established by the Savior by the
2, p. 131-140; P. Vintilescu, Istoria liturghiei în primele trei veacuri (The history of the Holy Mass in the
first three centuries), Bucharest, 2001, p. 15; G. Zotu, Despre originea şi caracterul slujbelor bisericeşti
(About the origin and nature of church services). "Biserica Ortodoxă Română" (Romanian Orthodox
Church), I (1874), p. 99-115.
3 V. Sava, Cultul divin ortodox - o Cincizecime perpetuă (Orthodox divine worship – a perpetual
Pentecost). „Candela Moldovei" (The Candle of Moldavia), VIII (1998), no. 6, p. 23.
4 P. Vintilescu, Istoria liturghiei în primele trei veacuri (The history of the Holy Mass in the first three
centuries), p. 15.
5 Cf. P. Batiffol, Études d'Histoire et de Théologie positive, deuxième série, huitième éd., Paris, 1920,
p. 116.
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sacrament of priesthood, was then made up of three stages: the diaconate (see, e.g.: Acts 6:56; 1 Timothy 3:8-13 and others), the priesthood (Acts 14:23; 20:17; 1 Timothy 4:14; 5:7.19;
James 5:14) and the episcopate (1 Timothy 3:1-7; Titus 1:7-9 etc.). In addition to the
Eucharist, the sacraments established by the Savior were practiced in the apostolic era: the
Baptism (Acts 2:38; 8:37, etc.), the Ordination (Acts 13:3 etc.) and the Confession of sins (Acts
19:18), to which new ones were added and applied: the last rites (James 5:14), the marriage
(Ephesians 5:31-33) and the Chrismation. The final breaking of the Christian cult from the
Jewish one was represented by tearing down the temple in Jerusalem, by the Romans, in AD
70. From then on, the cult of the young Christian religion, which had risen and grown up in the
shadow of the Jewish one, would develop independently from it. Moreover, it may be noticed,
from the outset, the centrifugal tendency of the Christian cult to the Hebrew one; some
theologians agree that this tendency is a "Hebrew anti-cult"6, seen not as a rejection and
distancing from the generating cult, but rather as an intent to sufficiently refill the ritualistic
needs of the Christians, whose ethos was developing.
The anti-Christian persecutions period (second century – 313), started with the postapostolic age, as called by many historians. The post-apostolic age (between the second and
the fourth centuries) was marked by the habit of not recording in written almost anything
from the practiced liturgical tradition; thus, the habit can be linked to the famous disciplina
arcana, which would begin to fade away from end of the fourth century; however, until then, it
had required secrecy, especially in relation to what was happening during the Holy Mass; this
issue triggered great difficulties in researching this period of the Holy Mass history7. However,
there is an incontestable source of documentation in the field of the cult for this period: the
development of the cult of martyrs, which underlies the cult of saints in general. On this basis,
some development of the Christian cult may be noticed during this period. Thus, the
orderliness of the Holy Mass became increasingly fixed, by gradually limiting the right to
improvise freely the liturgical prayers. By the end of this age (third century) the first attempts
to systematize and regulate the orderliness of divine services appeared, by means of those
cult rules, entered into the so-called Church Ordinances, anonymous papers and pseudoepigraphs, of which the oldest seems to be the Apostolic Tradition of Ippolit Roman (235) –
considered lost. For liturgical assemblies, the Christians used both private homes and the
underground chambers of the catacombs. Moreover, during this period, the first (and the
oldest) Christian churches on the earth's surface appeared; the predominant feature of the
Church life in this period is represented by the development of the catechumenal institution
based on the scheme presented in Acts 2: Evangelism (kerygma) – faith – repentance –
baptism. As far as the celebration day is concerned, in the first years it was held on Saturday.
However, very soon, even from the apostles’ days, due to the nocturnal nature of the
Eucharistic celebrations, Saturday was replaced by Sunday and, in the second century, it
acquired a theological justification, as noticed in St. Justin the Martyr. In this regard, he gave
us a description of the liturgical Eucharistic celebrations on Sundays: "On the day of the Sun,
we all gather together, because this is the first day when God made the world, by changing
darkness and matter, and Jesus Christ, our Savior, rose from the dead on the same day. For He
was crucified on the eve of Saturn’s day and, on the second day after Saturn's day, which is the

D. Borobio, (editor), La celebrazione nella Chiesa, vol. I, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1992, p. 52.
7 P. Pruteanu, Liturghia ortodoxă: istorie şi actualitate (Orthodox Liturgy: history and present), 2nd ed.,
Bucharest, 2013, p. 28.
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day of the Sun, He showed Himself to His apostles and disciples ...”8. A more difficult problem
was to determine the date of the Easter as Asia Minor, based on a tradition that goes up to the
apostles Philip and John, celebrated the Easter on the same day as the Jews did, i.e. on 14th
Nisan, no matter the week day (the quartodeciman group)9. During the same century, other
communities like the ones in Rome, Palestine, Egypt, Greece did not celebrate the Easter on
14th Nisan but on the next Sunday (according to a tradition held as coming from the Apostles
Peter and Paul, tradition which has remained in the Church).
Most researchers accredit the idea that the liturgical life of the new faith is a synthesis of
Hebrew, Hellenistic and Gnostic elements, performed in areas where the proto-Christian
people manifested10. From apostolic times and to the institutionalization of the Empire under
Constantine the Great (330), the liturgical traditions had been in constant search of identity,
in a world that could hardly cope with persecutions11.
The first Christians, being Hebrew, took over some elements coming from the two
religious institutions of the time (i.e. the Temple of Jerusalem and the Synagogue), from the
cult basics12. It is noteworthy that, in the Savior’s times, the most important liturgical
landmark was apparently the Temple; music and, in general, its rite, made it clear that the
Temple’s role should not be neglected, not even after its life ceased with the Roman conquest
and its destruction in 7013.

St. Justin Martirul, Apologia I (Apology I), LXVII. In: Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful (St. Justin the
Martyr and Philosopher), Apologia întâia în favoarea creştinilor (Apology I for the Christians), I, in vol. 3,
collection P.S.B., Apologeţi de limbă greacă (Apologists of Greek language), transl. by Ol. Căciulă,
Bucharest, 1980.
9 T.J. Talley argues that this has been the most natural and the first practice in the history of the Church
(The Origins of the Liturgical Year¸ Pueblo, New-York, 1986, p. 18).
10 R. Janin, Les Églises orientales et les rites orientaux, Paris 1955, p. 17; A. Schmemann, Introduction to
Liturgical Theology, London 1966, p. 73; S. Sataville, An Introduction to the Study of Eastern Liturgies,
London, 1938, p. 9; F. Cabrol, Liturgie, DTC IX (1), Paris 1926, p. 794-795.
11 N. Gheorghiţă, Muzica bizantină – s urtă prezentare (The Byzantine music – short presentation).
”Glasul Bisericii” (The Voice of the Church), no. 9-10, 2006, p. 375.
12 Eric Turner, former professor at the Hebrew College of New York, believed, in the sixth decade of the
last century, that the temple, the synagogue and the Christian cult had, at first, five common elements:
a. liturgical texts, b. hierarchy, c. ceremonies and ritual, d. music and e. the organization of the liturgical
year. Cf. E. Werner, The Sacred Bridge. The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and
Church during the first Millennium, New York, 1959, p. 19-20; and W. Clifford Dugmore, The influence of
the Synagogue upon the Divine Office, Westminster, The Faith Press, 1964. Slightly nuanced, but in
almost the same terms, the idea is repeated by A. Seay, Music in Medieval World (Englewood Clifis, New
Jersey: Prentice-Hall, 1965), p. 9. For a critical view on this theory, see P.F. Bradshaw, The Search of the
Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, New York & Oxford,
Oxford University Press, 1992, p. 1-29. Supporter of Bradshaw, Robert Taft believes that the only
elements found both in Judaism and in Christianity are the moments of public prayer in the morning
and evening, common scenario not only in Christianity but otherwise in any other liturgical tradition.
Cf. R. Taft, The Liturgy of the Hours in East and West, Collegeville, Minn., 1986, p. 11. The same
perspective is also found in D.J. Grout & C.V. Palisca, A History of Western Music, 4th ed., New York,
W.W. Norton, 1988, p. 25.
13 St. Jerome accredits the idea that the hierarchy of the Jerusalem Temple represented a model that
was overtaken in the early church rite: "As Aaron and his sons and also the Levites occupied positions
within the Temple, in the same way, the bishops, the priests and the deacons occupy positions within
the Church", in C. Vitringa, De Synagoga Vetere, Franequerae, 1696, p. 9. Cf. Werner, The Sacred Bridge,
p. 18.
8
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In parallel with the Temple, the synagogues and, in particular, those in rural areas were
the prayer spaces of both Christians and Jews (between Hebrews and relatives). That is why
the experts consider that both institutions played a key role in the development of the Holy
Mass of the Christian world, the synagogue ritual playing a predominant role14.
The Acts of the Apostles talk about the involvement of St. Paul and of his disciples in the
activities of the synagogue in Pisidia – Antioch (Acts 13:14-43). Moreover, the New
Testament, by the Gospel of St. Luke, confirms the participation of the Savior at the service
performed at the synagogue (Luke 4, 16)15, service whose ritual consists of four basic
elements: reading from the Scripture of the Old Testament; homily or comment on the
previously read text; intone and common prayer16.
And, finally, the early free Christian service period, between the Edict of Milan and the
creation of the first canon of the Holy Mass17; the cult is subject during this period to profound
transformations, and, during the subsequent centuries, not only did the emperors tolerate the
new cult, but they also promoted it by laws and decrees. The state gradually became Christian,
and the access to political, military etc. offices was allowed only to Christians or, at most, to
catechumens; the bishops became equal to the highest officials; the Church acquired extensive
lands; arts, architecture, music, poetry etc. were in the service of the Church, in order to make
the new cult shine. Another event that marked the beginning of the separation of two different
liturgical traditions is the fall of the Western Roman Empire, under the blows of Odoacer’s
barbarians (476). Under these conditions, without the financial and political support of the
Byzantine emperors, the Western Church would develop a sober cult that did not enjoy the
Eastern pomp and splendor; the Roman liturgy austerity, the lack of hieratism and drama in
liturgical celebrations would be the keynote and the main element differentiating it from the
Byzantine liturgies and celebrations. Finally, the avalanche of church-goers, who had declared
themselves Christians after the cessation of persecutions, gave birth to a new category of
L. Duchesne, Christian Worship. Its Origin and Evolution, London, 1919, p. 48; P. Vintilescu, Despre
poezia imnografică din cărţile de ritual și cântarea bisericească (The Hymnographic poetry from ritual
books and church chants), Galaţi, 2006, p.155; P. Wagner, Introduction to the Gregorian Melodies,
London, 1907, p. 7; Werner, The Sacred Bridge, p. 19; E. Wellesz, A History of Byzantine Music and
Hymnography, Oxford, 1961, p. 35; A.Z. Idelsohn, Jewish Music in its Historical Development, New York,
1929, p. 19; A. Sendrey, Music in Ancien Israel, New York, 1969, p. 180. For information, it should be
noted that one of the oldest writings that discuss this topic dates back to the end of the seventeenth
century: Cf. C. Vitringa, De Synagoga.
15 He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the
synagogue, as was his custom. He stood up to read (Luke 4,16). See also Luke 6,6.
16 J. Mckinnon, Christian Antiquity. In: Antiquity and Middle Ages. From Ancient Greece to the 15th
century, ed. by J. McKinnon, 1990, p. 68. This division is taken over by J. McKinnon from L. Duchesne
(Christian Worship, p. 48).
17 As soon as the Roman Empire was converted to Christianity, during the fourth century, Christianity
changed from a persecuted cult – which had been practiced in some secret way, in catacombs and
secret meetings - into a religio licita, which, from then on, would be practiced freely, in public forms, in
major imperial basilicas, under the authority of local bishops. Inevitably, within these practices, music
began to play a dominant role, after the obviously lower role it had played in the catacombs, during
services, due to underground conditions. The testimonies of the age offer, for the Byzantine period –
which officially started after the Edict of Milan – the image of a liturgical framework where the
community participated to a dialogue, whose invariable chorus to the psalms was picked up by
a soloist and/or by the community. These texts were sung on occasions and on special days of the
liturgical calendar, becoming permanent, year by year, and thus creating a solid tradition. (E. Wellesz,
A History of Byzantine Music, p. 43. See also N. Gheorghiţă, Muzica bizantină - scurtă prezentare, p. 383).
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Christians – the monks – who would develop a new liturgical form – The Church Praises
(mentioned in an early form in the past centuries) and to a new kind of martyrdom – the
white martyrdom.
Since its entry into history, monachism reigned supreme in the administrative and
liturgical life of the Christian Church, especially of the eastern one, compared with secular
clergy18. With the withdrawal from the desert and after the return to “the world”, towards the
end of the fourth century, almost all cities and important liturgical centers of the Eastern
Christian Antiquity (Antioch, Jerusalem, Caesarea, Alexandria, Constantinople, etc.) would
benefit from the emergence of new monasteries19 and, at the same time, from the "spiritual"
authority of its inhabitants, who immediately became formative landmarks: counselors,
confessors, teachers etc.
The involvement of monasticism in theological disputes and its contribution to the
success of holy councils are other elements that have ensured its privileged position in the
ecclesiastical hierarchy and history, from the early centuries until nowadays20.
All these are manifestations of monasticism that help us understand the fundamental
role played by this venerable institution in the liturgical and spiritual establishment of the
Church, the backbone of the Christian world21.
This last "period" proposed as the limit of the period "of the first centuries" continues, of
course, with the generous Byzantine period, which can be subdivided into several segments,
due to its long duration of existence.
We can talk about a Byzantine musical culture starting from the sixth century, with the
transformation of the Eastern Roman Empire into the Byzantine Empire. After this century,

When talking about the iconoclastic period (726-843), Robert Taft states: „The victory over
iconoclasm, in 843, which was actually a victory of monks, contributed to the demoralization of the
secular clergy and to a significant increase in the monastic influence". (R.F. Taft, The Byzantine Rite.
A Short History, Liturgical Press, Collegeville, 1992, p. 52, 56). About the dominant role of the monastic
institution in the history of the Byzantine liturgy and, in general, in the history of the Eastern Church,
see the references cited in R.F. Taft, Select Bibliography on the Byzantine Liturgy of the Hours.
„Orientalia Christiana Periodica”, 48 (1982), p. 1-28.
19 See, for example, the see of Constantinople, which, at the end of the sixth century, (5S6) had 68
monasteries for men, while the neighboring diocese of Chalcedon had 40 monasteries. Cf.
A. Schmemann, Introducere în Teologia liturgică (Introduction to Liturgical Theology), transl. in
Romanian by V. Bârzu, Bucharest, 2002, p. 276.
20 For the Christian East, see the study of C. Mango, Sfântul (The Saint). In: Omul Bizantin (The
Byzantine Man), coord. by G. Cavallo, Iaşi, 2000, p. 293 -320. The reflection of the monastic institution's
image in the social hierarchy of the Romanian medieval world and, in particular, the relationship
between "sacred" and "God" can be traced in the punctual study conducted by O. Cristea, Note sur le
rapport entre le prince et «Romme saint» dans Ies Pays Roumains. La Rencontre d'Etienne le Grand avec
Daniel Termite. In: L'Empereur Hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine,
Bucharest, 2001, p. 177-185. A major study on the role of "the saint" in the Orthodox world is signed
by P. Guran, Aspects et role du saint dans Ies nouveaux États du «Commonwealth byzantin» (Xle-XVe
siècle). In: Pouvoirs et mentalités, textes réunis par Laurentiu Vlad á la mémoire du Professeur Al. Dutu,
Bucharest, 1999, p. 45-69.
21 N. Gheorghiță, Monahism și psalmodie în antichitatea creștină, considerații preliminare (Monasticism
and singsong in Christian antiquity, preliminary considerations). In: Volum omagial – Pr. Prof. Dr. Nicu
Moldoveanu la 70 de ani (Homage volume – Rev. PhD. Prof. Nicu Moldoveanu at 70 years old), Bucharest,
2000, p. 468.
18
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the evolution of the Byzantine chant splits markedly from the evolution of the Gregorian
Chant in the West, which, over time, would follow a completely different path22.
The history of Byzantine (and post-Byzantine) music can be divided into several distinct
periods: the first period (the “melods” period) (from the fifth to the eleventh century), the
second period (the “melurgs” period) (from the eleventh to the fifteenth century), and the
post-Byzantine period (from the fifteenth century to the beginning of the nineteenth century,
more specifically up to 1814) and the hrisantic or modern period (from 1814 until
nowadays)23.
The first of these periods, i.e. the “melods” period, is characterized primarily by the
emergence of the basic forms of Byzantine hymnography: the tropar (the fifth century), the
kontakion (the sixth century) and the canon (the seventh century), all developed in SyrianPalestinian cultural centers. The melods, authors of these forms, were creating both the text
and the melodic lines24.
The music of this beautiful period is called "Byzantine or Orthodox church music"25 by
contemporary researchers, since Byzantium was also the center of the Ecumenical
Patriarchate26. In terms of liturgical theology, this era is characterized by the tendency of
interpreting the liturgical ritual in mystical and symbolic keys. Dionysios the Areopagite,
Germanus of Constantinople, Maximus the Confessor are just some of the names of the
commentators of the liturgical works that bequeathed memorable liturgical and sacramental
theology pages.
The following development periods of the ecclesial music virtually bear the stylistic
fingerprints typical of the primordial period, marked by modalism, which evolved within the
permitted traditional limits and the already enshrined forms.

MUSIQUE ET CULTURE DANS LES PREMIERS CENTRES CHRÉTIENS
Résumé
La recherche des premiers siècles de musique chrétienne rencontre des difficultés en ce
qui concerne la bibliographie. La première difficulté concerne la périodisation de l'histoire du
chant dans l'église primitive. Une périodisation acceptée par la plupart des chercheurs repose
sur les grandes étapes du développement de la vie de l'église: l'âge apostolique, les
persécutions, les conseils œcuméniques, l'iconoclasme, le byzantinisme.
Mots-clés
musique chrétienne, culte chrétien, chant d'église, musique orthodoxe, musique
byzantine

V. Grăjdian, Elemente de cântare bisericească și tipic (Elements of church and typical singing), Sibiu
2002, p. 18.
23 Ibidem.
24 Ibidem, p. 19.
25 P. Delion, Tradiţii creştine uitate (Forgotten Christian traditions), Bucharest, 1992, p. 23.
26 O. Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei (The History of Culture and Civilization), vol. II, Bucharest,
1987, p. 213.
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Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, należy niewątpliwie do
największych teologów XX i XXI wieku. Podjęty temat ma za zadanie z jednej strony
przybliżyć jego nauczanie, z drugiej zaś, dowartościować teologiczną refleksję na
temat pierwszej osoby Trójcy Świętej, czyli Boga Ojca. Ojcostwo Boga ukazane
w Starym Testamencie, osiągnęło ostateczną pełnię dzięki objawieniu, jakie
dokonało się w Jezusie Chrystusie. Będąc Synem odsłania On nam całą prawdę
o Bogu. Bóg nie tylko jest nazywany Ojcem, ale rzeczywiście Nim jest. Już sam tytuł
Syn, będący dla J. Ratzingera najistotniejszym tytułem chrystologicznym, jest
tytułem relacyjnym i wskazuje na kogoś poza Nim. Ta prawda jest także nieustannie
przeżywana w Kościele, a swój najpełniejszy wymiar odnajduje w Eucharystii, jako
ofierze składanej Ojcu przez Syna, oraz braterstwie chrześcijan. Podjęcie
teologicznej refleksji o Bogu Ojcu, może służyć także dowartościowaniu ludzkiego,
ziemskiego ojcostwa.

Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, należy niewątpliwie do
najważniejszych teologów XX i XXI wieku. Temat związany z pierwszą osobą Trójcy Świętej,
czyli Bogiem Ojcem, nie znalazł w jego dorobku oddzielnego opracowania, artykułu, niemniej
jednak analizując bogaty dorobek J. Ratzingera odnajdujemy w nim liczne odniesienia do
misterium Boga Ojca1. Właśnie dzięki analizie teologicznej, a następnie syntezie, będzie
możliwe skonstruowanie pewnego systematycznego wykładu na temat wybranego
zagadnienia. Za źródła posłużą teksty J. Ratzingera, które powstały do momentu jego wyboru
na Stolicę Piotrową, wyjątkiem będzie tu jedynie korzystanie z jego trylogii Jezus z Nazaretu.
Niestety, będą to tylko wybrane wątki, gdyż całościowe omówienie tego tematu znacznie
wykraczałoby poza nasze ramy. Wybrane zostały jednak te zagadnienia, które są naszym
zdaniem najistotniejsze dla J. Ratzingera w mowie o Bogu Ojcu, a mają swoje źródło już
w Starym Testamencie. Należy pamiętać, że dwoma istotnymi źródłami przepowiadania
J. Ratzingera są Pismo Święte i liturgia Kościoła.

Aleksander Sosnowski, mgr lic. kan. – doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; zainteresowania naukowe: teologia dogmatyczna, hagiologia,
trynitologia, nauczanie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI; kontakt: alexander_20@o2.pl
1 Na temat ogólnej nauki o Bogu Ojcu zob. J. D. Szczurek, Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej, Kraków
2003. Na temat ojcostwa Boga w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI należy zobaczyć m.in.: J. Szymik,
Theologia benedicta, t. I, Katowice 2016, s. 215-225; J. Szymik, Syn, sens, hilasterion. Idee przewodnie
chrystologicznej trylogii Josepha Ratzingera ˗ Benedykta XVI, w: Jezus z Nazaretu. Poszukiwania
chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera ˗ Benedykta XVI, red. J. Królikowski,
P. Łabuda, A. Michalik, Tarnów 2016, s. 43-56.
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Ojcostwo Boga w Starym Testamencie
J. Ratzinger odnosząc się do danych biblijnych zauważa dwa źródłam, z których wynika
mówienie o Bogu jako Ojcu. Jedno związane jest z kwestią stworzenia, a drugie z kwestią
wybrania. Podkreśla on fakt, że autorzy natchnieni niejednokrotnie odnosili do Boga pojęcie
ojca ze względu na stworzenie. Wystarczy przytoczyć tu choćby słowa proroka Malachiasza
„Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?” (Ml 2,10), lub
proroka Izajasza „A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym
Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64,7), chociaż teksty te mają swoje źródło
w opisie stworzenia z Księgi Rodzaju i z niego wynikają. A zatem „Bóg jest naszym Ojcem,
dlatego że jest naszym Stwórcą. (…) W tym znaczeniu już z samego tytułu stworzenia,
człowiek jest w szczególny sposób «dzieckiem» Boga, a Bóg jego prawdziwym Ojcem”2.
Relacja Bóg-człowiek, Ojciec-dziecko należy do najbardziej podstawowych relacji, o czym
dobrze wiedzieli Izraelici. Jednocześnie zaznacza on, że dla żydów transcendencja Boga była
tak nieprzekraczalna, że wykluczała jakąkolwiek ideę fizycznego pochodzenia człowieka od
Boga, co nie było już obce dla mitologii kultur ościennych Izraela. Wymiar tego ojcostwa,
wynikający z prawdy o stworzeniu, jest powszechny i obejmuje wszystkich ludzi, a także
wskazuje na Boga jako na Osobę, która jest blisko człowieka i wchodzi z nim w relację. Jak
mówi J. Ratzinger, wiara „wyznając Boga (…) jako osobę, wyznaje Go jako poznanie, słowo
i miłość. W wyznaniu Boga jako osoby mieści się z konieczności zarazem to, że Bóg jest relacją,
że można się do Niego zwracać, (…). Co nie ma i mieć nie może relacji, nie mogłoby być
osobą”3. Już od pierwszych kart Biblii, Bóg jawi się nie jako jakaś siła, moc, przedmiot, lecz
jako Osoba, która wchodzi w bezpośrednią relację z człowiekiem. Stwórca obdarza człowieka
szczególnym darem, darem wolności wynikającym z miłości Boga i w tym okazuje się być
„prawdziwym Ojcem; jest Stworzycielem, który potwierdza wolność także wtedy, kiedy ta
wolność Go nie chce”4. J. Ratzinger interpretuje grzech pierworodny na gruncie relacyjnym,
każdy grzech, a szczególnie grzech pierworodny jest zniszczeniem, zerwaniem pierwotnej
relacji człowieka do Boga5. Bóg jako dobry Ojciec, zanim wymierza człowiekowi karę,
najpierw daje obietnicę pojednania wszystkiego na nowo, zwaną Protoewangelią, pierwszą
dobrą nowiną (Rdz 3,15).
Drugi wymiar Bożego ojcostwa wskazany przez J. Ratzingera dotyczy wybrania Izraela.
„Jahwe wybrał Izraela (…), oraz uczynił go synem «pierworodnym» i «umiłowanym»”6. W ten
sposób zostaje on wyłączony spośród innych narodów jako szczególnie należący do Boga. To
właśnie jemu objawia On swoje imię i z nim zawiera przymierze. Podobnie jak stworzenie,
jest to wolna decyzja Boga, Jego dzieło nie wynikające z zasługi tego narodu7. Bóg jawi się
w stosunku do tego narodu rzeczywiście jak ojciec, napomina go, karze, przebacza, stosuje
wobec niego swoistą pedagogię wychowania. Bogate dzieje Izraela dostarczają nam wiele
takich przykładów. Należy jednak zaznaczyć, że Izraelowi, mimo jego szczególnej roli, nie była
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, cz. 1, tłum. W. Szymona OP,
Kraków 2011, s. 128-129.
3 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 184.
4 J. Ratzinger, Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, tłum. A. Warkotsch, Poznań-Warszawa-Lublin
1983, s. 168.
5 Por. J. Ratzinger, Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje
wiary w stworzenie, tłum. J. Merecki SDS, Kraków 2006, s. 75.
6 J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, tłum. A Czarnocki, Warszawa 2009, s. 52.
7 Por. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, tłum. J. Merecki SDS, Kraków 2007, s. 16.
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obca także idea ojcostwa Boga wobec wszystkich narodów. Na kartach Biblii, jak przypomina
J. Ratzinger, odnajdujemy teksty, mówiące o tym, że wszystkie narody poznają jedynego Boga.
Nawet tacy wrogowie Izraela jak Egipt i Babilon, będą wyciągały ku Niemu swe ręce i razem
z nim będą wielbić Boga. A zatem znikną wszelkie granice, tak iż Bóg Izraela będzie uznawany
i czczony przez wszystkie narody8. Jest to jeden z fundamentów uniwersalności religii Izraela,
jedyny i jednoczący wszystkich Bóg Ojciec9. Podsumowując, możemy powiedzieć, że „Stary
Testament odróżnia dwie formy Bożego ojcostwa i odpowiednio dwie formy ludzkiego
dziecięctwa w stosunku do Boga: płynące ze stworzenia synostwo ludów ziemi i oparte na
wybraniu synostwo Izraela”10. Oba mają swe historyczne i głęboko teologiczne znaczenie.
Objawienie pełni prawdy o Bogu Ojcu w Nowym Testamencie
Ukazane w Starym Testamencie ojcostwo Boga dzięki objawieniu, jakie dokonało się
w Jezusie Chrystusie, nabiera zupełnie nowego i nieoczekiwanego znaczenia. To, co w Starym
Testamencie było tylko przeczuwane w stosunku do Boga, przez nazywanie go ojcem
i przypisywanie Mu przymiotu ojcostwa, w Nowym Testamencie stało się rzeczywistością.
Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu, który jest Ojcem. Dzięki Chrystusowi poznajemy
pełnię prawdy o Bogu, cała bowiem Jego osoba i życie były ukierunkowane na objawienie Ojca
i pełnienie Jego woli. J. Ratzinger wskazuje na centralne miejsce chrystologii w mowie o Bogu
Ojcu. Jak mówi „dopiero poznając tego Syna, dowiadujemy się naprawdę, czym jest Ojciec. (…)
Bez Jezusa nie wiedzielibyśmy, czym «Ojciec» naprawdę jest”11. W Jezusie Bóg wypowiedział
się do końca, objawił pełnię prawdy o sobie samym. Znamienne są tu słowa z Modlitwy
Arcykapłańskiej Jezusa: „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem,
i oni poznali żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał” (J 17,25-26).
Ograniczę się tutaj tylko do dwóch aspektów: tytułu chrystologicznego „Syn” i wydarzenia
modlitwy Jezusa, gdyż zdają się być dla Ratzingera najistotniejsze.
Według J. Ratzingera Jezusowy tytuł Syn, najbardziej widoczny w Ewangelii św. Jana, jest
tytułem relacyjnym i z tego powodu wskazuje na kogoś poza Nim12. Właśnie dlatego mowa
o Jezusie jako Synu staje się możliwa tylko dzięki równoczesnej mowie o Ojcu. „Tam, gdzie nie
ma Ojca, nie ma również Syna. Tam, gdzie nie istnieje związek z Bogiem, niezrozumiały będzie
ten, kto w swej głębi jest niczym innym, jak samym tylko związkiem z Bogiem, z Ojcem”13.
Rozważając osobę Syna odnajdujemy Ojca, nie tylko wtedy, gdy On bezpośrednio o Nim mówi
– tu znowu najwięcej świadectw dostarcza św. Jan, który w Ewangelii punkt ciężkości
przesuwa ku wnętrzu, ku istocie Jezusa, lecz właśnie zagłębiając się w samo centrum osoby
Jezusa, w Jego istotę, a jest ona nieustanną relacją do Ojca, oddaną tytułem Syn, wyrażającym
najgłębiej cały byt Jezusa. Jest On całkowicie oddany Ojcu i właśnie ze względu na to oddanie
zostaje nazwany Synem, gdy staje „w relacji” do Ojca. Chrystologia, jeśli chce być prawdziwą
Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, s. 111.
Por. J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, s. 44.
10 J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, s. 53.
11 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2006,
s. 30-31. Szerzej na temat objawienia Boga Ojca w Nowym Testamencie zob. A. Sosnowski, Objawienie
Boga Ojca w posłaniu Syna w ujęciu Josepha Ratzingera, Częstochowskie Studia Teologiczne 42 (2014),
s. 153-170; A. Sosnowski, Relacja Ojca i Syna w ujęciu kard. Josepha Ratzingera, Scripturae lumen
7 (2015), s. 278-302.
12 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 189.
13 J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 1994, s. 24.
8
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chrystologią, musi być wypowiedzią o relacji14. Nauka o Synu i o Ojcu staje się zatem
nierozerwalna – gdy będziemy chcieli pominąć ten związek, wtedy rozpada się cała
chrystologia. Tak samo zresztą gdybyśmy chcieli naukę o Ojcu oderwać od Syna, to staje się
ona dla nas niezrozumiała. Odwołując się do słów św. Augustyna „Ojciec nazywa się Ojcem nie
ze względu na siebie, ale ze względu na Syna, odnośnie do siebie jest po prostu Bogiem”15,
J. Ratzinger stwierdza: „tutaj ukazuje się jasno to, co zasadnicze. Ojciec jest czystym pojęciem
relacji. Tylko w stosunku do kogoś drugiego jest Ojcem”16. Osoba Jezusa jest zarówno
skierowana „od” jak i „ku” Ojcu. Przychodzi On na świat od Ojca, aby pełnić na ziemi Jego wolę,
a następnie znów do Niego powrócić przyciągając wszystkich do siebie (por. J 12,32).
Tytuł Syn nie mówi tylko o relacji Jezusa do Ojca, lecz także o Jego godności wynikającej
z faktu bycia na równi z Nim i „dlatego tytuł «Syn Boży» staje się właściwą osią formuły
wyznania wiary”17. Przyjęty na soborze nicejskim termin homousios – współistotny – jest dla
J. Ratzingera tylko zabezpieczeniem biblijnego tytułu Syn, który jest rzeczywistością i który
odsyła nas do Ojca. Tak samo zatem jak Syn jest zrozumiały dzięki odniesieniu do Ojca, tak
samo i Ojciec jest zrozumiały dzięki odniesieniu do Syna. Pojawiający się zarzut hellenizacji
wiary jest bezzasadny. Posługiwanie się językiem filozofii ma za zadanie bronić
najistotniejszego przekazu biblijnego, a nie go zafałszowywać.
O ile kwestia Jezusowego Synostwa najlepiej widoczna jest w Ewangelii Jana, to temat
modlitwy Jezusa jest bardziej podkreślona – zdaniem J. Ratzingera – przez św. Łukasza, który
„w całej swej Ewangelii zwraca baczną uwagę na modlitwę Jezusa, często ukazując Go jako
modlącego się – w rozmowie z Ojcem”18. To właśnie w niej odnajdywał On źródło i moc
swojego dzieła i przepowiadania. Daje On w ten sposób jakby pierwszeństwo spotkaniu
z Ojcem, a dopiero potem pełni Jego wolę. Dzięki temu Ojciec jest obecny we wszystkich
dziełach Syna. Istotne owoce działalności Jezusa pochodziły z samego centrum Jego osoby,
a tym centrum był dialog z Ojcem19. Modlitwa odgrywała tak centralną rolę w życiu Jezusa, że
J. Ratzinger nie wacha się stwierdzić, że cała „chrystologia jest jedynie objaśnieniem Jego
modlitwy: cała osoba Jezusa zawiera się w Jego modlitwie”20. Tak więc, by poznać Jezusa
i doświadczyć Ojca, trzeba wejść w przestrzeń Jego modlitwy. J. Ratzinger zauważa, że
wyznanie wiary św. Piotra w Jezusa jako Mesjasza (por. Łk 9,18) łączy się z wydarzeniem
modlitwy. Dzięki temu doświadczeniu spotkania Jezusa z Ojcem, Piotr jest w stanie
rzeczywiście poznać Jezusa, dzięki czemu zostaje następnie powołany na „opokę” Kościoła.
Ewangelista Łukasz zdaniem J. Ratzingera „pokazuje, że Piotr pojął i wyraził to, co
niepowtarzalne w osobie Jezusa wówczas, gdy zobaczył go na modlitwie, w Jego zjednoczeniu
z Ojcem”21. Modlitwa Jezusa jest zatem miejscem najpełniejszego objawienia Ojca i Syna,
a także miejscem konstytutywnym dla rodzącego się Kościoła. W niej najlepiej uwidacznia się
ta konstytutywna dla całej chrystologii i patrylogii relacja Ojciec-Syn.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 190.
Św. Augustyn, Enarrationes in Psalmos 68 1, 5, cytat za: J. Ratzinger, Wprowadzenie
w chrześcijaństwo, s. 187.
16 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 188.
17 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. W. Szymona
OP, Poznań 2009, s. 19.
18 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, s. 29-30.
19 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, tłum. W. Szymona OP, Kraków 2005, s. 33.
20 J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, s. 36.
21 J. Ratzinger, Patrzeć na Przebitego, tłum. J. Merecki SDS, Kraków 2007, s. 16.
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Obecność misterium Ojca w życiu Kościoła
Poniżej omówione są dwa aspekty życia Kościoła, a mianowicie Eucharystia i braterstwo
chrześcijan. To w nich, zdaniem J. Ratzingera, tajemnica Ojca jest szczególnie widoczna
i obecna.
Eucharystia odsyła do tajemnicy Wieczernika i Krzyża, gdzie Chrystus dokonał
pojednania z Ojcem. W tej Ofierze dopełnia On swojego tak wobec Ojca, stając się
prawdziwym Barankiem, dzięki któremu dokonało się uwielbienie i przebłaganie Boga.
Kościół idąc za nakazem Chrystusa – „To czyńcie na moją pamiątkę” – kontynuuje to dzieło
pojednania i uwielbienia. Kościół staje się Kościołem według J. Ratzingera poprzez
sprawowanie liturgii, poprzez włączenie się w modlitwę Jezusa, przebywając z Nim i mówiąc
do Ojca22. Oddanie siebie Ojcu przez Jezusa jest źródłem Kościoła. To już nie kamienna
świątynia jest miejscem obecności Boga, ale jest nią Pan, który otwiera nam dostęp do Ojca23.
Dlatego właśnie „kierunek Eucharystii może być tylko jeden: od Chrystusa w Duchu Świętym
do Ojca”24. W tym akcie jednak Kościół nie ofiaruje Ojcu jakiejś rzeczy, lecz Eucharystia jest
obecnością Ofiary Jego Syna25. Podobnie jak w trakcie swojej Ofiary krzyżowej Jezus zwracał
się do Ojca, tak samo i Kościół, sprawując Eucharystię, zwraca się głównie do Ojca. J. Ratzinger
przypomina, że prawie zawsze teksty mszalne zwracają się do Boga Ojca przez Chrystusa.
„Słowa mszy kierują się właściwie nie do Chrystusa, lecz do Niego [=Ojca]; Chrystus jest raczej
symbolicznie reprezentowany przez kapłana i jest Rzecznikiem nas wszystkich”26. Modlitwa
liturgiczna jest zatem zawsze kierowana do Ojca. Deus z oracji mszalnych to Ojciec, a kończą
się one wzmianką mówiącą o pośrednictwie Syna – przez Chrystusa Pana naszego.
Eucharystia ma jednak także przemieniać. Ma kształtować życie chrześcijan na wzór
Chrystusa, aby było nieustannym uwielbieniem Ojca27. Dzięki Eucharystii będącej stałą, realną
obecnością Pana w Kościele, obecny jest w nim także Ojciec, gdyż jak mówiliśmy wcześniej,
nie ma Chrystusa bez Ojca, nie ma Go bez tej podstawowej relacji, która konstytuuje cały Jego
byt. Sprawując Eucharystię i przyjmując Ciało Pana, uczestniczymy przez to w Jego jedynej
relacji do Ojca.
Braterstwo chrześcijan jest tematem, któremu J. Ratzinger poświęcił oddzielną
monografię28. Zagadnienie to jest istotne dla rozumienia jego eklezjologii. Jak wspomniano,
modlitwa była jednym z najbardziej charakterystycznych rysów Chrystusowej egzystencji.
Jest On jedynym, który do Boga może mówić Ojcze, lecz mimo to zaprasza nas do tej swojej
szczególnej relacji. J. Ratzinger za św. Cyprianem zauważa jednak, że gdy Jezus uczy uczniów
modlitwy Ojcze nasz poleca im mówić właśnie Ojcze nasz. Odróżnia On niejako w tej sposób
swoją jedyną relację do Ojca od naszej. Tylko Jezus jest w pełni Synem, my zaś stajemy się
synami w Synu i braćmi dla siebie nawzajem, gdy trwamy we wspólnocie Kościoła. „Zwrot
Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, s. 176. Szerzej
na temat konsekwencji i praktycznych wniosków wynikających z nauki o Bogu Ojcu zob. A. Sosnowski,
Konsekwencje wiary w Boga Ojca w nauczaniu kard. Josepha Ratzingera, Częstochowskie Studia
Teologiczne 41 (2013), s. 135-150.
23 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, tłum. W. Szymona OP, Lublin 2012, s. 314.
24 J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki SDS, Kraków 2006, s. 134.
25 Por. J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii mszy świętej, s. 317.
26 J. Ratzinger, O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, Opera omnia, t. 7/1, tłum. W. Szymona OP, Lublin
2016, s. 42.
27 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, s. 405.
28 J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, s. 57-58.
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«Ojcze nasz» jest zwrotem uczniów, którzy modlą się we wspólnocie”29. Rozpoznaję teraz
drugiego jako brata, wraz z którym mówię do Boga Ojcze. Bóg jest dla nas Ojcem, gdy trwamy
w my Jego dzieci30, gdy trwamy w my chrześcijańskiej wspólnoty braci, która swój konkretny
kształt znajduje w Kościele. Element wspólnoty chrześcijańskiego braterstwa odgrywa tutaj
dla J. Ratzingera szczególne znaczenie. Dlatego przypomina on nam, że tylko wtedy modlimy
się poprawnie, gdy modlimy się z innymi i za innych, gdy trwamy we wspólnocie, gdy
otwieramy nasze serca na innych31. Zamknięcie się w sobie, egoizm, jest nie tylko zerwaniem
relacji z braćmi, z innymi ludźmi, ale w swej istocie jest także zerwaniem relacji z Bogiem,
z Ojcem, skoro tylko trwając we wspólnocie jesteśmy zdolni wołać do Boga Abba. Nazywanie
więc Boga Ojcem pociąga za sobą pewne konsekwencje. Domaga się rozpoznania w drugim
prawdziwego brata i tylko wtedy możemy mówić do Boga Ojcze. Jak poucza J. Ratzinger:
„Możemy Go tak nazywać, albo wolno Go nam tak nazywać, jeżeli wraz z Synem stajemy się
synami, a w konsekwencji – jeżeli stajemy się jednym z wszystkimi naszymi braćmi
szukającymi Ojca”32. Wspólnotowy wymiar Kościoła odgrywa tu istotne znaczenie. Gdy się
modlimy, gdy mówimy Credo, to choć czynimy to w pierwszej osobie, to należy pamiętać, że
uczestniczymy, włączamy się w modlitwę i wiarę całego Kościoła.
Zakończenie
Jezus Chrystus doprowadza do końca objawienie Starego Przymierza i w Nowym
Testamencie w pełni odsłania prawdę o Bogu Ojcu. Już sam temat stworzenia i wybrania
Izraela, oświetlony prawdą Chrystusa, dostarcza licznych przesłanek do nauki o Bogu Ojcu.
Czerpiąc z tych danych biblijnych J. Ratzinger przypomina o tej prawdzie i ukazuje doniosłość
tematu Ojca dla całej teologii. Wskazując na Chrystusa jako ośrodek i centrum całej teologii
nie może on pominąć Ojca, dzięki któremu sam Syn staje się zrozumiały dla nas, a zarazem
sam siebie rozumie On jako nieustanne bycie w relacji do Ojca, o czym w sposób szczególny
świadczy św. Jan Ewangelista. Skoro Chrystus jest nieustannie obecny w Kościele, to wraz
z Nim obecny jest Ojciec, a prawda ta jest przeżywana najpełniej w Eucharystii i braterstwie
chrześcijan. Liturgia stanowi uprzywilejowaną przestrzeń wyrażania i przeżywania prawdy
o Bogu Ojcu. Należałoby więc bardziej dowartościować teologiczną refleksję na temat Boga
Ojca, a to mogłoby się przysłużyć także dowartościowaniu ludzkiego, ziemskiego wymiaru
ojcostwa.

ATTEMPT TO INTERPRET THE DOCTRINE OF GOD FATHER BY JOSEPH RATZINGER
Summary
Joseph Ratzinger, later to become Pope Benedict XVI, is certainly one of the greatest
theologians of the 20th and 21st century. The purpose of undertaking this subject is to present
his teachings on one the hand, and on the other hand to appreciate the theological reflection
regarding the first person of the Trinity – God the Father. Fatherhood of God presented in the
Old Testament reached the final plenitude through the revelation made in Jesus Christ. Being
the Son, he reveals the entire truth about God. God is not only called “Father”, but He actually
J. Ratzinger, Patrzeć na Przebitego, s. 18.
30 Por. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, s. 57-58.
31 J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki SDS, Kraków 2004, s. 114.
32 J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tłum. M. Węcławski, Warszawa 2000, s. 148.
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is a Father. The Christological title “Son” itself is a relational title and it indicates a being
beyond Him. This truth is also constantly experienced by the Church, and its fullest extent is
found in the Eucharist as an offering given by the Son to the Father an in the Christian
brotherhood. The theological reflection about God the Father can be used to appreciate
human earthly fatherhood, as well.
Keywords
Father, fatherhood, Joseph Ratzinger, Jesus Christ, dogmatic theology, paterology
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FORMY KONTESTACJI PAŃSTWA W NAUCE ŚWIADKÓW JEHOWY

Świadkowie Jehowy to organizacja podkreślająca swą neutralność w kwestiach
zorganizowanych struktur państwowych, symboli narodowych oraz powinności
względem ojczyzny. Swoją neutralność deklaruje również wobec organizacji
międzynarodowych.
Neutralność wobec zorganizowanych struktur współczesnego państwa często
przejawia się w ich kontestacji. Świadkowie Jehowy twierdzą, że wypełniają swoje
powinności względem kraju zamieszkania respektując konstytucję, płacąc podatki,
ale jednocześnie rezygnują z udziału w wyborach. Deklarują neutralność polityczną,
nie angażują się w życie społeczne i polityczne, ale jednocześnie w swojej historii
popierali zarówno komunizm i faszyzm, między innymi dlatego, że systemy te
krytykowały i zwalczały Kościół.
W swojej krótkiej historii Świadkowie Jehowy mimo deklarowanej neutralności,
wielokrotnie zmieniali swoje poglądy również w kwestiach podejścia do
zorganizowanych struktur państwowych i organizacji międzynarodowych,
a deklarowana neutralność często przeradza się w jawną krytykę.

Według Świadków Jehowy w historii świata były okresy, w których Bóg w sposób
szczególny opiekował się swoim ludem przez rządy teokracji. Te zaś, na skutek
sprzeniewierzenia się ludzkości, zostały ludziom ostatecznie odebrane wraz ze śmiercią
ostatnich Apostołów. Odtąd wszystkie rządy i zorganizowane struktury państwowe podlegają,
według nich, Szatanowi. Jeśli nawet utwierdzają one sprawiedliwość i pokój, to nie mają one
jednak nic wspólnego z królestwem Bożym, którego oczekują.
Odrzucanie przez Świadków Jehowy struktur państwowych i deklarowana neutralność
w kwestiach politycznych często okazuje się fikcją, zwłaszcza wówczas, gdy określone
organizacje lub urzędy państwowe mogą im pomóc swobodniej i skuteczniej funkcjonować.
Swoje poglądy w kwestiach politycznych Świadkowie Jehowy zmieniają dość często, czego
dowodem może być ich zmieniające się stanowisko wobec służby wojskowej, wprowadzając
jednak wiele zamieszania i niejasności wśród „szeregowych” członków tej organizacji.
Odrzucanie zorganizowanych struktur współczesnego państwa
Świadkowie Jehowy, żyjąc w państwach o różnych ustrojach politycznych, odrzucają
wszystkie zorganizowane struktury państwowe. Kontestację władzy na różnych
płaszczyznach motywują tym, że wszystkie państwa są, według nich, dziełem Szatana1. Mimo,
że negatywnie ustosunkowują się do współczesnych władz, to jednak w historii świata były
Piotr Waligóra, ks. mgr lic. kan. – doktorant w Wydziale Teologii KUL, licencjat kanoniczny z teologii
(w zakresie teologii pastoralnej); zainteresowania naukowe: Katolicka Nauka Społeczna, liturgika.
1 Por. W. Majka, Z nieba czy z ziemi, Warszawa 1963, s. 108.

FORMY KONTESTACJI PAŃSTWA W NAUCE ŚWIADKÓW JEHOWY

P. WALIGÓRA

takie okresy, w których byłoby możliwe uznanie zwierzchniej władzy. Respektują więc np.
ustrój teokratyczny, mający swoje oparcie na kartach Pisma Świętego. Uznają, że panowanie
nad ziemią dane ludziom w osobie Adama, było pierwszą formą rządów teokracji. Rządy te
istniały, dopóki Adam i Ewa nie sprzeniewierzyli się Bogu. Z chwilą popełnienia grzechu przez
pierwszych rodziców władza teokracji została im odebrana2.
Według jehowitów, ustrój teokratyczny panował przez krótki czas również za życia
Abrahama, w mieście Salem, gdzie królem i kapłanem był Melchizedek. Jednakże teokratyczna
władza Boga nad całym narodem po raz pierwszy została ustanowiona na pustyni Synaj za
czasów Mojżesza. Od tej pory typem królestwa Bożego na ziemi stało się państwo żydowskie.
Było ono jedynym w całym ówczesnym świecie posiadającym przywilej szczególnej opieki
Bożej, także w kwestiach politycznych. Żadne królestwo, istniejące przed nim i poza nim, nie
mogło utrzymywać, że jego władcy są przedstawicielami Boga3. Gdy Naród Wybrany nie
spełniał Bożych oczekiwań, idąc za przykładem innych narodów, wówczas Jehowa ukarał
swój lud, ostateczne odbierając mu królestwo za czasów Sedecjasza. Kiedy korona została
odebrana Sedecjaszowi, a królestwo Izraela upadło, na powrót teokracji trzeba było czekać aż
do czasów Chrystusa4.
Bóg, według Świadków Jehowy, powołał za pośrednictwem Jezusa Chrystusa nowe
społeczeństwo, rządzone w sposób teokratyczny. Chrześcijanie za swego króla uznali
Chrystusa i chociaż król ten przebywał w niebie i był niewidzialny, to uznali Go za swego
rzeczywistego władcę. Jednak wraz ze śmiercią Apostołów nastąpiło odstępstwo od władzy
teokratycznej, ponieważ do gmin chrześcijańskich przeniknęło wiele pogańskich nauk5. Od
tego czasu Bóg przestał opiekować się losami narodów, a wszystkie rządy, najlepsze
i najgorsze, nazwane zostały przez założyciela Świadków Jehowy Ch.T. Russella rządami lub
czasami Pogan6. Wszystkie rządy i organizacje podlegają odtąd Szatanowi.
Jedyną organizacją, która mu nie podlega, są Świadkowie Jehowy. Twierdzą oni, że
zostali oddzieleni od fałszywych chrześcijan w 1918 roku. Wtedy zbór chrześcijański zaczął
istnieć jako odrębny naród, który kieruje się rządami teokracji reprezentowanymi przez Ciało
Kierownicze Świadków Jehowy. Kto zaś chce przestrzegać porządku teokratycznego, musi
współpracować z tą organizacją i odciąć się od angażowania i popierania zorganizowanych
struktur współczesnego państwa7.
Świadkowie Jehowy twierdzą, że całkowita lojalność względem Jehowy zwalnia ich od
odpowiedzialności wobec społeczeństwa i władz. Rządy sprawowane na różnych szczeblach
nie spełniają, według nich, oczekiwań społecznych. Wszędzie szerzy się „przestępczość, nędza,
przekupstwo, nieudolność, ucisk, napięte stosunki międzynarodowe. Oto plon tysięcy lat

Por. Boski Plan, Brooklyn New York 1986, s. 261; Strażnica 1 (1994), s. 10; S. Ufniarski,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma świętego (Świadkowie Jehowy), Kraków 1947, 129.
[dalej: New York = N. Y.].
3 Por. Boski Plan, s. 265; Będziesz mógł żyć w raju na ziemi, Brooklyn N. Y. 1990, s. 138-139; S. Ufniarski,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma świętego, s. 129; T. Pietrzyk, Świadkowie Jehowy – kim
są?, Wrocław 1991, s. 72.
4 Por. Boski plan, s. 265.
5 Por. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Brooklyn N. Y. 1995, s. 33-38; E. Bagiński,
Świadkowie Jehowy, Kraków 1997, s. 160.
6 Por. Świadkowie Jehowy – głosiciele..., s. 33-38; S. Ufniarski, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy
Pisma świętego, s. 130.
7 Por. Strażnica 2 (1994), s. 14; J. Piegza, Świadkowie Jehowy, Kraków 1995, s. 65.
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panowania człowieka”8. Przyjazne stosunki chrześcijan z państwem, z jego organami
i instytucjami, oznaczają dla Świadków Jehowy brudny sposób postępowania, duchowy nierząd,
cudzołóstwo. Z drugiej jednak strony N.H. Knorr i jego współpracownicy oświadczają, że
jehowici wypełniają swoje powinności względem kraju, w którym żyją9. Jehowici uważają, że
należy trzymać się z daleka od zdemoralizowanej polityki, choć wcale nie musi to oznaczać
całkowitego wyłączenia się z życia publicznego. Twierdzą, że uznają konstytucję, płacą
podatki i pracują w różnych zawodach. Nie mogą się jednak angażować w działalność ruchów
społecznych i charytatywnych10.
Łatwo można jednak udowodnić, że Świadkowie Jehowy prowadzą, pod
przewodnictwem Brooklynu, zaciętą walkę przeciwko udziałowi ich wyznawców
w działalności społecznej czy politycznej. Rezygnują z udziału w wyborach uznając, że
zaangażowanie polityczne nie tylko do niczego nie prowadzi, ale czyni ich w oczach Bożych
godnymi nagany. Uznają, że królestwo Boże, które nastanie, zniszczy wszelkie władze
polityczne i samych polityków. Dlatego nie popierają żadnych ludzkich rządów i ustrojów:
„Niezależnie od tego ile głosów padnie na władców tego złego systemu rzeczy, ów system
skazany jest na zagładę. Nie zachowa tego świata przed niechybną zgubą żadna kampania
polityczna, żadna choćby największa liczba chrześcijan z imienia zajmujących się sprawami
politycznymi, żadne modlitwy duchownych czy polityków, odmawianych za ten świat”11.

Świadkowie Jehowy odmawiają również angażowania swoich dzieci w wybory
samorządów szkolnych czy klasowych, dopatrując się w tym niebezpieczeństwa
przyzwyczajania ich do przyszłego angażowania się w życie polityczne. Dlatego nie tylko nie
uczestniczą w wyborach, ale i sami nie przyjmują żadnych stanowisk12.
Nauka głoszona przez jehowitów poddaje pod władzę Szatana wszelkie organizacje,
nawet jeśli ich celem jest umacnianie pokoju międzynarodowego. Jedną z najbardziej
potępianych instytucji jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nazywają ją „bestią, która
wyszła z otchłani nieaktywności po drugiej wojnie światowej”13. Swoją krytykę Świadkowie
Jehowy wyrażali także wobec poprzedniczki ONZ-u, a więc Ligi Narodów, powołanej na mocy
traktatu wersalskiego po I wojnie światowej. W latach dwudziestych przywódcy z Brooklynu
utożsamiali ją z obrazem bestii ukazanej w Apokalipsie, stwierdzając, że „ojcem Ligi Narodów
jest diabeł, a matką Wielka Brytania”14. Swoje negatywne stanowisko wobec tej organizacji
podtrzymywali aż do końca jej istnienia, a po powstaniu ONZ przenieśli na nią swe
potępienie15.
N.H. Knorr — prezydent Świadków Jehowy — przemawiając w 1953 roku ostro
skrytykował ONZ, oskarżając ją o to, że podjęła rezolucje, mające na celu rozbrojenie, aby
zapobiec konfliktom międzynarodowym:

Por. Z. Wolski, Walka Badaczy Pisma Świętego o zniszczenie obecnego porządku świata, Poznań 1936,
s. 48; R. Reynolds, Kim są świadkowie Jehowy, Katowice 1994, s. 38.
9 Por. Strażnica 8 (1957), s. 25; G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, Warszawa 1991, s. 135.
10 Por. Z. Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996, s. 144.
11 Por. Strażnica 1 (1957), s. 5-8; G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 149.
12 Por. Strażnica okazjonalna [brak roku wydania], s. 16.
13 Por. Strażnica 8 (1988), s. 14; E. Bagiński, Świadkowie Jehowy, s. 174.
14 Por. Strażnica 1 (1921), s. 10.
15 Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy, Effatha 11 (1991), s. 10.
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„Jeśli ten świat kieruje się tak pokojowymi zamiarami, tak wzniosłymi motywami, to dlaczego
miałby nadejść Armagedon, czy trzecia wojna światowa (...). Jeśli Narody Zjednoczone
podejmują próbę grania roli mesjańskiej, a więc chcą czynić to, co może czynić jedynie boski
Mesjasz i Król, to okazują wyraźnie swą odmowę poddania się najwyższym zamierzeniom Boga.
Dlatego wysuwanie pokojowych inicjatyw jest działaniem skierowanym przeciwko planom
Jehowy”16.

Propozycja państw członkowskich ONZ, aby być strażnikiem pokoju i sprawiedliwości,
została skrytykowana przez N.H. Knorra:
„Duchowieństwo i państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych proponują, by te ostatnie
sprawowały władzę nad całą ziemią. Ta propozycja jest wysuwaniem fałszywej ludzkiej
namiastki, rządów Bożych, doskonałych i prawomocnych (...). Teraźniejszość nie jest czasem dla
tego rodzaju niewłaściwych, złudnych i bezskutecznych namiastek”.

Dlatego w dalszej części wywodu prezydent proponuje wyrzucenie tej organizacji „na
złom”17. Inna publikacja Świadków Jehowy prorokuje, że przyjdzie czas, kiedy ta „szkarłatna
bestia (ONZ), odejdzie na zagładę, w momencie kiedy przypuści ostateczny wściekły atak na
Lud Boży”18.
Choć jehowici podejmują pracę zarobkową w różnych gałęziach przemysłu i handlu, to
jednak odmawiają wstępowania do związków zawodowych. Znane są przypadki (szczególnie,
gdzie prawo państwowe zobowiązuje pracowników do przynależności do związków
zawodowych), kiedy byli zmuszani z tego tytułu do zwolnienia z pracy19. Dlatego często
zwracali się do Brooklynu, aby władze Świadków Jehowy zajęły stanowisko w tej kwestii. Już
w 1943 roku Ciało Kierownicze z Nowego Jorku określiło związki zawodowe jako niemoralne.
„Zawsze jest dla ludzi z korzyścią, kiedy kierują się wymogami sprawiedliwości. Jednakże jest
rzeczą niesłuszną sięgać do niesprawiedliwości «świeckich» środków w walce
o sprawiedliwość ekonomiczną. Zawsze jest lepiej znosić niesprawiedliwość, aniżeli ją
czynić”20.
Świadkowie Jehowy nie tylko nie respektują zorganizowanych struktur państwowych,
którym odmawiają swojej aprobaty uważając, że są tworem Szatana, ale odmawiają również
uczestnictwa w ceremoniach państwowych. Uważają za bałwochwalstwo upamiętnianie
jakiejś rocznicy związanej, np. ze świętem niepodległości, upamiętnianiem poległych na
wojnie czy organizowanie akademii na cześć bohaterów narodowych. „W prawdzie szanujemy
ludzi sprawujących władzę w każdym kraju, w którym żyjemy, ale ich nie uwielbiamy, bo
naszym zdaniem równało by się to oddaniem im czci boskiej”21.
Dla Świadków Jehowy powstanie i zdjęcie nakrycia głowy w czasie śpiewu lub grania
hymnu narodowego przedstawia się jako „uznawanie organizacji szatańskiej”. Hymn
państwowy jest dla nich modlitwą, pod którą podłożono muzykę. Odmawiają także przyjęcia
postawy szacunku wobec sztandarów czy flagi danego państwa uznając, że mają one
Por. G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 148.
Tamże.
18 Por. Strażnica 8 (1988), s. 14-15; Strażnica 13 (1990), s. 26.
19 Por. G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 152.
20 Por. Pociecha 9 (1943), s. 10.
21 Por. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Brooklyn N. Y. 1991, s. 368-369; Strażnica okazjonalna
(1995), s. 21; Złoty wiek 9 (1932), s. 26. Gdyby zajęcia lekcyjne np. z muzyki czy plastyki wiązały się
z uczczeniem jakiegoś patrioty czy wydarzenia politycznego to uczniowie (świadkowie Jehowy) mają
obowiązek odmówienia uczestnictwa w takich zajęciach. Por. Strażnica okazjonalna (1995), s. 21.
16
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charakter religijny, a „jedno z Dziesięciorga Przykazań zakazuje sporządzania przedmiotu
kultu w kształcie czegokolwiek”22. W swych publikacjach Świadkowie Jehowy przypominają,
że chrześcijanie pierwszych wieków odmawiali składania ofiar cezarowi, „co z grubsza
odpowiada uchylaniu się pozdrawiania sztandaru”23. Dla jehowitów oddawanie czci
sztandarom ma charakter próżnych form liturgicznych i tym samym nie może być przez nich
aprobowane24. Uważają ponadto, że pieśni patriotyczne, hymny narodowe i oddawanie hołdu
sztandarowi prowadzi do nacjonalizmu, który deprawuje świat25.
Faktyczny stan deklarowanej neutralności politycznej
Świadkowie Jehowy przekonują innych, że nie mają nic wspólnego z polityką, a we
wszystkich sporach narodowych czy partyjno-politycznych zachowują neutralność, nie
opowiadając się ani za, ani przeciw jakiemuś kierunkowi politycznemu, partii czy narodowi26.
W wielu publikacjach Strażnicy usiłują oni zapewnić o swojej neutralności. Dnia 30 czerwca
1956 roku do rządu ZSRR została wystosowana petycja, w której zadeklarowano, że
„pozostają neutralni w sprawach tego świata, nie zajmują się ani działalnością wywrotową, ani
szpiegostwem. Nie są nacjonalistami ani egoistycznymi kapitalistami, ani imperialistami. Jako
prawdziwi chrześcijanie nie mogą w ogóle nimi być, ani nie mogą walczyć na rzecz jakiejkolwiek
doktryny czy ideologii politycznej, czy będą one komunistyczne, demokratyczne, czy
kapitalistyczne”27.

Często jednak deklarowana neutralność jest przez Świadków Jehowy naruszana. Nie jest
neutralnością polityczną ośmieszanie mężów stanu i rzucanie na nich obelg i szyderstw.
W 1949 roku ukazał się specjalny numer Strażnicy, w którym Świadkowie Jehowy naigrawali
się z przywódców politycznych, porównując ich do „ślepców zepsutych przez grzech”, a ich
wybór na stanowiska polityczne określili jako „skrajną głupotę”28.
Jehowici z jednej strony krytykują mężów stanu i zorganizowane struktury państwowe,
z drugiej zaś, jeśli czują się zagrożeni, wówczas zwracają się do odpowiednich organizacji lub
urzędów, domagając się swoich praw. Przykładem może tu być ONZ, która raz postrzegana
jest jako twór Szatana, z którym nie chcą mieć nic do czynienia, niekiedy jednak domagają się
zastosowania praw wydanych przez tą organizację. Miało to miejsce choćby w 1956 roku,
kiedy to brytyjski komisarz John Guch zakazał sprowadzania na teren brytyjskiego
protektoratu Wysp Salomona literatury wydawanej przez Świadków Jehowy. Wówczas
jehowici w swoich publikacjach domagali się respektowania praw wydanych przez ONZ, które
dawały im swobodę działania na terenie Wysp Salomona29:

Por. Strażnica okazjonalna (1995), s. 13-15; S. Ufniarski, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy
Pisma świętego, s. 171.
23 Por. Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, Brooklyn N. Y. 1991, s. 197.
24 Por. Strażnica okazjonalna (1995), s. 14; Z. Domagała, Czy nauka świadków Jehowy jest zgodna
z Biblią, Lublin 1976, s. 37.
25 Tamże, s. 15.
26 Por. G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 157.
27 Por. Strażnica 8 (1957), s. 25.
28 Por. Strażnica 24 (1949), s. 12; Strażnica 7 (1953), s. 36; G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 48.
29 Por. Strażnica 5 (1957), s. 13; Strażnica 19 (1995), s. 7; Wspaniały finał Objawienia bliski, Brooklyn
N. Y. 1993, s. 248.
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„Czy można twierdzić, że sprawa ta pozostaje w zgodzie ze statutami Narodów Zjednoczonych,
mówiącymi o prawach człowieka i fundamentalnych wolnościach, którymi powinni się cieszyć
wszyscy ludzie...? Czy wysoki komisarz uważa, że Wyspy Salomona leżą poza zasięgiem
«wolnych narodów» i dlatego nie czuje się moralnie zobowiązany do zagwarantowania
wolności?”30.

Świadkowie Jehowy często krytykują ONZ i ich rezolucje, a jednocześnie sami, od 1946
roku należą do tej organizacji, szukając w niej oparcia, gdy tylko czują się zagrożeni31.
Jehowici określają siebie jako cudzoziemcy w swoim kraju i dlatego deklarują się jako neutralni
politycznie. Ta neutralność — jak się okazuje — jest tylko fikcją, bo literatura wydawana
w Brooklynie często temu zaprzecza. Świadkowie Jehowy raz krytykują, a innym razem
popierają określone systemy polityczne, co świadczyć może o braku neutralności w sprawach
politycznych32.
Przed II wojną światową sympatyzowali oni z ideą komunizmu, widząc w nim środek
przyśpieszający powstanie nowego porządku społecznego, który według nich miał zburzyć
dotychczasowe rządy i przybliżyć rządy królestwa niebieskiego, co miałoby się dokonać
w rewolucji ogarniającej wszystkie państwa na świecie33. Doktryna komunistyczna okazała
się dla Świadków Jehowy bardzo powabna, o czym świadczyć może ich literatura. W jednej
z publikacji piszą:
„(...) przynęta komunizmu, którego głównymi cechami są wspólnota własności i środków
produkcji oraz równy podział środków spożycia, tym bardziej jest zrozumiała w obecnym czasie
niebywałego kryzysu w państwach kapitalistycznych, kiedy lud pracujący coraz bardziej
ubożeje, a wielkie masy bezrobotnych muszą cierpieć głód i niedostatek”34.

W rewolucji październikowej z 1917 roku i w idących za nią zmianach ustrojowych
jehowici dopatrywali się wielu dobrodziejstw. Do czasu rewolucji uważali się za
pokrzywdzonych przez kapitalistów i Kościół, który według nich wyzyskiwał nieświadomość
ludzi i wpływał na nich, aby byli poddani rządom, które ich gnębiły35. Nienawiść do Kościoła,
która towarzyszyła Świadkom Jehowy niemal od początków ich działalności, sprawiła, że
gotowi byli poprzeć każdego, kto przeciw Niemu występował. Dlatego duży poklask, już
w okresie międzywojennym, zyskała u nich walka radzieckich komunistów z Kościołem.
W literaturze jehowitów można znaleźć pełen aprobaty opis prześladowania Kościoła
w Rosji36. Należy zaznaczyć, że Świadkowie Jehowy akceptując idee komunizmu nie zgadzali
Tamże.
31 Por. Świadkowie Jehowy, Encyklopedia ONZ i stosunków międzyludzkich, red. E. Osmańczyk,
Warszawa 1986, s. 506; E. Bagiński, Świadkowie Jehowy, s. 174.
32 Por. Strażnica 9 (1957), s. 24. O braku neutralności w sprawach politycznych szczególny wyraz daje
czasopismo Przebudźcie się!, w którym często porusza się problemy z różnych dziedzin, między innymi
o rządach, handlu, stosunkach społecznych.
33 Por. G. Fels, Badacze Pisma Świętego przed II wojną światową, Effatha 3 (1991), s. 13-16.
34 Por. Złoty wiek 15 (1931), s. 21.
35 Por. Złoty wiek 12 (1930), s. 12. E. Górski, Z. Wolski, Anarchistyczne tendencje Badaczy Pisma
Świętego, Sandomierz 1932, s. 24. O ile Świadkowie Jehowy popierali walkę klas rządzących
z Kościołem, to w specyficzny dla siebie sposób oddzielali walkę z Kościołem od walki z Bogiem. Por.
G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, Niepokalanów 1996, s. 55.
36 Świadkowie Jehowy z satysfakcją na łamach swej literatury informowali o prześladowaniach
Kościoła w Rosji, podając na przykład statystykę świątyń, które bolszewicy zamienili na budowle
użyteczności publicznej. „Przekonani jesteśmy, iż wykorzystanie nieużytecznie stojących kościołów
uważać tylko można za czyn rozsądny.” Por. Złoty wiek 11 (1930), s. 15; Złoty wiek 17 (1930), s. 27.
30
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się do końca z próbami wprowadzania jej w życie. Twierdzili, że „(...) niedoskonali ludzie nie
mogą zaprowadzić na ziemi stosunków, jakie głosi komunizm i dopiero wyższa siła
w słusznym czasie da ludzkości to, czego ta pragnie: dobrobyt, szczęście i zadowolenie”37.
Mimo, że dostrzegali też negatywne strony komunizmu, jak choćby system wynagradzania
robotników zaproponowany przez J. Stalina, to jednak nie przeszkodziło im to w głoszeniu
pochwał dla zmian, jakie zachodziły w ZSRR38.
Największym wrogiem komunizmu był kapitalizm, a to wystarczyło Świadkom Jehowy,
aby popierać jego idee na łamach swojej literatury:
„Walcząc o utrzymanie obecnego ustroju gospodarczego, państwa kapitalistyczne bronią się
zarazem przed doktryną komunistyczną, której zajadłym rzecznikiem jest Rosja bolszewicka.
W swej bezgranicznej ślepocie, czy też bezradności wielki kapitał zdaje się, że sam sobie zakłada
stryczek na szyję, przyczyniając się dostawami, kredytami i siłami fachowymi do stworzenia
z Rosji olbrzymiej potęgi, która prędzej czy później wystąpi do walki ze swymi przeciwnikami.
Ta odbudowa postępuje planowo naprzód. Tych, którzy rzeczowo starają się oceniać to, co
obecnie dokonuje się w Rosji, nie zdołają znieść doniesienia prasy o załamaniu się programu
gospodarczego Sowietów, jeżeli równocześnie przeczytać można o zalaniu rynków
zagranicznych produktami sowieckimi. A choćby nawet w tej lub innej dziedzinie nie osiągnięto
całkowitych norm przewidzianych w programie, to sam fakt, że w Rosji pracuje się planowo,
według jednolitych dyrektyw, kryje w sobie wielkie niebezpieczeństwo wobec wzmagającego się
wciąż bezładu i braku planowości w świecie kapitalistycznym”39.

Świadkowie Jehowy nie tylko sympatyzowali z komunizmem, ale często, jak choćby
w Polsce, utożsamiani byli z bolszewikami. Czasopismo katolickie Rycerz Niepokalanej wprost
nazywa jehowitów „bolszewikami ustrojonymi w szaty religijne”40. Widziano w nich
organizację, która pod pozorem religijnych badań, wpaja w społeczeństwo rewolucyjne
i anarchistyczne poglądy, nadając im charakter religijny. Powyższa działalność Świadków
Jehowy przed II wojną światową była, między innymi, powodem ich delegalizacji
w niektórych państwach, jak choćby w Niemczech, Austrii, Włoszech, czy Japonii41.
Znane są w przedwojennej Polsce przypadki wytoczenia procesów sądowych przeciwko
świadkom Jehowy za działalność antypaństwową. Jednym z głośniejszych procesów w tym
czasie była rozprawa w sądzie okręgowym w Radomiu, gdzie udowodniono świadkowi
Jehowy, że od 1921 roku brał udział w organizacji komunistycznej, prowadząc na terenie
województw kieleckiego i łódzkiego propagandę komunistyczną pod pozorem uprawiania
agitacji religijnej. Oskarżony przyznał się ponadto do prowadzenia z ramienia partii
komunistycznej w Niemczech akcji wywiadowczej wśród wojska polskiego42.
Szerokim echem w przedwojennej Polsce, odbiła się również sprawa, którą w 1923 roku
wytoczyli Badacze Pisma Świętego przeciw J. Kruszyńskiemu, rektorowi KUL-u, za to, że
napisał w swojej broszurce pt. Pożyteczne wiadomości o Piśmie Świętym, iż „Badacze Pisma
Złoty wiek 15 (1931), s. 9.
Tamże.
39 Por. Złoty wiek 4 (1933), s. 25; G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 53.
40 Por. [brak autora] Ze świata, Rycerz Niepokalanej 9 (1932), s. 26; G. Fels, Badacze Pisma Świętego
przed II wojną światową, s. 14.
41 Por. S. Trzeciak, Program świtowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja), Warszawa 1936,
s. 145.
42 Por. E. Górski, Z. Wolski, Błędnowiercze i anarchistyczne nauki Badaczy Pisma Świętego, Sandomierz
1933, s. 12-13; E. Górski, Z. Wolski, Anarchistyczne tendencje..., s. 8-9; G. Fels, Badacze Pisma Świętego
przed II wojną światową, s. 15.
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Świętego dzięki swej szkodliwej i burzliwej robocie działają na rękę bolszewikom, którzy
pragną za przykładem Rosji wywołać zamęt Europie (...) nawet wspierani są finansowo przez
bolszewików i pracują dla ich korzyści”43. W czasie przewodu sądowego Badacze Pisma
Świętego zdecydowali się jednak na wycofanie oskarżenia, co świadczyć może o ich
niepewnym stanowisku44.
Nierzadko zdarzało się również, że świadkowie Jehowy okazywali się specjalnie
wyszkolonymi agitatorami komunistycznymi, głoszącymi pod płaszczykiem haseł biblijnych
idee komunistyczne45. Po II wojnie światowej stosunek Świadków Jehowy do komunistów
uległ pewnemu zaostrzeniu. Nieprzychylne traktowanie ze strony władz komunistycznych
spowodowało, że na międzynarodowym kongresie, który odbył się w Nowym Jorku w 1950
roku, H.T. Knorr i jego współpracownicy wydali antykomunistyczną rezolucję oświadczając,
że pisma wydawane w Brooklynie będą stanowić bastion oporu wobec komunistów46.
Świadkowie Jehowy wyrażają swoją dezaprobatę wobec ustroju kapitalistycznego, który
jest dla nich synonimem zła panującego w świecie. Już w latach trzydziestych XX wieku pisali:
„coraz wyraźniej poznać można, że obecna struktura kapitalistyczna szybkimi krokami zbliża
się ku końcowi”47. Jego wadliwości dopatrywali się w tym, że w gromadzeniu środków
produkcji nie brał udział ogół ludzkości, ale tylko elity mające odpowiednie predyspozycje
i układy. Według jehowitów „wyłączając ogół od możności korzystania z dobrodziejstw
zdobyczy techniki, kapitalizm sam sobie założył stryczek na szyję, w wyniku czego państwa
kreujące idee kapitalizmu będą musiały przystąpić do ustroju komunistycznego, którego
głównymi cechami są wspólnota własności i środki produkcji”48. Stąd komuniści ze swymi
obietnicami „nowego i równego” świata stanowili dla Ciała Kierowniczego z Brooklynu
swoiście pojęte antidotum na kapitalistyczne zło.
Świadkowie Jehowy z wielkim zapałem opisywali w swojej literaturze wystąpienia
faszystów, szczególnie o charakterze antykościelnym. Z satysfakcją informowali czytelników
o paleniu przez nich książek katolickich czy innych dóbr Kościoła katolickiego, a wielkiego
faszystę ówczesnego okresu B. Mussoliniego nazwali „wielkim Włochem”49.
Godnym uwagi jest również fakt, że w tym samym artykule, który wychwalał faszystów,
jehowici wyrazili również swą aprobatę wobec przewrotu, jaki dokonał się w Hiszpanii
w 1932 roku. Jest to o tyle dziwne, że przewrót ten został dokonany przez wrogich
faszyzmowi lewicowych republikanów. W jednym artykule Świadkowie Jehowy poparli więc
dwa różne systemy polityczne, tylko dlatego, że wspólnym przeciwnikiem tych systemów był
Kościół i duchowieństwo50. W Złotym Wieku napisali, że „wraz z upadkiem monarchii
w Hiszpanii zwalił się też jeden z najsilniejszych filarów katolicyzmu”51. Z wielką więc
Por. E. Górski, Z. Wolski, Anarchistyczne tendencje..., s. 9.
Por. G. Fels, Badacze Pisma Świętego przed II wojną światową, s. 15; S. Radost, Bezbożnicy i sekciarze
atakują kresy, Przegląd katolicki 19 (1937), s. 307.
45 Por. E. Górski, Z. Wolski, Anarchistyczne tendencje…, s. 11.
46 Por. G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 159-160. Władze PRL uznały naukę i działalność Świadków
Jehowy za sprzeczną z zasadami wolności sumienia i w efekcie 2 lipca 1959 roku decyzją Urzędu ds.
Wyznań, organizacja ta została zdelegalizowana. Ponownej rejestracji Świadków Jehowy dokonano
12 maja 1989 roku. Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 58.
47 Por. Złoty wiek 8 (1932), s. 10; Z. Wolski, Walka Badaczy Pisma Świętego…, s. 51.
48 Por. Złoty wiek 17 (1931), s. 12; G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 52.
49 Por. Złoty wiek 20 (1931), s. 29.
50 Tamże.
51 Por. Złoty wiek 14 (1931), s. 16.
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radością przyjęli fakt zniesienia uprzywilejowanego stanowiska Kościoła katolickiego
w Hiszpanii. Jednocześnie oskarżali Kościół o wywarcie wielkiego wpływu na
niewykształconych Hiszpanów, sugerując, że „ciemnota w tym kraju jest jeszcze wielka, a to
głównie z powodu nieograniczonego dotąd panowania kleru, która to ciemnota ułatwiła
klerowi jego propagandę i intrygi na rzecz monarchii”52.
Świadkowie Jehowy w swej specyficznie pojętej neutralności przyjęli ustrój
republikański, jaki zapanował w Hiszpanii, pisząc, że: „z pewnością dbał będzie o to, aby
o losach kraju odtąd decydował lud, a nie jego katolicka mość Alfons XIII, którego rządy
w ostatnich latach cechował wielki despotyzm”53. Jehowici powołując się na Pismo Święte,
radośnie powitali zmianę ustroju w Hiszpanii, gdyż według nich ustrój republikański toruje
drogę do niesienia, w daleko większym stopniu niż dotąd, poselstwa o przybliżającym się
królestwie Bożym.
Na łamach Strażnicy i Przebudźcie się! krytykowane są do dziś różne formy sprawowania
władzy, co nie jest zgodne z poglądami założyciela Świadków Jehowy, który nauczał, że „nie
do nas należy przekształcanie i zrewolucjonizowanie społeczeństwa i jego metod”54. Jednak
już J. Rutherford, zwracając się do A. Hitlera, swoją „neutralność” wyraził w żądaniu od władz
niemieckich swobody dla działalności Świadków Jehowy, wyznaczając termin realizacji na
24 marca 1934 roku55.
Świadkowie Jehowy często chlubią się z tego, że wygrywają procesy sądowe wytaczane
przeciwko nim, uważając się jednocześnie za obrońców wolności słowa, prasy i zgromadzeń56.
Kiedy tylko czują się pokrzywdzeni, wówczas odwołują się do prokuratury, którą zaliczają do
instytucji złego systemu. Z jej usług korzystali w sposób szczególny w latach trzydziestych XX
wieku w Stanach Zjednoczonych, wywołując przeciwko sobie falę prześladowań, pozorując
prześladowanie za wiarę. J. Rutherford wysyłał tzw. niedzielne grupy świadków do spokojnych
miasteczek amerykańskich, gdzie burzyli panujący tam spokój niedzielny, organizując
pochody, w których wznosili okrzyki atakujące każdą religię, zwyczaje i prawo, jak na
przykład płacenie podatków, oddawanie szacunku flagom, czy śpiewanie hymnów57.
Konsekwencją takich wystąpień były pozwy do sądów czy na policję. Jeżeli sprawa
trafiała do sądu, to najczęstszym argumentem obrony było odwołanie się do wolności
wyznania, na co bardzo mocno wyczulona była społeczność amerykańska. Oskarżeni o handel
literaturą bez opłacania podatków tłumaczyli się, że jest to ich forma nabożeństwa, względnie
kaznodziejstwa. W przypadku przegrania procesu sądowego w niższej instancji, odwoływali
się do sądu wyższej instancji, gdzie zazwyczaj sprawę unieważniano58. Świadkowie Jehowy
odrzucają więc wszelkie ustroje i instytucje państwowe, uznając je za system szatański, lecz
jeśli tylko instytucje te mogą przynieść im pomoc lub rozgłos, to bardzo chętnie korzystają
z ich pomocy.

Tamże.
53 Tamże.
54 Por. Ch.T. Russell, Wykłady Pisma Świętego, t. VI, Brooklyn N. Y. 1904, s. 752.
55 Por. Przebudźcie się! 9 (1995), s. 5.
56 Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 42; E. Bagiński, Świadkowie Jehowy, s. 174.
57 Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 42-43; W. Schnell, Trzydzieści lat w niewoli „Strażnicy”,
[brak roku i miejsca wydania], s. 15.
58 Por. Złoty wiek 20 (1931), s. 23; G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 43.
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Ewolucja stanowiska wobec służby wojskowej
Świadkowie Jehowy nauczają, że służba wojskowa godna jest potępienia, ponieważ
sprzeciwia się ona nakazom Pisma Świętego. W swej argumentacji przytaczają różne
fragmenty z Nowego Testamentu, specyficznie je interpretując.
Antymilitarna postawa Świadków Jehowy zrodziła się dopiero w 1917 roku, kiedy ich
prezesem został J. Rutherford. Była to pierwsza z wielu zmian, jakie nowy prezes wprowadził
w dotychczasowej nauce Badaczy Pisma Świętego59. Zmiana poglądów Świadków Jehowy
w kwestii służby wojskowej nastąpiła po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do koalicji
antyniemieckiej. Wówczas J. Rutherford zabronił jehowitom udziału w działaniach
wojennych. To w konsekwencji doprowadziło 24 marca 1918 roku do aresztowania jego i jego
współpracowników przez Amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz faszystowskich Niemiec60.
Część Badaczy Pisma Świętego dostosowała się do zaleceń płynących z Brooklynu
i odmówiła pełnienia służby wojskowej. Uznali się oni za wiernych Jehowie, wskutek czego
powstrzymywali się od używania broni i pozbawiania życia innych, za co — jak twierdzą —
byli niejednokrotnie prześladowani, szykanowani, bici i skazywani na śmierć61.
Zdarzało się również, że Badacze Pisma Świętego zwracali się do władz państwowych
(w czasie trwania I wojny światowej) z prośbą o przydzielenie ich do korpusu medycznego
lub oddziału szpitalnego, byleby tylko nie walczyć z bronią w ręku62. Jehowici przyznają
jednocześnie, że niektórzy ich wyznawcy nie zajmowali neutralnego stanowiska wobec
konfliktu ogólnoświatowego, jakim była I wojna światowa i „ulegli naciskowi ze strony świata,
wstępując w szeregi różnych armii”63.
Niektórzy uważali, że „jeśli w czasie wojny chrześcijanin zostanie powołany do wojska,
to jest zobowiązany włożyć mundur, wziąć karabin na ramię i pójść na front do okopów.
A ponieważ nie może zabijać bliźnich, więc w ostateczności będzie zmuszony strzelać
w powietrze”64. Niezbyt jasna nauka kierownictwa z Brooklynu sprawiła sporo zamieszania
wśród swoich wyznawców również na początku II wojny światowej.
Dopiero w listopadzie 1939 roku zarząd Świadków Jehowy zobowiązał wyznawców do
zachowania neutralności wobec zaistniałego konfliktu, jednak do niektórych krajów
informacja ta doszła znacznie później65. Reakcja jehowitów podobna była do tej, jaka
panowała w czasie I wojny światowej. Niektórzy członkowie organizacji godzili się walczyć
z bronią w ręku, inni zgadzali się jedynie odbywać służbę wojskową jako sanitariusze. Nie

Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 69.
60 Por. Świadkowie Jehowy – głosiciele..., s. 650; Wspaniały finał Objawienia bliski, Brooklyn N. Y. 1993,
s. 167-168; Złoty wiek 2 (1920), s. 16. Sympatię względem faszystowskich Niemiec Świadkowie
Jehowy wyrazili również w okresie międzywojennym, kiedy na kongresie w Berlinie w 1933 roku
wystosowali list do A. Hitlera, w którym między innymi pisali: „Kierownictwo Towarzystwa Strażnica
w Brooklynie było zawsze przyjaźnie usposobione względem Niemiec”. Por. Działalność Świadków
Jehowy w Niemczech, Brooklyn N. Y. 1975, s. 21.
61 Por. J. Rutherford, Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą, Brooklyn N. Y. 1920, s. 73; E. Górski,
Z. Wolski, Anarchistyczne tendencje..., s. 27.
62 Tamże.
63 Tamże.
64 Por. Strażnica 16 (1986), s. 23-24; Strażnica 8 (1995), s. 18.
65 Por. Strażnica 9 (1994), s. 25; Strażnica 10 (1995), s. 23.
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brak było również gorliwych świadków Jehowy, którzy definitywnie odmawiali jakiejkolwiek
współpracy z którąkolwiek ze stron konfliktu, za co trafiali do więzień i obozów66.
Specyficzna sytuacja w czasie II wojny światowej zaistniała w Szwajcarii. Tamtejsze
Zjednoczenie Świadków Jehowy zalegalizowało na swym terenie służbę wojskową, wydając
w tej sprawie oświadczenie, które opublikowano w Bernie 1 października 1943 roku.
W oświadczeniu tym czytamy:
„Każda wojna przynosi niewypowiedziane cierpienia ludzkości. Każda wojna stawia tysiące
i miliony ludzi w obliczu trudnych problemów sumienia. Odnosi się to szczególnie do obecnej
wojny, która nie oszczędziła żadnego kontynentu i toczy się w powietrzu, na morzu i lądach. Jest
rzeczą nieuniknioną, że w takich czasach nie tylko poszczególni ludzi, ale też wszelkiego rodzaju
wspólnoty padają ofiarą mylnych albo też świadomie fałszywych podejrzeń. Taki los nie został
oszczędzony również nam, Świadkom Jehowy. Przedstawia się nas, jako stowarzyszenie, które
ma na celu, czy też prowadzi działania w kierunku poderwania dyscypliny wojskowej,
w szczególności skłonienia tych, którzy podlegają obowiązkowi służby wojskowej do
nieposłuszeństwa, naruszenia, czy odmówienia tej służby albo do dezercji. Takie poglądy może
reprezentować jedynie ktoś, kto w ogóle nie zna ducha i działalności naszej wspólnoty albo
wbrew swemu prawdziwemu rozeznaniu zniekształca jej obraz. Stwierdzamy dobitnie, że nasze
Zjednoczenie ani nie zakazuje, ani nie poleca czy w jakikolwiek sposób sugeruje, by postępować
wbrew przepisom wojskowym. Tego rodzaju kwestie nie są omawiane ani w naszych
zgromadzeniach, ani w wydawanych przez nasze Zjednoczenie pismach. Nie zajmujemy się
w ogóle takimi kwestiami. Nasze zadanie widzimy w dawaniu świadectwa Jehowie i głoszeniu
wszystkim ludziom prawdy biblijnej. Setki naszych członków i przyjaciół naszej wiary wypełniło
swe obowiązki militarne i wypełnia je nadal. Nie ośmieliliśmy się nigdy i nigdy się nie ośmielimy
widzieć w spełnianiu obowiązków wojskowych czegoś przeciwnego zasadom i dążeniom
Zjednoczenia Świadków Jehowy, tak jak ujęte są one w statutach. Prosimy wszystkich naszych
członków i przyjaciół w wierze, aby głosząc orędzie o Królestwie Bożym (Mt 24,14), ograniczali
się, tak jak dotąd, ściśle do głoszenia prawd biblijnych i unikali wszystkiego, co mogłoby stać się
przyczyną nieporozumień, czy też być wręcz interpretowane jako wezwanie do
nieposłuszeństwa wobec zarządzeń militarnych”67.

Oświadczenie to mocno kolidowało z nauką płynącą z centrali w Brooklynie. W tym
samym czasie wielu świadków Jehowy za odmowę pełnienia służby wojskowej trafiało do
więzień lub do obozów koncentracyjnych. W Szwajcarii natomiast deklaracja lojalności wobec
służby wojskowej pozwalała jehowitom bez wyrzutów sumienia walczyć z bronią w ręku68.
Współczesne publikacje Świadków Jehowy milczą na temat oświadczenia wydanego
w Szwajcarii w 1943 roku, gdyż nie pasuje ono do niemal antymilitarnego obrazu jaki sobie
wystawiają.
Oceniając swoją działalność w czasie II wojny światowej, kierownictwo Świadków
Jehowy uznało, że „mimo zaciekłego zwalczania przez faszystów hitlerowskich i w wielu
krajach przez Akcję Katolicką, świadkowie Jehowy na całej ziemi jak jeden mąż przeciwstawili
się wrogiemu światu”69. Spotkać było można także jehowitów, którzy na czas swojej służby
wojskowej zawieszali swoją działalność, a później do niej wracali70.

Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 66.
67 Cyt. za: G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 66-67.
68 Por. G. Pape, Byłem świadkiem Jehowy, s. 138.
69 Por. Strażnica 17 (1989), s. 19.
70 Por. G. Bednarski, W obronie wiary. Pismo święte a nauka świadków Jehowy, innych sekt i wyznań
niekatolickich, Gdańsk - Toruń 1997, s. 358.
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Całkowity zakaz służby wojskowej władze z Brooklynu ogłosiły dopiero w 1952 roku,
wprowadzając karę wykluczenia z organizacji za wstąpienie do armii danego kraju71. Chociaż
Świadkowie Jehowy uważają się za wyznawców przestrzegających zasad moralnych, to
jednak zawieszają swoją moralność, gdy tylko dzięki temu mogą ominąć służbę wojskową.
Tak było w Meksyku, gdzie w latach 60-tych obowiązywała roczna służba wojskowa, po
ukończeniu której otrzymywało się odpowiednie zaświadczenie stwierdzające odbycie służby
wojskowej. Świadkowie Jehowy, aby takie zaświadczenie otrzymać, nagminnie przekupywali
urzędników państwowych, natomiast zarząd w Brooklynie nie wypowiadał się na temat tych
łapówek, uznając je za prywatną sprawę tamtejszych wyznawców72.
Dla niektórych wyznawców samo noszenie broni jest już czynem niegodziwym. Jednak
Strażnica, jeśli chodzi o sprawę dotyczącą broni, jest bardziej liberalna niż szeregowi
świadkowie Jehowy, o czym świadczy wypowiedź na jej łamach: „Sam Jehowa Bóg zezwala
rządom ludzkim sprawowania władzy celem wymuszenia przestrzegania prawa, w razie
potrzeby nawet z bronią w ręku”73. Późniejsza publikacja jehowitów zaostrza nieco
wymagania dla wykonujących pracę z bronią w ręku, nie przewidując jednak dla nich
„specjalnych przywilejów służby, ani (...) pełnienia odpowiedzialnej funkcji w zborze”74, nie
zakazuje jednocześnie wykonywania takiego zawodu. Jedynym rodzajem broni, jaki może
posiadać świadek Jehowy, jest broń myśliwska, z której zabijać może tylko zwierzęta75.
Władze w Brooklynie odrzucają zasadniczą służbą wojskową i wszelkie formy służby
zastępczej. W niektórych państwach zdołali uzyskać status duchownych dla swoich
wyznawców, w wyniku czego na mocy obowiązującego tam prawa, są zwalniani z tego
obowiązku76.
Różne formy kontestacji państwa przez Świadków Jehowy, zmieniające się okresowo,
podlegały częstym i głębokim zmianom. Ich obowiązywalność odnosiła się do różnych grup
wyznawców, by w końcowej formie stać się normą obowiązującą wszystkich i przez
wszystkich.
Od początku swego istnienia Świadkowie Jehowy negatywnie zapatrywali się na
struktury, urzędy i władze państwowe. O ile początkowo negowali wyłącznie ustrój
kapitalistyczny, popierając komunizm, to z biegiem lat i ten ostatni spotkał podobny los. Nie
ma więc — zdaniem Świadków Jehowy — ustroju, rządu ani organizacji państwowej, która by
nie była pod wpływem Szatana. Dlatego tez żadna z takich struktur nie może być przez nich
popierana.
Jehowici deklarują się jako neutralni w sprawach politycznych i państwowych, co często
okazuje się pobożnym życzeniem, szczególnie jeśli jakaś organizacja czy urząd może ułatwić
im życie lub pomóc w funkcjonowaniu ich zborów. Kontestując całą otaczającą rzeczywistość,
swoją uwagę Świadkowie Jehowy kierują w przyszłość, w której ma powstać Królestwo Boże,
jako nowe, idealistyczne pod każdym względem „państwo”, które ma się kierować ustrojem
teokratycznym.
Por. Strażnica 21 (1976), s. 11; Świadkowie Jehowy – głosiciele..., s. 187. Nie wszyscy jednak
dostosowują się do zaleceń władz z Brooklynu, o czym świadczyć może wykluczanie co roku około 40
tys. świadków Jehowy, między innymi za podjęcie służby wojskowej. Por. Strażnica 7 (1994), s. 16.
72 Por. G. Fels, Świadkowie Jehowy bez retuszu, s. 68.
73 Por. Strażnica 10 (1974), s. 24; G. Bednarski, W obronie wiary, s. 355.
74 Por. Strażnica 23 (1983), s. 19-20.
75 Tamże.
76 Por. Roczniki Świadków Jehowy 1994, Brooklyn N. Y. 1994, s. 251; Strażnica 10 (1990), s. 31.
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FORMS OF STATE CONTESTATION IN JEHOVAH`S WITNESSES TEACHINGS
Summary
Jehovah's Witnesses is an organization, which in its publications stresses its neutrality in
matters of organized State structures, national symbols, and duties with respect to their
homeland. They also declare their neutrality to the internal organizations.
Yet neutrality to organized structures of the modern State, often is manifested in their
opposition, because they are (according to them) the power of Satan. Living in a particular
country, Jehovah's Witnesses claim that they fulfil their obligations in relation to the country
of residence by respecting the Constitution and paying taxes, but at the same time they refrain
from participation in elections. They declare their political neutrality, they don’t engage in
social and political life, but at the same time in their history, they espoused both communism
and fascism, therefore, that these systems have criticised and have combated the Church.
In its short history Jehovah's Witnesses, despite the declared neutrality, repeatedly
changed their views. Also their approach to organized State structures and international
organizations and declared neutrality often turns into an explicit criticisms unless they see in
organised structures of the State the posssibility to claim their rights. Jehovah's Witnesses
refer to the justice if their rights are violated, they also demand from the authorities
exemption from military service.
Keywords
Jehovah's witnesses, watchtower
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POWIEDZIEĆ NIEMOŻLIWE.
WYBRANE ASPEKTY PROZOPOPEICZNEJ STRATEGII BYCIA

Prozopopeja jako mówienie cudzym głosem jest nośną kategorią interpretacyjną
dla wydarzenia Chrystusa: Wcielenia, nauczania i Paschy. Scena Sądu Ostatecznego
i utożsamienie się Jezusa z prześladowanym Kościołem w scenie nawrócenia św.
Pawła to przykłady obecności praktyki udzielania głosu w Biblii. Jednak inność
stawia opór naszej wewnętrzności (Levinas) i nie może być do nej sprowadzona. Ja
mówiący w imieniu Innego pozostanę zawsze sobą, a przez to ciągle każdorazowo ja
sam jestem fokalizatorem narracji, w którą wpisuję Innego. Przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie poprzez zamienność utożsamienia się chrześcijanina
z ciepiącym i z niosącym pomoc wskazuje na fakt możliwości rozumienia
prozopopei jako udziału w logice Wcielenia i daje teologiczną przesłankę do
przyjęcia strategii bycia nakierowanego na wyrażanie niewyrażalnego
doświadczenia Innego.

Prozopopeja to figura retoryczna, która polega na udzielaniu głosu komuś lub czemuś,
co samo z siebie nie mogłoby się wypowiedzieć (np. zmarłemu, przedmiotowi
nieożywionemu). Idąc za uwagą Michała Pawła Markowskiego, – lakoniczną, ale stanowiącą
ważną inspirację do dalszych rozważań – możemy postulować rozumienie całej humanistyki
w kluczu prozopopeicznym1. Bezpośrednim skojarzeniem z praktyką udzielania głosu w tym
znaczeniu będą wszystkie reprezentacje językowe osób wykluczonych, poddanych represji
lub pozbawionych praw. Prozopopeja może zatem stać się zabiegiem związanym z ruchem
(myśleniem i językiem) emancypacyjnym lub może, jako termin, posłużyć do opisu pewnych
aspektów tej rzeczywistości. W innym jeszcze znaczeniu, to rozszerzone rozumienie
prozopopei będzie użyteczne przy analizie opisu udzielania głosu nam samym, czyli
każdorazowo mówiącemu „ja”. Tak może dziać się podczas terapii w przypadku odzyskiwania
wypartej części swej tożsamości lub powrotu do czasu minionego przedstawionego
w perspektywie „ja” z innego okresu czasu (np. dzieciństwa).
Jednak przesunięcie, jakie proponuje Markowski – humanistyka jako prozopopeja cudzej
mowy – jest bardziej radykalne i ukazuje nam, że w tym znaczeniu strategia retoryczna musi
stać się jedynie (możliwym) wyrazem strategii bycia. Mówienie cudzą mową lub udzielanie
głosu Innemu jest zatem nie tylko pewną praktyką językową, ale stanowi etyczny postulat
Grzegorz Wiończyk, mgr lic. kan. – pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent filozofii (Wydział Nauk
Społecznych UŚ) i teologii (Wydział Teologiczny UŚ), członek The International Institute for
Hermeneutics (Junior Associate Scholar).
1 Zob. M.P.

Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, s. 168.
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skierowany w stronę humanistyki2. Przy czym trzeba zawsze pamiętać, że inność jest czymś
z zewnątrz, a więc – posługując się terminologią Levinasa – nie może zostać sprowadzona do
wewnętrzności, Toż-Samego bez redukowania jej, zniekształcania i bez ograniczenia
pierwotnego i nieuchwytnego fenomenu obecności Innego do już tylko Powiedzianego,
któremu przeciwstawia się siła Mowy, jako stałego aktu negującego Powiedziane i tworzącego
zarazem jego nowe oblicze.
Przy rozważaniach natury teologicznej można skupić uwagę na wydarzeniu Chrystusa,
który poprzez Wcielenie stał się głosem i mową człowieka. Przy czym mając udział w naturze
ludzkiej, nie mówił On głosem cudzym, ale wypowiedział człowieka wypowiadając samego
siebie, będąc Bogiem i człowiekiem. Nie zachodzi zatem w tym przypadku mówienia
(rozumianego szeroko w kontekście prozopopei jako strategii bycia) redukowanie inności
natury (gdyż model ten oparty jest na pojęciach klasycznej metafizyki) człowieka3.
Przypadkiem takiego wypowiedzenia, poza możliwą całościową interpretacją wydarzenia
Chrystusa w kategoriach prozopopei, jest bez wątpienia scena Sądu Ostatecznego (Mt 25),
gdzie król identyfikuje się z potrzebującymi. Innym przykładem jest utożsamienie się Jezusa
z Kościołem w scenie nawrócenia św. Pawła4. Zmartwychwstały zwrócił się do niego słowami:
„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 22,7). W tych słowach dochodzi do
całkowitego utożsamienia się dwóch podmiotów: prześladowanego Kościoła
i wypowiadającego się Jezusa5. Innym aspektem omawianego problemu jest możliwość
udzielania głosu, które przedłuża logikę Wcielenia. W tym artykule stanowi ono główne
zagadnienie i ukazane zostanie nie tylko w świetle etycznego zobowiązania, ale
chrześcijańskiej tożsamości. Analizie zostaną poddane także wybrane aspekty mowy
człowieka.
Izajasz i Hiob
Zanim przejdziemy do omówienia prozopopeicznej strategii bycia w perspektywie
mówienia za drugiego człowieka, warto odnieść się krótko do przypadku proroka, będącego
tym, który mówi do ludzi jako posłany od Boga. W Księdze Izajasza spotykamy się z opisem
wizji, w której prorok otrzymuje słowo Boże: „I usłyszaem głos Pana mówiącego: «Kogo mam
posłać? Kto by nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»” (Iz 6,8). Werset ten jest
poprzedzony oczyszczeniem Izajasza poprzez dotknięcie jego ust rozżarzonym węglem, który
serafin wziął z ołtarza. Powołanie proroka zostało poprzedzone jego uzdolnieniem do
podjętej misji. Mówienie w imieniu Boga nie jest bowiem jedynie aktem niesienia informacji.
Prorok musi całą swoja egzystencję uczynić znakiem. Abraham Joshua Heschel, żydowski
2

Niektóre aspekty rozumienia humanistyki jako prozopopei zostały omówione w: G. Wiończyk, Mówić
cudzym głosem. Humanistyka (teologia) jako prozopopeja, Teologia Młodych 5 (2016), s. 95-104.
Wybrane wątki tego artykułu zostały syntetycznie ujęte we wprowadzeniu.
3

Teandryczność prozopopei i jej rozpięcie pomiędzy domagającym-się-głosu i mówiącym-cudzymgłosem powróci jeszcze w dalszej części rozważań.
4

Benedykt XVI zauważa, że „...wypowiedzi Pawła pozwalają nam zrozumieć, że oprócz przynależności
Kościoła do Chrystusa istnieje również pewne zrównanie i utożsamienie Kościoła z Chrystusem”.
Benedykt
XVI,
Paweł
–
życie
w
Kościele.
Audiencja
generalna
22.11.2006,
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_22112006.html [25.07.2017].
5

Jednak nie mniej ważne jest wskazanie na Szawła, który w tej wypowiedzi jest agentem, co jeszcze
mocnej wybrzmiewa w Dz 22,8: „Ja jestem Jezusem, Nazarejczykiem, którego ty prześladujesz”. Biorąc
nawrócenie za właściwy kontekst interpretacyjny, można powiedzieć, że ten zwrot przyniósł
Szawłowi właściwe określenie jego sytuacji.
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filozof, ukazuje wiarygodność proroków w kluczu ich życiowego zaangażowania
w powierzoną im misję6. Mówienie w imieniu Boga, według Heschela, jest również podległe
prawu niedopowiedzenia. Słowa, które prorocy słyszą, nie są słowami nam znanymi, ale
odnoszą się do rzeczywistości wyższej niż ta, na którą pozornie wskazują 7. Widzimy zatem, że
spotkanie z radykalną innością – żeby przywołać jeszcze raz słownik Levinasa – nie może być
sprowadzone do wypowiedzi, która posiada tylko jeden sens, jest jednoznaczna. Heschel przy
tej okazji przypomina, że słowa proroka nie tyle mówią o Bogu, co uprzystępniają
doświadczenie i tylko w jego kluczu są zrozumiałe. W tym kontekście powiedzielibyśmy
o stałej cesze języka (reprezentacji), który posiada nie tylko element descriptio, ale również
actio8. Cecha ta w tym przypadku ulegałaby wzmocnieniu.
Biblia mówi również o pytaniach zadawanych przez człowieka. Nie odbiegając zbytnio
od głównego problemu, zechciejmy zatrzymać się krótko nad postacią Hioba. W pisanym
w nie naukowym, ale raczej kaznodziejskim tonie komentarzu do Księgi Hioba Jorge Mario
Bergoglio zauważa:
Człowiekowi nie przysługuje prawo, by dostać od Boga odpowiedzi na pytania, ponieważ
dotyczą one rzeczy wzniosłych, zbyt cudownych, by człowiek je zrozumiał. Ale ma prawo, by Bóg
go wysłuchał, gdy mówi udręczony swymi nieszczęściami: „Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić!
Chcę spytać. Racz odpowiedzieć” (Hi 42,4). To właśnie modlitwa cierpiącego powoduje, że Ojciec
przemawia. A Jego Słowo, odkąd wyszło z Jego ust, nie traci swej skuteczności, aż zmienia się
w Słowo, które stało się ciałem. Ciałem, w którego ranach jest nasze zdrowie9.

Fragment ten stanowi tło, do którego odniesiemy się jeszcze, przywołując inne punkty
nauczania J.M. Bergoglio/Franciszka. W tym miejscu warto zauważyć, że Wcielenie nie jest
jedynie momentem mówienia w imieniu człowieka, pojednaniem z Bogiem i wypowiedzenia
człowieka w jego uniemożliwiającej oglądanie Boga twarzą w twarz sytuacji. Jest ono również
odpowiedzią, a więc mówieniem do człowieka.
Paweł i Mojżesz
Przechodząc do analizy o bardziej spekulatywnym charakterze, zatrzymajmy się jeszcze
przy dwóch biblijnych fragmentach. U św. Pawła znajdujemy jeszcze jedną interesującą
z naszej perspektywy frazę:
Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego,
który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd
jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy
pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując «przybrania za
synów» - odkupienia naszego ciała. (Rz 8,20-23)

6

Zob. A.J. Heschel, Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, tłum. A. Gorzkowski, Kraków
2007, s. 280.

7

Zob. tamże, s. 223-232. Zob. także A. Sakaguchi, Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do
wysłowienia, Poznań 2011, s. 280-281 oraz w kontekście tradycji: A.J. Heschel, Pańska jest ziemia.
Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej, tłum. H. Halkowski, Kraków 2009, s. 63-67.
8

Zob. M.P. Markowski, O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red.
M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, s. 288-290.
9

J.M. Bergoglio, Otwarty umysł, wierzące serce, tłum. M. Juszczak, M. Grygierowska, Kraków 2013,
s. 271.
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Nie można prozopopei rozumieć tak szeroko, że straci ona swój rdzenny sens mówienia
w imieniu kogoś, kto sam nie może się wypowiedzieć, kogoś, komu brakuje głosu lub mowy.
Udział w bólach rodzenia mógłby być odczytany jako sytuacja po grzechu pierworodnym.
Byłoby to zatem doświadczenie powszechne, a samo sformułowanie do jednych odnosiłoby
się literalnie, do innych zaś metaforycznie, w konsekwencji zatem byłoby bliskie lub
równoznaczne marności (ματαιότητι – bezowocności, bezpłodności, czczości, marności). Tę
wspólnotę doświadczenia podkreśla również synchroniczność, na którą wskazują czasowniki:
συστενάζει i συνωδίνει. Jednak w starożytnych komentarzach odnajdujemy odczytanie tego
zdania w kontekście następującej po nim uwagi o usynowieniu. Pelagiusz w stworzeniu widzi
również aniołów: „Jak aniołowie radują się nad pokutującymi, tak znowu boleją nad nie
chcącymi się nawrócić”10. Z kolei Jan Paweł II odczytuje ten tekst antropocentrycznie,
w duchu odpowiedzialności człowieka za stworzenie, zgodnie z logiką teologicznej
interpretacji „oddania w posiadanie”: „...św. Paweł może twierdzić, że stworzenie wzdycha
i czeka na objawienie się synów Bożych. Tylko wtedy, gdy dzięki światłu Ducha Świętego
człowiek uznaje się za syna Bożego w Chrystusie i traktuje stworzenie po bratersku, cały
kosmos zostaje wyzwolony i odkupiony według Bożego planu”11. W tej interpretacji zbliżamy
się do właściwego znaczenia prozopopei. Człowiek jest odpowiedzialny za stworzenie i to
w jego dążeniu do Boga leży nadzieja na odkupienie tego, co zostało mu poddane. Człowiek
niesie w sobie całe stworzenie i wyraża jego tęsknotę. Idea braterskiego traktowania
przypomina o zobowiązaniu, jakie spoczywa na człowieku i ma zabezpieczać przed
rozumieniem posiadania jedynie w kontekście sprawowania władzy. Panowanie nad
stworzeniem, według Jana Pawła II, polega zatem bardziej na pośredniczeniu w dziele
zbawienia niż na użytkowaniu, bardziej na mówieniu/byciu za niż na mówieniu/byciu nad.
I tutaj jednak musi powrócić problem zdolności wysłowienia, zarówno w aspekcie
możliwości językowego (w szerokim, hermeneutycznym znaczeniu 12) ujęcia rzeczywistości,
jak i wielości słowników. Doskonały tego przykład widzimy w posłannictwie Mojżesza. Głos
Izraela doszedł do uszu Pana, który powiedział do Mojżesza: „Dosyć napatrzyłem się na
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego
uciemiężenie” (Wj 3,7). Jednak w momencie, w którym Mojżesz ma wystąpić przed faraonem,
skarży się: „Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od
czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał”
(Wj 4,10). Orygenes w Homilii „Na temat zapisu: Ja mam słaby głos i powolny język” zauważa,
że Mojżesz nie miał słabego głosu w Egipcie, ale poczucie niemożności wypowiedzenia
zrodziło się w nim dopiero w momencie słuchania głosu Boga 13 i przyjęcia misji rozmowy
10

Pelagiusz, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum. A. Baron, F. Czarnota, przypisy A. Baron,
Kraków 1999, s. 244. W przypisie znajdujemy porównanie z naukami ojców Kościoła, którzy podobnie
jak Pelagiusz dopatrywali się w tej wypowiedzi aluzji do istot niebieskich.

11

Jan Paweł II, Duch i „bóle rodzenia” stworzenia (Rz 8,22). Audiencja generalna 19.08.1998,
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_19081998.html [25.07.2017].
12

„We wszelkiej naszej wiedzy o nas samych i o świecie jesteśmy już raczej ogarnięci przez język,
przez nasz własny język. Wychowujemy się, poznajemy świat, poznajemy ludzi i w końcu poznajemy
nas samych, ucząc się mówić. Nauka mówienia nie polega na zaznajamianiu się z użyciem gotowego
już narzędzia, w celu oznaczenia swojskiego i znanego nam już świata. Nauka mówienia to oswajanie
i poznawanie świata samego i świata takiego, jakim go napotykamy.” H.-G. Gadamer, Człowiek i język,
Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 6 (1976), s. 13.
13

Zob. Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia, tłum. S. Kalinkowski, Kraków
2012, s. 186.
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z faraonem. Dalsza analiza Orygenesa idzie w kierunku porównania człowieka
niewykształconego – który wydaje się „wymowny” w przypadku porównania z niemymi
zwierzętami, ale nie jest taki w porównaniu z osobą wykształconą i biegłą w mowie – do
człowieka, który wobec zwierząt wydaje się być „wymowny”, ale w konfrontacji z Mądrością
Bożą „jest jak nieme zwierzę – i to bardziej nieme niźli są bydlęta w porównaniu z nami”14.
Skoncentrujmy się jednak na innym aspekcie tej historii i jej innym poziomie.
Mojżesz ma do wykonania misję, którą możemy nazwać polityczną. Ma być
przedstawicielem uciemiężonego narodu wobec władcy. Izrael w tym czasie to lud
niewolniczy, pracujący przy glinie i słomie. Chociaż jego głos został usłyszany przez Boga
(„nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców”), to lud nie posiada swojego głosu
w znaczeniu społecznym i politycznym. Możemy odczytać zatem misję Mojżesza w kontekście
emancypacyjnym i w ten sposób najpełniej objawi się jej ściśle prozopopeiczny i zarazem
religijny charakter. Posłannictwo jest związane z byciem głosem wobec człowieka, którego
serce było zatwardziałe, a zatem nie był w stanie dopuścić myślenia spoza swojego języka
i nie był zdolny do przyjęcia słów i ich ugoszczenia, uznania ich inności. Zdolność mówienia
Mojżesz otrzymuje od Boga. Słaby głos w misji mówienia za innego otrzymuje uzdolnienie do
skutecznego wyrażenia mowy uciemiężonych mimo tego, że sam Mojżesz nie posiadał
doświadczenia swoich braci, gdyż był wychowywany w pałacu, stojąc zatem przed faraonem
użycza swego głosu Innemu, bo i – w innym aspekcie – ma użyczyć swego również Bogu,
mówiąc do swych rodaków, co poświadcza całkowite „wykorzenienie” Mojżesza.
Papież Franciszek
Ta taktyka, którą widzieliśmy w działaniu Mojżesza, jest nie tylko częścią historii, ale
stanowi dla nas swego rodzaju mandatum. Jasno na ten temat wypowiedział się papież
Franciszek w bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia:
W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją
na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób
dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele
tylu ludzi, którzy nie mają już głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zamarł z powodu obojętności
bogatych narodów. W tym Jubileuszu Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia
tych ran, do opatrywania ich olejem kojenia, do opatrywania ich miłosierdziem oraz do leczenia
ich solidarnością i należną uwagą. Nie popadajmy w obojętność, która upokarza,
w przyzwyczajenie, które znieczula ducha i nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który
niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedy świata, rany tak wielu braci i sióstr
pozbawionych godności. Poczujmy się wezwani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech
ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni
i braterstwa. Niech ich wołanie stanie się naszym, abyśmy razem przełamali barierę
obojętności, która często panuje niepodzielnie, by ukryć hipokryzje i egoizm15.

W cytowanym fragmencie „Misericordiae Vultus” słyszymy o braku głosu. Metaforycznie
siła polityczna głosu ludzi doznających cierpienia, wykluczenia i niesprawiedliwości została
ukazana jako „osłabiona” w znaczeniu ustania jego fizycznej doniosłości. Z tego powodu
w dalszej części jest mowa o usłyszeniu tego głosu, chociaż zostało stwierdzone wcześniej, że
ustał. Pozostając na płaszczyźnie etycznej, należy powiedzieć, że wsłuchanie się w głos
słabych, a przez to głos osłabły, jest powinnością nie tylko chrześcijan, ale wszystkich ludzi,

14 Tamże.
15 Papież

Franciszek, Misericordiae Vultus, n. 15. Wszystkie podkreślenia w tekście moje – GW.
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do których zwraca się papież16. Jest to uwaga ważna w kontekście zauważonej już tendencji
do sprowadzenia Innego do Toż-Samego. Wyczulenie na głos Innego jest zatem postulatem
realnego podjęcia tego głosu. Ostatnie zdanie nawołuje do wzmocnienia głosu słabych
w duchu prozopopeicznej strategii bycia. Wołanie/głos słabych ma stać się „naszym” –
każdorazowo – wołaniem. Papież Franciszek wskazał również praktyczny cel tego
wzmocnienia: „abyśmy razem przełamali barierę obojętności”. Nie chodzi zatem jedynie
o „wzbogacenie” własnej perspektywy o punkt widzenia Innego będącego słabym, ale stanie
za nim17 i mówienie wraz z nim. Z tego właśnie powodu należy mówić nie o strategii
retorycznej, ale o samym byciu. Dojść musi zatem do przyjęcia nie tylko pozycji tego, któremu
udziela się głosu, ale do samej substytucji.
Warto w tym miejscu powołać się na praktykę, w której uwidoczni się znaczenie tej
strategii. Traktując ją szeroko, można wskazać na wielość możliwych form realizacji. Jednak
aby nie doszło do rozmycia kategorii prozopopei warto ograniczyć się jedynie do środków
retorycznych, które – jak to już powiedzieliśmy – są wyrazem strategii bycia. Pamiętając
o różnicy pomiędzy dokumentami papieskimi oraz nauczaniem zwyczajnym oraz o różnicy
pomiędzy nauczaniem papieża a jego wcześniejszymi wypowiedziami sprzed pontyfikatu,
można wskazać – jako na zewnętrzne konteksty – wypowiedzi Jorge Bergoglio, do których się
odwołam ze świadomością ograniczeń tej procedury.
W homilii wygłoszonej podczas mszy w intencji ofiar przemytu i handlu ludźmi kard.
Bergoglio stematyzował kwestię przyjęcia perspektywy Innego i współczucia. W kończącej
homilię modlitwie prosił: „Jezusie, naucz nas myśleć o tych wszystkich braciach i siostrach
naszych, którzy są niewolnikami, naucz nas postawić się na ich miejscu, naucz nas płakać
z powodu tego niewolnictwa w Buenos Aires, naucz nas być bardziej solidarnymi i walczyć, by
to miasto nie miało więcej niewolników”18. W tekście tym nie zastosowano narzędzi, które
pozwoliłyby oddać głos. Słowa nie są wypowiadane z perspektywy słabego, ale są
nawoływaniem do tego typu myślenia. Natomiast już podczas homilii wygłoszonej podczas
zamknięcia Narodowego Kongresu Nauki Społecznej Kościoła w Rosario w 2011 roku,
kardynał dokonał opisu rzeczywistości, który uwzględnił chrześcijańskie uzasadnienie dzieł
miłosierdzia: „To do Ducha Świętego kierujemy prośbę, by wzbudził w nas wrażliwość, która
sprawia, że odkrywamy Jezusa w ciele naszych najbiedniejszych braci, tych najbardziej
potrzebujących, tych niesprawiedliwie traktowanych. Gdy zbliżamy się do cierpiącego ciała
Chrystusa, gdy otaczamy Je opieką, wtedy właśnie może zabłysnąć w naszych sercach
nadzieja, ta nadzieja, której oczekuje od chrześcijan nasz rozczarowany świat” 19. W tym
momencie dochodzi również do przekroczenia poziomu etycznego i ukazania głębszej
struktury bycia, w której nasze działanie jest zakotwiczone.
Strategia retoryczna staje się jeszcze wyraźniejsza w homilii wygłoszonej w 2011 roku
podczas mszy upamiętniającej ofiary pracy niewolniczej w 5 lat po pożarze nielegalnego
zakładu Luisa Viale 1269. Po wymienieniu imion ofiar oraz ich wieku Bergoglio przywołał
16

Początkowe pozdrowienie zwyczajowo określające adresatów dokumentu brzmi: „...wszystkim,
którzy czytać będą ten list łaska, miłosierdzie i pokój”.

17

„Rozumieć oznacza stać za kimś. Według źródłowego znaczenia, słowo to stosuje się do tego, kto jest
stojącym za kimś przed sądem, kto jest adwokatem. Tego, który rozumie swoją partię. O czym
w dzisiejszym zwyczaju językowym mówimy reprezentować.” H.-G. Gadamer, Romantyzm,
hermeneutyka, dekonstrukcja, tłum. P. Dehnel, w: tenże, Język i rozumienie, s. 148, cyt. za:
M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2012, s. 137.
18 J.M.

Bergoglio, Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków 2013, s. 59.

19 Tamże, s.

51.
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znaczący dla nas fragment Pisma Świętego: „Krew twego brata woła o sprawiedliwość... Te
słowa Boga powtarzamy dzisiaj: Krew tych siedmiorga naszych braci woła
o sprawiedliwość”20. Powtórzeniu początkowo podlegają słowa, które Bóg skierował do
Kaina, a następnie dochodzi do utożsamienia ofiar pożaru ze sprawiedliwym Ablem, poprzez
mocne, kolejne powtórzenie, a zatem Bergoglio ukazał wypowiedź o wołaniu
o sprawiedliwość krwi ofiar jako słowa Boga. Samo przywołanie imion ukazało natomiast
wartość jednostek, którym należy się pamięć. Głośne ich wypowiedzenie jest zabezpieczeniem
ich istnienia, jest niejako performatywnym aktem oddania podmiotowości, a przez to
godności. Ci, których głos nic nie znaczył za życia, stają się głosem Pana. Ma tu miejsce
odwrotna sytuacja niż w przypadku wcześniej cytowanej homilii, w której ciało
potrzebującego zostało utożsamione z ciałem Chrystusa w celu ukazania konieczności
niesienia mu pomocy, okazania troski. Tutaj ciało, które zginęło w pożarze i było niewolniczo
traktowane jest głosem, który musimy usłyszeć, ale na zasadzie utożsamienia ciała Chrystusa
i ciała cierpiącego to my otrzymujemy pouczenie: „Głos Pana woła przez tych siedmioro
zmarłych, i to zmarłych z powodu niewolnictwa. Głos Pana uderza swym Słowem do wielu na
modlitwę, aby te serca pozwoliły popłynąć wodzie łez, skruchy, zmiany życia...”21.
Mój głos jako cudzy głos
Musimy jednak jeszcze raz zadać pytanie: Jak jest możliwe mówienie za Innego? Podczas
realizacji tego postulatu napotykamy wiele trudności. Giorgio Agamben w książce „Co zostaje
z Auschwitz” przytacza słowa Primo Leviego:
Powtarzam raz jeszcze: to nie my, którzy przeżyliśmy, jesteśmy prawdziwymi świadkami. (…)
Kto zszedł na dno, kto ujrzał Gorgonę, ten nie powrócił, by dać świadectwo, albo powrócił niemy.
(…) My, z naszym losem, staraliśmy się bardziej czy mniej umiejętnie opowiedzieć nie tylko
nasze dzieje, ale także dzieje tamtych innych, tamtych pogrążonych; lecz były to wypowiedzi
„w imieniu innych”, opowieści o sprawach widzianych z bliska, ale nie doświadczonych
osobiście22.

Włoski filozof konkluduje: „Prawdziwymi świadkami, świadkami całkowitymi są ci,
którzy nie dali świadectwa, ci, którzy nie mogliby go dać” 23. Mając jednak obowiązek
mówienia chcemy mówić wraz tymi, którzy sami nie mówią, bo ich głos został osłabiony.
Pragniemy mówić głosem słabych, ale głos słabych jest zawsze głosem słabym, a my – jako
dający świadectwo i dający głos – chcemy mówić głosem mocnym, aby sam słaby głos stał się
głosem mocnym. Jednak przez to głos słabych zostaje pozbawiony swej słabości – pieczęci
doświadczeń, a co za tym idzie, będąc głosem mocnym przestaje być zarówno i zarazem
głosem słabym i głosem słabych. Głos mocny może nie być rozpoznany jako głos słabych, bo
nie nosi na siebie śladów doświadczenia słabych. Innymi słowy, udzielając głosu Innemu,
mówimy ciągle swoim własnym głosem. Możemy jedynie pozostać wrażliwymi na tę różnicę
i ciągle odczuwać dystans pomiędzy tym, co do nas dochodzi, a tym, co sami mówimy.
Prozopopeja to termin zaczerpnięty z literaturoznawstwa. Dla oddania jego znaczenia
w teologii można posłużyć się wybranymi zagadnieniami omawianymi w ramach teorii
narracji. W ramach jednego artykułu nie można dokonać głębszej metodologicznej refleksji
20 Tamże, s.

45.

21 Tamże, s.

46.

22 G. Agamben, Co

zostaje z Auschwitz, tłum. S. Królak, Warszawa 2008, s. 33.

23 Tamże.
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nad taką procedurą, ani nie można też dokonać szerszego przeglądu tych zagadnień.
Świadomie zostają zatem pominięte takie z nich jak: mowa zależna i mowa pozornie zależna,
narrator pierwszo i trzecioosobowy, narracja drugoosobowa, polifoniczność, narracja
empatyczna itp. Każde z nich mogłoby pogłębić naszą refleksję. Z konieczności wyboru
odwołam się jedynie do zagadnienia fokalizacji, aby precyzyjniej określić dystans pomiędzy
cudzym głosem a moim głosem lub – co nie jest tożsame, ale na tyle bliskie, że traktujemy te
dwa przypadki łącznie – spróbować odpowiedzieć na pytanie: Czy jest możliwe, żeby mój głos
mógł służyć cudzej mowie?
Nieprzejrzystość i tajemnica drugiego objawiała się wielokrotnie w manifestach
literackich, co jednak przyczyniało się do zróżnicowania środków przekazu, jakie były
używane do uprzystępniającego wypowiedzenia inności24. Jednym z terminów, które
pozwalają na uchwycenie różnicy pomiędzy opowiadaczem, narratorem a perspektywą 25,
w której opowieść jest ujęta, jest fokalizacja. Jedną z czołowych badaczek zajmującą się tym
zagadnieniem jest Mieke Bal. Wskazuje ona na konieczność odróżnienia narratora od
fokalizatora. Wprowadzające rozważania Bal rozpoczyna od podstawowych informacji:
Ten podrozdział opiera się na aksjomacie, że wydarzenia są zawsze przedstawiane w ramach
określonego widzenia. Uwzględniają wybrany punt widzenia, pewien sposób spostrzegania
rzeczy, pewien kąt, niezależnie od tego, czy chodzi o rzeczywiste fakty historyczne, czy fikcyjne
wydarzenia. To szczególne nachylenie czy wręcz subiektywny charakter opowiadania historii
jest nie do uniknięcia i zaprzeczanie temu jest w moim odczuciu działaniem politycznie
dwuznacznym. (…) W opowieści elementy fabuły są zatem z konieczności ukazane w określony
sposób. Jako czytelnicy zostajemy postawieni przed pewnym widzeniem fabuły. (…) Do relacji
między przedstawionymi elementami i widzeniem, za pomocą którego się je przedstawia,
nawiążę, posługując się terminem fokalizacji. Fokalizacja jest relacją między widzeniem i tym, co
widziane, postrzegane26.

Wielość możliwych perspektyw przypomina nam, że istnieje wiele modeli realizacji
swojego człowieczeństwa. W tym miejscu można przywołać również Richarda Rorty'ego
etykę czytania, gdzie każda konfrontacja z tekstem stanowi proces nabywania nowego języka.
Jednak zarówno ubogacająca skądinąd konfrontacja, nabycie kolejnych języków, zapoznanie
się z kolejną perspektywą i spoglądanie na daną rzeczywistość oczami kolejnych
fokalizatorów nie zapewnią nam nabycia umiejętności rzeczywistego patrzenia w obcej
perspektywie i umiejętności takiego przekładania języków, aby zachowane zostały wszystkie
jego doświadczenia, które określamy mianem dziejowości.
Analizując to zagadnienie z innej strony możemy powiedzieć, że chcemy własne
doświadczenie, jako „narratorzy”, opowiedzieć, wybierając różnych fokalizatorów. Jednak
będzie to zawsze nasz sposób widzenia danego fokalizatora, gdyż istnieją różne poziomy
fokalizacji27. Dokonując prozopopei, zarówno w znaczeniu podstawowym, jak
i egzystencjalnym, chcemy mówić za inną osobę. Naszą parę pojęć głos-mowa ustalmy
w takim porządku: mówimy własnym głosem cudzą mowę. W tym przypadku nasz tembr
głosu, jego cechy (i wszystko, na co ta metafora może wskazywać w naszym życiu) wpływają
24

M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX
wieku, Warszawa 2012, s. 222.

25

Termin „perspektywa” ma również swoje znaczenie w narratologii i w wielu miejscach jest zbieżny
z fokalizacją. Tutaj używam go w znaczeniu potocznym.

26

M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. pod red. E. Kraskowskiej, E. Rajewskiej,
Kraków 2012, s. 146-147.
27 Tamże, s.

162-165.
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na odbiór przekazu u tych, do których chcemy mówić. Przy odwrotnym rozwiązaniu nasze
słowa zdradzą nas jeszcze pewniej. W tych ostatnich dwóch przypadkach to my fokalizujemy
rzeczywistość obcego głosu i obcej mowy.
Mocno widoczna staje się niemożliwość mówienia głosem Innego. Powróćmy teraz do
wprowadzającej uwagi o wartości logiki Wcielenia dla naszych rozważań. Chociaż nie pomoże
ona w rozwiązaniu wielu problemów technicznych, to ukaże teologiczne podstawy
podejmowania prób strategii prozopopeicznej. Jak to już wcześniej widzieliśmy, papież
Franciszek nazywa ciało potrzebującego ciałem Chrystusa, wpisując się tym samym w długą
tradycję „sakramentu brata”. Cierpiące ciało staje przed nami zatem jako zobowiązanie,
wezwanie do pomocy lub też jako wezwanie ze strony Boga. Jest w jednym i drugim
przypadku głosem słabym, który powinniśmy usłyszeć i wzmocnić go, oddać mu swój głos. To
logika Wcielenia nakazuje nam interpretować opiekę nad cierpiącym człowiekiem jako
oddanie czci temu, który przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem.
Z drugiej zaś strony to Wcielony Pan jest tym, który podnosi nas z naszych słabości.
Jasno na to wskazuje interpretacja przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To w osobie
udzielającej pomocy widzieli ojcowie Kościoła postać Syna Bożego, który poprzez Wcielenie
podnosi ludzką naturę. Ciało, które wymaga pomocy, ciało, którego głos powinnyśmy
usłyszeć, jest zatem naszym ciałem. Ten wniosek można wyprowadzić na podstawowym
poziomie antropologicznym. Wizja teologiczna przypomina nam o tożsamości Samarytanina –
głębokim związku z osobą Jezusa, w który wchodzi każdy człowiek udzielający Innemu
swojego głosu. To, jak powiedzieliśmy, w Jezusie najpełniej wypowiada się człowiek.
Utożsamiając się z Nim na drodze inicjacji i nawrócenia w duchu Pawłowych słów: „Teraz zaś
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20) możemy starać się żyć w logice
niemożliwego Wcielenia i dokonywać poprzez udział w Jego życiu niemożliwego dzieła
udzielenia głosu. Ta wizja możliwości wypowiedzenia doświadczenia drugiej osoby musi
zostać pogłębiona i uszczegółowiona. Zagadnienie udziału ochrzczonych we Wcieleniu opiera
się na podstawowych założeniach teologicznych wynikających z teologii sakramentów, jednak
tego typu rozważania domagają się szczegółowego odniesienia do zagadnienia relacji
ochrzczonego do natur Chrystusa i tajemnic jego ziemskiego życia, co będzie stanowić kolejny
krok badawczy.

SAYING THE IMPOSSIBLE. SELECTED ASPECTS OF PROSOPOPEIC STRATEGY OF BEING
Summary
Prosopopoeia as talking with someone's other voice is a compelling interpretation for
Christ appearance: the Incarnation, teaching, and Passover. Judgment Scene and the
identification of Jesus with the persecuted Church in the scene of the conversion of St. Paul is
an example of the presence of the talking with other's voice in the Bible. However, the
otherness is resistant to our inner (Levinas) and can not be reduced. I speak on behalf of the
Other will always be myself, and so every time I am myself a focalizor of the narration in
which enclose the Other. The parable of the merciful Samaritan through the interchangeability
of a Christian with the suffering and with the helper points to the possibility of understanding
the Prosopopoeia as a participant in the logic of the Incarnation and gives the theological
premise of adopting a strategy of being directed at expressing the inexpressible experience of
the Other.
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Recenzja: Richard John Neuhaus, America Against Itself. Moral Vision and
the Public Order, University of Notre Dame, London 1992, ss. 199.
Głęboka refleksja nad kondycją moralną społeczeństwa amerykańskiego to kluczowy
element książki autorstwa nowojorskiego kapłana, publicysty, założyciela i wieloletniego
redaktora czasopisma First Things – Richarda J. Neuhausa. Książka stanowi kontynuację
rozważań moralnych w perspektywie Stanów Zjednoczonych, które ksiądz Neuhaus rozpoczął
w latach 80-tych wydaniem The Naked Public Square: Religion and Democracy in America
(Grand Rapids, Michigan 1984). Mimo upływu lat książka nie straciła na aktualności. Do myśli
zawartych w America Against Itself. Moral Vision and the Public Order sięgał podczas swojej
prezydentury George W. Bush, a wnioski wyprowadzane przez ojca Neuhausa nadal są
powielane i pogłębiane przez amerykańskich publicystów na łamach czasopisma First Things.
Książka składa się z przedmowy, wstępu, a jej główną część stanowi osiem rozdziałów.
Na uwagę zasługuje już sama treść przedmowy autorstwa Richarda Neuhausa, która
poświęcona jest w znacznej części kwestii Kulturkampfu. Zdaniem ojca Neuhausa to, co działo
się za czasów kanclerza Bismarcka z końcem XIX wieku, ma miejsce również
w postindustrialnym społeczeństwie Stanów Zjednoczonych, a sytuację tę najtrafniej określić
można słowami „wojny kulturowej” (‘cultural warfare’). W przedmowie autor podkreśla
również, iż krytyka społeczeństwa amerykańskiego uwypuklająca aspekty religijne i moralne
jest w pełni subiektywna, poparta jednocześnie osobistymi doświadczeniami. Wstęp stanowi
swego rodzaju zapis osobistych wspomnień Richarda J. Neuhausa, sięgający czasów jego
dzieciństwa. Zapiski te mają, w opinii autora, uzasadnić czytelnikowi, dlaczego właśnie we
współczesnej dyskusji możemy używać tak pejoratywnie nacechowanych pojęć jak
Kulturkampf.
Rozdział pierwszy i drugi poświęcone są kwestii ograniczeń oraz nakazów płynących ze
świata władzy i polityki. Pierwszy z nich dotyczy fałszywej skromności amerykańskich
polityków, którzy mówią to, co wyborcy chcą usłyszeć, robią zaś to, co im przynosi wymierne
korzyści. Zdaniem ojca Neuhausa amerykańskie społeczeństwo ma tendencję do
klasyfikowania swoich członków i nadawania im, nierzadko niesłusznie, przydomków
„konserwatysta” bądź „liberał”. Doskonały przykład stanowi grono neokonserwatystów
amerykańskich, których poglądy głównie w tematach religijnych i moralnych uległy tak
dalekiej zmianie, iż obecnie powinno się ich określać już tylko mianem liberałów. Rozdział
drugi zatytułowany Politics and the Best Thing poświęcony został poszukiwaniu odpowiedzi
na pytanie, dlaczego ważna jest w dyskusjach społeczno-politycznych argumentacja religijnomoralna. W opinii Richarda J. Neuhausa bez argumentacji moralnej oraz tomaszowej prawdy
transcendentalnej dyskusje polityczne przybierają miano brutalnych stwierdzeń i są jedynie
zbitką niezrozumiałych słów. Jeśli któryś z działaczy społeczno-politycznych uczęszcza do
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Kościoła i studiuje Biblię, tym samym wiadomym jest, jakie stanowisko reprezentuje w tak
ważnych dla amerykańskiego społeczeństwa kwestiach, jak na przykład aborcja.
Kolejny rozdział, podobnie jak wstęp, stanowi zapis wspomnień ojca Neuhausa z lat
młodości, kiedy to większość swojego czasu spędzał w ramach Ruchu Praw Obywatelskich
wspierając Afroamerykanów w walce o równouprawnienie. W rozdziale trzecim wiele uwagi
autor poświęca osobie Martina Luthera Kinga, a konkretniej rzecz ujmując jego postawie
religijnej określając go mianem „religijnego ortodoksy” (‘religiously orthodox’) oraz
„kulturalnego konserwatysty” (‘cultural conservatist’). Sposób, w jaki sposób Martin Luther
King angażował się w rozwiązywanie konfliktów społecznych z jednoczesnym zachowaniem
i wyartykułowaniem swoich poglądów religijnych stanowić powinien, zdaniem Richarda
J. Neuhausa, wzór do naśladowania dla współczesnych Amerykanów.
W rozdziałach czwartym i piątym autor porusza problematykę mniejszości społecznych.
Rozdział czwarty, zatytułowany The Unencumbered Self and the Underclass, poświęcony został
głównie problemom społeczności Afroamerykanów, która – nie tylko przez działalność
w ramach Ruchu Praw Obywatelskich – jest niezwykle bliska ojcu Neuhausowi. Warto przy tej
okazji wspomnieć, iż Richard J. Neuhaus przez wiele lat pracował w parafii św. Jana
Ewangelisty w Williamsburgu na nowojorskim Brooklynie, gdzie działał aktywnie na rzecz
czarnoskórej społeczności. Omówienie problemów, z którymi w życiu codziennym borykają
się Afroamerykanie, ma na celu nie tyle przybliżenie kontekstu historycznego, co raczej
zwrócenie uwagi na konsekwencje wyeliminowania z debaty społeczno-politycznej
argumentacji moralnej. Gdyby politycy, na szczeblu zarówno stanowym jak i krajowym, na
społeczność Brooklynu spojrzeli przez pryzmat argumentów religijno-moralnych, problem
izolacji, biedy, rozbitych rodzin oraz aborcji można byłoby wyeliminować. Szereg rozwiązań,
które proponuje w rozdziale czwartym ojciec Neuhaus, wydaje się być spójny z katolicką
zasadą subsydiarności.
Piąty rozdział został z kolei poświęcony kwestii żydowskiej w okresie II wojny
światowej. Przedstawione zostały również sylwetki osób, które wzięły udział w ratowaniu
Żydów, co ma na celu nie tylko podkreślenie ich heroiczności, ale również faktu, iż bez wiary
w Boga okazanie pomocy byłoby niemożliwe. Pozycje bibliograficzne dotyczące eksterminacji
Żydów, zdaniem Richarda J. Neuhausa, zazwyczaj zbyt wiele uwagi przykładają do
problematyki zła nie rozpatrując w ogóle przyczyn jego pochodzenia. Autor, mimo iż
przedstawia kilka propozycji źródeł zła odpowiedzialnego za masowe mordy Żydów, skupia
się jedynie na kwestiach polityczno-ideologicznych, nie odwołując się, jak to miało miejsce
w przypadku Afroamerykanów, do kwestii religijno-moralnych. W opinii ojca Neuhausa za zło
powstałe w czasie II wojny światowej odpowiedzialna jest ideologia marsksistowska oraz
narodowy socjalizm.
Kolejny, szósty rozdział noszący tytuł Discerning the Community, ponownie bardzo
mocno nakreśla konsekwencje zaniedbania w debacie publicznej argumentacji religijnomoralnej. Kwestią kluczową tych zaniedbań jest problem aborcji. Richard J. Neuhaus
przedstawia argumenty, które przewijają się w amerykańskiej debacie publicznej
zwolenników postawy pro-life oraz pro-choice i wprost mówi o „dwóch różnych Amerykach”
(‘two different Americas’) oraz o „dwóch różnych kulturach” (‘two different cultures’). Treść
rozdziału to praktycznie szereg argumentów nawiązujących do kwestii moralnych, dla
których społeczność Stanów Zjednoczonych powinna stanąć po stronie obrony życia
nienarodzonych dzieci.
Rozdział siódmy stanowi pokłosie wcześniejszego rozdziału, lecz w sposób pogłębiony
omawia problem aborcji w perspektywie amerykańskiego społeczeństwa z naciskiem na
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proces Roe vs. Wade. Zdaniem ojca Neuhausa społeczna debata nad ochroną życia poczętego
dotyka aż czterech aspektów: moralnych, prawnych, kulturalnych oraz politycznych. Kwestia
prawna pozostaje bez wątpienia pod jurysdykcją amerykańskiego sądownictwa, natomiast na
trzy pozostałe aspekty ma wpływ postawa moralna Amerykanów. W opinii Richarda
Neuhausa liberalny styl prowadzenia dyskusji na temat aborcji to swego rodzaju objaw
społecznej schizofrenii: z jednej strony mocnego poczucia wspólnotowości, z drugiej zaś
radykalnego indywidualizmu.
Konkluzję książki stanowi ostatni rozdział zatytułowany Law and the Unenforceable. Jak
twierdzi sam autor rozdział ten nie daje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wprowadzić do
amerykańskiej debaty społecznej argumentację moralną, podkreśla raczej jej istotę. Zdaniem
Neuhausa poszukując odpowiedzi na kluczowe pytania: kim jestem i kim być powinienem nie
sposób ominąć sfery religijno-moralnej.
Najmocniejszą stroną omawianej monografii jest tematyka, która mimo upływu czasu
nie straciła na aktualności. Podjęta problematyka, zarówno w latach dziewięćdziesiątych, jak
i w czasach współczesnych, stanowi swego rodzaju novum w perspektywie amerykańskiej
publicystyki. Poruszana tematyka wzbudzała i wciąż wzbudza wiele emocji począwszy od
zwykłych członków amerykańskiej społeczności, na politykach kończąc. Deficyt poglądów
moralnych w sferze publicznej debaty był na tyle wielki, iż jego konieczność podkreślił nie
tylko prezydent George W. Bush w prywatnej korespondencji z ojcem Neuhausem, ale sam
papież Jan Paweł II podczas spotkań w Watykanie. Co więcej, książka stanowi doskonałe
uzupełnienie poglądów, które od 1990 roku na łamach czasopisma First Things rozwijał
Richard Neuhaus. Warto wspomnieć, iż do kwestii moralnych zarówno w amerykańskim
systemie demokratycznym, jak i w społecznej dyskusji na temat postawy pro-life Neuhaus
wracał niejednokrotnie w swoich książkach.
Na uwagę zasługuje bez wątpienia język, jakim posługuje się autor. Książka napisana jest
bardzo klarownie, a argumentacja religijno-moralna poparta jest przykładami z życia.
Struktura pracy jest przejrzysta, dzięki czemu czytelnik ma szansę doskonale odnaleźć się
w toku myślowym prowadzonym przez Neuhausa. Przedmowa oraz wstęp stanowią
doskonałe uzasadnienie tytułu oraz problematyki poruszanej na łamach książki, zaś każdy
z rozdziałów bazuje konsekwentnie na strukturze: wprowadzenie w temat, rozwinięcie,
konkluzje bądź wnioski do dalszych przemyśleń. Wątpliwości budzi fakt umieszczenia
w monografii rozdziału dotyczącego zagłady Żydów. Zresztą sam autor w przedmowie
nawiązuje do poruszanej w rozdziale piątym tematyki pisząc, iż zapewne wielu czytelników
przeskoczy z rozdziału czwartego bezpośrednio do rozdziału szóstego.
Lektura omawianej książki daje obraz amerykańskiego społeczeństwa, w którym do
głosu nie dochodzą osoby wierzące, kierujące się aspektami moralno-religijnymi oraz takie,
dla których niepodważalną wartość stanowi ludzkie życie. Za tym negatywnym, wręcz
złowieszczym tonem autora stać mogą jego osobiste doświadczenia: praca wśród
społeczności Afroamerykanów na nowojorskim Brooklynie oraz ówczesne problemy Kościoła
luterańskiego. Warto podkreślić, iż książka wydana została raptem dwa lata po tym, jak
Richard Neuhaus wstąpił do Kościoła katolickiego twierdząc, iż jedynie w jego strukturach
prawdziwie bronione jest ludzkie życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Zastrzeżenia budzi również język, jakim posługuje się w opisie postaw amerykańskiego
społeczeństwa Neuhaus. Przykładowo analizując sposób prowadzenia dyskusji wokół tematu
aborcji mówi o diable, który wkradł się w stosowaną argumentację (rozdział siódmy), zaś
amerykańskich polityków oskarża o dbanie jedynie o swoje interesy i czerpanie korzyści
z zajmowanego stanowiska (rozdział drugi). Odnosząc się natomiast do działalności Ruchu
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Praw Obywatelskich ojciec Neuhaus wspomina o narodzinach w każdym kolejnym pokoleniu
grupy ludzi, którzy przez realizację Bożych przykazań określeni zostaną przez społeczeństwo
mianem radykałów. Warto wspomnieć, iż mocny, jednoznaczny język to domena Richarda
Neuhausa. Ciekawym wydaje się być fakt, iż z upływem lat autor zaprzestał posługiwania się
tak radykalnymi określeniami. Owszem, bieżące wydarzenia życia publicznego w Stanach
Zjednoczonych wciąż komentował w sposób klarowny i nie pozostawiający żadnych
wątpliwości, to jednak jego wypowiedzi były mniej dosadne.
Kluczowy zarzut wobec omawianej pracy dotyczy perspektywy, w jakiej rozpatrywana
jest kondycja moralna amerykańskiego społeczeństwa. We wstępie książki sam autor
podkreśla, iż praca stanowi zapis jego osobistych doświadczeń i subiektywnych, religijnomoralnych refleksji wobec tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Subiektywizm ten
faktycznie widoczny jest chociażby w kontekście przedstawiania problemów, z jakimi
borykają się Afroamerykanie. W opinii Neuhausa za biedę oraz problemy w kwestiach
małżeńsko-rodzinnych Afroamerykanów odpowiedzialność ponoszą politycy nie podejmujący
stosownych działań w kwestiach prawnych, socjalnych czy medycznych. Brak jest jednak
jakichkolwiek nawiązań do aspektów moralnych społeczności Czarnych oraz faktu, iż wielu
z nich świadomie wybiera życie w strukturach gangów aniżeli uczciwą pracę. Wydaje się, iż
tylko w kontekście omawiania problemów Afroamerykanów Richard Neuhaus zachowuje
subiektywizm. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która z koncepcji poruszanych na
łamach omawianej pracy pochodzi bezpośrednio od autora. Ojciec Neuhaus praktycznie
wszystkie argumenty opiera na poglądach osób trzecich, począwszy od filozofów czy pisarzy
(św. Tomasz z Akwinu czy Oskar Wilde), a na współczesnych komentatorach życia
politycznego kończąc (George Will czy Daniel Callahan). Warto przy tej okazji wspomnieć, iż
książka America Against Itself. Moral Vision and the Public Order stanowi szczególny
przypadek wśród bogatego dorobku publicystycznego Richarda Neuhausa. Zarówno
wcześniejsze, jak i późniejsze książki bardziej klarownie zarysowują subiektywne poglądy
Neuhausa w kwestiach społecznych.
Podsumowując, książka w sposób niezwykle trafny i bezpośredni obnaża deficyt
moralny amerykańskiej debaty społecznej. Wprawdzie nie udziela jednoznacznych
odpowiedzi, jak owe moralne braki uzupełnić, to daje poczucie, iż działania te są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.
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