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OD REDAKCJI 
 
 

Szanowni Państwo, 

Z przykrością informujemy, że podjęliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu wydawania 

czasopisma doktorantów i młodych naukowców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach Teologia Młodych.  

Chcemy wyrazić nasze szczere podziękowania władzom Wydziału za okazane nam 

zaufanie i wsparcie, radzie naukowej za życzliwość i pomoc, recenzentom za wytrwałość 

i rzetelność w ocenianiu tekstów oraz autorom za powierzenie nam swoich artykułów. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali przy powstawaniu Teologii 

Młodych – serdecznie dziękujemy. 

 
Redakcja 
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DANIEL GRUSZKA1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach 

CHRZEŚCIJAŃSKI IDEAŁ MIŁOŚCI EROTYCZNEJ 
NA PRZYKŁADZIE MYŚLI FILOZOFICZNEJ WŁODZIMIERZA SOŁOWJOWA 

I MYŚLI KAROLA WOJTYŁY/JANA PAWŁA II 

Miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną jest przedmiotem badań wielu dyscyplin 
naukowych – socjologii, prawa, psychologii, biologii czy też teologii moralnej. O ile ta 
ostatnia skupia się wyraźnie na przekazie normatywnym, wydaje się dość mało 
eksponowaną kwestia istoty tej miłości i jej zamysłu w dziele Stworzenia. 
Zagadnienia te podjęli w kręgu kultury prawosławnej Włodzimierz Sołowjow, 
a w kręgu kultury katolickiej Karol Wojtyła. Niniejszy artykuł przedstawia refleksje 
filozoficzne i teologiczne obydwu myślicieli poszukujących sensu i znaczenia tej 
szczególnej manifestacji miłości międzyosobowej. Zwraca także uwagę na 
konieczność ujęcia istoty miłości płciowej jako fundamentu dla prowadzenia 
refleksji na gruncie normatywnym i nauk szczegółowych. Istotowo ujmowana 
miłość erotyczna, znajdująca swe doczesne spełnienie w związku małżeńskim, jawi 
się przede wszystkim jako wspólnota osób (communio personarum) na 
podobieństwo wspólnoty Trójcy. Wszelkie treści normatywne, instytucja 
małżeństwa jak i jej cele w postaci płodności, wspólnoty życia doczesnego 
i seksualności są wtórne wobec podstawowego sensu i znaczenia miłości płciowej 
jako komunii osób, wykraczającej także poza doczesność i mającej swe spełnienie 
także w rzeczywistości eschatycznej. Miłość ujęta z takiej właśnie perspektywy, 
a nie norma czy też społeczna funkcja małżeństwa, winna stać się punktem wyjścia 
dla wszelkich rozważań dotyczących tego zagadnienia.  

Miłość erotyczna (płciowa), czyli miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą, jest 
przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych – filozofii, teologii, socjologii, 

psychologii, a nawet medycyny i prawa. Każda z nich ujmuje przedmiot i podmiot takiej 
miłości w charakterystyczny dla siebie sposób. Teologia moralna rozwija kwestie związane 

z doczesnym aspektem miłości płciowej. Filozofia chrześcijańska i teologia fundamentalna 
zainteresowane są jej istotą, a także znaczeniem i sensem dla człowieka na tle odwiecznego 
zamysłu Stwórcy. Jezus w rozmowie z faryzeuszami pytany o kwestie oddalenia żony 

uregulowane w prawie mojżeszowym, mówiąc o ideale miłości i małżeństwa odsyłał „do 
początku”(Mt 19,3-9). Św. Jan natomiast wskazywał, iż jeszcze się nie okazało, kim będziemy 

(1 J 1,2). Prowadząc refleksję nad zagadnieniem ludzkiej miłości w jej płciowym aspekcie 
wskazane jest zatem przekroczenie ram doczesności i odniesienie się do historii humanae 

generis oraz ostatecznego zamysłu Stwórcy, do idei takiej miłości zapoczątkowanej aktem 

                                                 
1 Daniel Gruszka, mgr lic. kan. – doktorant w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; zainteresowania naukowe: teologia fundamentalna, W. Sołowjow, chrześcijański ideał 
miłości, małżeństwo; kontakt: teroknor@o2.pl. 
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stworzenia jako kobiety i mężczyzny oraz prowadzącej do pełni u końca czasu. Takie właśnie 

holistyczne ujęcie miłości erotycznej zaproponowali w swych rozważaniach Włodzimierz 
Sołowjow i Karol Wojtyła. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia rozważań obu 
myślicieli na temat miłości płciowej, analizy i zestawienia ich stanowisk oraz wyciągnięcia 

wniosków służących teologiczno-fundamentalnej refleksji nad istotą, sensem i celem miłości 
erotycznej.  

I. Miłość erotyczna w myśli filozoficznej Włodzimierza Sołowjowa  

O miłości erotycznej, rozumianej jako miłość między kobietą a mężczyzną, Sołowjow 
napisał w dziele „Sens miłości” (1892-1894). Jego stanowiska nie sposób jednak przedstawić 

bez szerszego kontekstu filozofii Sołowjowa, w szczególności koncepcji wszechjedności 
i Bogoczłowieczeństwa. Z uwagi natomiast na fakt, iż nie jest to postać powszechnie znana, 
pożądanym jest również przedstawienie pokrótce jego  życiorysu oraz zainteresowań 

i osiągnięć naukowych.  

1. Droga naukowa Włodzimierza Sołowjowa 

Włodzimierz Sołowjow urodził się w Moskwie 16 stycznia 1853 roku. Jego ojciec 

Sergiusz był historykiem i profesorem Uniwersytetu Moskiewskiego, a dziadek kapłanem 
prawosławnym i autentycznym chrześcijaninem. W latach 1869-1873 Sołowjow studiował 
nauki przyrodnicze, historię i filologię na Uniwersytecie Moskiewskim. Trzy lata wcześniej 

rozpoczął się etap jego osobistego kryzysu religijnego, przezwyciężonego w roku 1871. 
Sołowjow wyrzucił ikony, stał się zwolennikiem materialisty Buchnera i nihilisty Pisariewa, 

stał się również zwolennikiem ideałów społecznych socjalizmu; taki uproszczony 
światopogląd porzucił jednak po lekturze dzieł Spinozy, Feuerbacha i Milla; studiował także 

myśl filozoficzną Schopenhauera, Hartmanna i Hegla. Pozwoliło mu to stworzyć własny 
system filozoficzny2. 

Nietrudno zauważyć, że ww. panteon nazwisk nie należał do forpoczty myśli 

chrześcijańskiej; przeciwnie, są to twórcy wielkich systemów panteistycznych, 
materialistycznych czy pozytywistycznych. Charakterystyczną metodą Sołowjowa było jednak 

doszukiwanie się prawdy w każdym systemie myślowym, religijnym czy filozoficznym; 
odnosząc się do nich zazwyczaj w pierwszym rzędzie uwypuklał tę prawdę, a następnie 

dopiero wskazywał błędy. W tym duchu pisał o prawdzie socjalizmu3 czy też o prawdzie 
nauki Nietzschego4. Podobnie zresztą zapatrywał się na kwestie różnic religijnych. Narażało 
go to na ataki ortodoksyjnych obrońców określonego światopoglądu czy systemu myślowego, 

jak jednak stwierdził: „Doprawdy, sojusz z liberałami mniej jest groźny niż sojusz 
z diabłami”5.  

Po przezwyciężeniu kryzysu religijnego Sołowjow stwierdził, że filozofia 
racjonalistyczna jest ciemnością i śmiercią za życia, ale ciemność ta jest fundamentem 

rozumienia tegoż życia, gdyż dopiero uświadomiwszy sobie swoją nicość człowiek dochodzi 
do wniosku, że Bóg jest wszystkim6. Swoją filozofię wszechjedności i Bogoczłowieczeństwa, 
silnie zakorzenioną w myśli chrześcijańskiej, przede wszystkim prawosławnej, wyłożył 

                                                 
2 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000, s. 92-93. 

3 W. Sołowjow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, Warszawa 2015, s. 23. 
4 J. Krasicki, Bóg, człowiek, zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003, s. 376.  

5 W. Sołowjow, O imitacjach chrześcijaństwa, W drodze 1 (1981), s. 33.  
6 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, s. 93. 
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w dziełach: „Kryzys zachodniej filozofii (przeciw pozytywistom)” (1874), „Wykłady 

o Bogoczłowieczeństwie” (1877-1881) oraz „Religijne podstawy życia” (1882-1884).  
Obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych na 

Uniwersytecie Petersburskim w 1880 roku. Karierę uniwersytecką zakończył jednak już 

w 1881 roku. Powodem było powszechne oburzenie na wykład, w którym opowiedział się za 
chrześcijańskim miłosierdziem względem zabójców cara Aleksandra II7. Po tym okresie 

szczególnie interesował się problematyką zjednoczenia Kościołów, czego wyrazem były 
dzieła „Wielki spór i chrześcijańska polityka” (1883), „Historia i przyszłość teokracji” (1887), 

czy też „Krótka opowieść o Antychryście” (1899) , w którym przedstawił wizję końca czasów 
i zjednoczenia Kościołów. 

W. Sołowjow szczególną uwagę poświęcał także zagadnieniom ekumenicznym, 

postulując jedność Kościołów wschodniego i zachodniego. W 1896r. przyjął sakramenty 
pokuty i eucharystii z rąk katolickiego kapłana ojca Mikołaja Tołstoja8. Krok ten nie 

przysporzył mu zwolenników wśród prawosławnych, z kolei niektórzy myśliciele z kręgów 
katolickich uznali to za akt konwersji. M. Morawski stwierdza, iż studia otworzyły 

Sołowjowowi oczy na prawdę katolicką, i że w sporach między Wschodem a Zachodem 
dowodzi on prawdziwości nauki katolickiej9. W rzeczywistości Sołowjow dostrzegał, iż Boża 
Prawda jest żywa zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim; w jednym i w drugim 

jednak popełniono błędy, których nie omieszkał wytykać. Zachód dzieło Bożej Miłości 
postrzegał z zewnętrznego, formalnego punktu widzenia , autorytet władzy duchowej wiązał 

się z materialną potęgą, a religijna prawda podporządkowana została ciasnym normom 
jurydyzmu. Z kolei kwietyzm Kościoła wschodniego oddał dużą część Wschodu pod władzę 

antychrześcijańskiej religii10. Niemniej, zdaniem filozofa, zjednoczenie jest pierwszym 
zadaniem chrześcijan, a jeden, święty, sborny (powszechny) i apostolski Kościół istnieje 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie11.  

Nie wliczając młodzieńczych poruszeń serca, jedyną miłością w życiu filozofa była Zofia 
Chitrowa, kobieta zamężna, a jego związek z Zofią trwał od 1877 roku do jego śmierci. 

Używając słów uwiecznionych w ich korespondencji, pamiętniku Sołowjowa i jego wierszach, 
choć była to miłość wpisana w „zbędne kłamstwo”, przeplatana „długą męczarnią czekania”, 

choć „dwa w niej życia spłonęły” przez wiele lat zespolone w jedno, to „mądrość żądała, aby 
stali się jednością”12. Trudno zresztą przypuszczać, by trwające przez 23 lata uczucie nie było 
autentyczne. Włodzimierz Sołowjow pochowany został w 1900 r. w Monasterze 

Nowodziewiczym w Moskwie, choć Zofia u jego trumny nalegała, by pochowano go 
w Pustyńce, gdzie przez dużą część czasu zamieszkiwał i które to miejsce sam wybrał13.  

Dla zrozumienia, czym była miłość erotyczna w myśli Sołowjowa, konieczne jest 
przedstawienie – choć w najogólniejszym zarysie – jego koncepcji rzeczywistości 

wszechjedności zespolonej Bożą miłością i miejsca w niej człowieka. 

                                                 
7 G. Kline, Pojednanie Kościoła wschodniego i zachodniego. Plan ekumeniczny Władimira Sołowjowa 
i współcześni mu krytycy, Przegląd Powszechny 3/847 (1992), s. 370. 

8 G. Górny w: W. Sołowjow, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, Warszawa 2007, s. 5-8; M. Łosski, Historia 
filozofii rosyjskiej, s. 97.  
9 M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, w: W. Sołowjow, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, s. 182-184.  

10 W. Sołowjow, Wielki spór i chrześcijańska polityka, Warszawa 2007, s. 119-124.  
11 Tamże, s. 189, 194. 

12 S. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, Poznań 1986, s. 199-208.  
13 Tamże, s. 390. 
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2. Wszechjedność, istota i sens człowieka  

Zdaniem Sołowjowa, w człowieku kryje się troista natura. Pierwsza jej część jest 
wyznaczana przez potrzeby animalne: odżywiania się, schronienia, rozmnażania. Drugą 

wyznaczają potrzeby umysłu, aby życie poznawać, a trzecią potrzeby serca – aby życie 
naprawiać i doskonalić. Pierwsze z nich są potrzebami gatunku. Same w sobie stanowią 

bezsensowne życie, w którym każde pokolenie istnieje tylko po to, by zginąć z chwilą nastania 
nowego, które z kolei czeka ta sama zagłada; to nie jest faktyczne życie. Dlatego podążanie za 
wezwaniem, by skupiać się tylko na zaspokajaniu tych animalnych potrzeb, gdyż żyjemy tylko 

i wyłącznie dla własnego życia, jest postawą pozbawioną sensu. W tym naturalnym istnieniu 
znajdziemy bowiem tylko śmierć i niegodne istnienie . Droga natury prowadzi do naturalnej 

śmierci, koniec końców popełniamy bezużyteczne samobójstwo14. Wyłącznie animalny, 
materialny pogląd na naturę człowieka W. Sołowjow zdecydowanie odrzuca:  

Nasze serce, szukające życia godnego, w miłości, winno osądzić naszą naturę i wszystkie jej 
drogi i zwrócić się ku innej drodze. (…) człowiek zwierzę mimo woli poddaje się takiemu losowi, 
ale ludzkie serce nie może się z nim ostatecznie pogodzić albowiem nosi w sobie obietnice 

innego życia15. 

Pierwszy wyłom w animalnym pojmowaniu człowieka nastąpił w Indiach, gdzie 

początkowo w najbardziej wyraźny sposób podporządkowany on był zewnętrznym siłom 
przyrody, a ludzkość podzielona była na ponad tysiąc kast, prowadzących do nierówności 

i wzajemnej izolacji. W hymnach religijnych tamtego okresu odnaleźć można modlitwy, 
których przedmiotem był jedynie dobry urodzaj, więcej krów i pomyślna grabież sąsiada. 

I w tym właśnie środowisku, w upaniszadach pojawiła się rewolucyjna myśl: wszystko jest 
tym samym. Wszystko jest tym samym, zatem wszelkie podziały to tylko odmiany tej samej 
powszechnej istoty. To słowo rozsadziło niewolnictwo, zburzyło nierówności i podziały. 

Buddyzm to stwierdzenie przekształcił w religię; w buddyźmie ten pierwiastek 
wszechjedności jest pierwiastkiem człowieczeństwa, uwalnia on zatem człowieka od 

zewnętrznych sił przyrody i jego bóstw. Po raz pierwszy obwieszczono ludzkości jej wolność 
i ideę braterskiego jednoczenia16. Z drugiej jednak strony, wolny od przyrody Budda, który 

okazał względem niej swą wyższość i któremu kłaniają się jej bogowie, a która jest dla niego 
jedynym znanym bytem, odwraca się od tego bytu ku nie-bytowi, ku nirwanie17. 

Pustkę nie-bytu, będącej przeciwstawieństwem nie-ludzkiego świata przyrody, 

wypełniła pozytywnym pierwiastkiem dopiero religia i filozofia grecka. Ten idealny 
pierwiastek, który Sokrates jedynie konstatował, określił Platon jako harmonijne królestwo 

idei zawierające w sobie bezwzględną i niezmienną pełnię bytu, która jest dla człowieka 
osiągalna w wewnętrznej kontemplacji i czystości myślenia. Platon wskazał na dwa porządki 

bytu – faktyczny byt materialny, nierozumny i niesprawiedliwy i równie faktyczny świat idei, 
świat prawdy i doskonałości, którego odbiciem tylko i cieniem jest świat materialny. Ten 
dualizm bytu odbija się również w człowieku, który jest pełen sprzeczności. Platon domaga 

się zatem, by porzucić ten świat naturalny na rzecz idealnego, jednak uczynić to można tylko 
w sobie, za pomocą rozumu18.  

                                                 
14 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, w: W. Sołowjow, Wybór pism, t. 1, Poznań 1988, s. 16-19.  

15 Tamże, s. 19. 
16 W. Sołowjow, Historyczne obowiązki filozofii, W drodze 1-4 (1982), s. 23-24. 

17 W. Sołowjow, Wielki spór.... , s. 56-57. 
18 W. Sołowjow, Historyczne obowiązki filozofii, s. 26-27. 
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Tę dwoistość pokonał Chrystus. Nie neguje on świata jak Budda i nie porzuca go jak 

Platon. To, co dla Platona było królestwem idei, objawione zostało jako żywe królestwo Boże; 
idealna osoba jawi się tutaj jako ucieleśniony bogo-człowiek, przynależny niebu i ziemi, 
godzący je ze sobą, „urzeczywistniający w sobie doskonałą pełnię życia przez wewnętrzne 

jednoczenie miłości ze wszystkimi i wszystkim”19. Zasadą chrześcijaństwa jest 
bogoczłowieczeństwo, wewnętrzne zjednoczenie i współdziałanie Istoty Boskiej 

z człowiekiem, przyswojone świadomie i swobodnie20.  
Każda istota w świecie materii żyje swoim życiem naturalnym, odizolowała się od 

innych, jest tylko ona sama, a wszystko pozostałe jest tylko dla niej. Każdy porywa się na inne 
i chce je zniszczyć, życie upływa pod znakiem walki z wrogim środowiskiem. To wyobcowanie 
i niezgodna wszystkich istot, ich wzajemna wrogość i dysharmonia są źródłem zła, na tym też 

polega bezzensowna egzystencja świata21.  
Wcielenie boskiego Logosu w osobie Jezusa Chrystusa oznacza narodziny nowego, 

duchowego człowieka. Drugi Adam jest nie tylko istotą indywidualną, ale uniwersalną, 
obejmującą całą odrodzoną duchowo ludzkość22. Musiał wkroczyć w świat zjawisk by zło 

zostało w tym centralnym punkcie czasu pokonane przez Syna Bożego i Syna Człowieczego 
jako przeobraziciela całego stworzenia, by u kresu czasu zło mogło zostać ze świata 
stworzonego usunięte. Taka jest, zdaniem Sołowjowa, istota i sens wcielenia. W Kościele 

Zachodnim często sens odkupienia wyrażano jako ofiarę zadośćuczynienia za naruszenie 
prawa Bożego. Nie jest to całkowicie bez racji, ale dogłębny sens został tutaj wypaczony przez 

płytkie wyobrażenie na temat Boga oraz jego stosunku do świata i człowieka. Dzieło 
Chrystusowe, zdaniem Sołowjowa, nie jest funkcją o charakterze jurydycznym ani też 

kazuistycznym rozwiązaniem prawnego konfliktu, ale rzeczywistym czynem ofiarnym, realną 
walką i zwycięstwem nad złem. Drugi Adam narodził się nie dla przeprowadzenia formalno -
prawnego procesu, ale dla realnego zbawienia ludzkości, uwolnienia jej spod zła, objawienia 

w niej prawdziwego królestwa Bożego23. 
Bezsensowna egzystencja rozdartego świata, o której mowa była wyżej, a której kres 

zapowiedziało wcielenie Logosu, jest zatem fałszywym położeniem. Zdaniem Sołowjowa, 
sensem świata jest coś przeciwnego – powszechne pojednanie i zgoda. Sensem świata jest 

wszechjedność. Pierwszeństwo istnienia należy nie do poszczególnych części, ale do całości; 
bezwzględnym natomiast prapoczątkiem i źródłem każdego istnienia jest absolutna pełnia 
wszystkiego bytu, czyli Bóg24.  

To „wszystko” oddziałuje na świat materialny jako siła zewnętrzna, ale dla człowieka 
jest również wewnętrzną ideą. Człowiek, realnie będąc częścią świata przyrody, obejmuje 

wszystko jako ideę; każdy też swoją osobistą świadomością może w sposób wolny przyswoić 
sobie sens świata, dobrowolnie się z nim zjednoczyć; dopóki jednak jest to jedynie możliwość, 

pozostaje ono w człowieku ideą25. Każdy człowiek, konkretny i żywy, ma bezwzględne boskie 
znaczenie. Jest ona dwojakiego rodzaju. Bezwzględność negatywna polega na tym, że posiada 
on zdolność przekraczania wszelkiej ograniczonej treści. Bezwzględność pozytywna oznacza 

                                                 
19 Tamże, s. 27. 
20 Tamże, s. 29.  
21 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, s. 59-63. 

22 W. Sołowjow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, s. 201. 
23 Tamże, s. 202. 

24 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, s. 63. 
25 Tamże, s. 65. 
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natomiast dysponowanie rzeczywistością zewnętrzną, królestwem Bożym, i domaga się 

pełnej i uniwersalnej treści. Cywilizacja zachodnia uznała negatywną bezwzględność 
człowieka, uwolniła od ograniczeń zewnętrznych, ale jednocześnie odrzuciła zasadę 
bezwzględną w sensie pozytywnym, czyli uniwersalną pełnię bytu. Zdaniem Sołowjowa, 

podstawą prawdy jest uznanie, że jednostka jest bezwzględna nie tylko negatywnie, ale 
i pozytywnie – może zatem osiągnąć treść uniwersalną, pełnię bytu, i nie jest ona tylko 

fantazją, ale prawdziwą pełną mocy rzeczywistością26.  
Sołowjow, mówiąc o wszechjedności, podkreśla zarazem nie tylko godność, ale 

i indywidualność każdego człowieka. Każda osoba ludzka należy do świata przyrody i podlega 
jego prawom. Ale też każda ma w sobie coś szczególnego. Ta swoista cecha przejawia się 
w jego działaniach, czyniąc jej działania indywidualnymi, charakterystycznymi tylko dla niej 

właśnie. W ten sposób ów wewnętrzny charakter indywidualny jednostki jest czymś 
bezwzględnym, i to on stanowi właściwą istotę, szczególną jednostkową treść lub szczególną 

jednostkową ideę danej osoby, która to idea określa istotne znaczenie osoby w całości bytu, 
rolę, którą osoba odgrywa i wiecznie odgrywać będzie w powszechnym dramacie świata 27. 

O ile jednak każda szczególna idea jest również pewnym szczególnym dobrem i szczególną 
miłością, to idea uniwersalna, czy też absolutna, jest dobrem bezwzględnym i bezwzględną 
miłością, czyli taką, która odnosi się do wszystkiego, która sprzyja wszystkiemu. Miłość 

bezwzględna jest właśnie owym idealnym wszystkim, ową wszechcałością, która stanowi 
właściwą treść zasady boskiej. Pełnia świata idei nie może być rozumiana jako ich 

mechaniczna suma, ale jako ich wewnętrzna jedność; tą jednością zaś jest właśnie miłość 28. 
Reasumując, wizja Sołowjowa jest mocno osadzona w filozofii platońskiej, ale także – 

i przede wszystkim – w chrześcijaństwie. Człowiek jest bytem związanym ze światem 
przyrody, podlega jego prawom, ale wewnętrznie jest czymś więcej i wykracza poza świat 
naturalny. Jego pełnia jest zapisana i objawia się w absolutnej zasadzie, w Bogu, w której 

istnieje jako idea w sposób realny. Idea ta jest wewnętrzną częścią każdego bytu ludzkiego 
i domaga się realizacji, zarówno w procesie historycznym względem całej ludzkości jak 

i w indywidualnym życiu człowieka. Celem i sensem człowieka, ale i każdego bytu  jest 
wszechjedność, zjednoczenie w absolutnej zasadzie, w Bogu. Zjednoczenie to jest miłością. 

Istotą zła jest natomiast izolacja, rozdzielenie i powszechna niezgoda. We wcielonym Logosie 
pomiędzy Bogiem i człowiekiem przywrócona została doskonała jedność , a jego ofiara 
przezwycięża zło i otwiera drogę do powszechnego pojednania; w nim w całej pełni została 

zrealizowana idea bogo-człowieka, istniejąca w każdym z ludzi i domagająca się realizacji, co 
jest tożsame z pełnią życia.  

3. Istota i sens miłości erotycznej 

Człowieka pośród świata przyrody wyróżnia pewna swoista wyższość, nie tylko w sferze 
gatunku, ale i w sferze indywidualnej. Jak już zaznaczono wyżej, każdy jest zdolny do 

poznania i realizowania prawdy, może się stać odbiciem idei zawartej w absolutnej całości, 
żyć pełnią życia. Nie wystarczy przy tym znaleźć prawdę – konieczne jest bycie w tej 
prawdzie. Pierwotnie człowiek nie jest w prawdzie, uważa się za odosobnioną cząstkę 

przyrody, i swój cząstkowy byt potwierdza w egoizmie. Fałsz i zło egoizmu nie wynikają 
z tego, że człowiek ceni się zbyt wysoko, bo w tym akurat ma rację; nieuznawanie absolutnego 

                                                 
26 W. Sołowjow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, s. 39-47.  

27 Tamże, s. 82. 
28 Tamże, s. 83. 
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znaczenia siebie, swojej ludzkiej godności to początek wszelkiej niewiary. Zło egoizmu polega 

na tym, że człowiek nie uznaje absolutnego znaczenia innych osób. Druga osoba znajduje się 
na peryferiach własnego życia, własnego ja. Przezwyciężenie egoizmu jest warunkiem 
wszechjedności, która realizowana jest razem i tylko razem z innymi 29. Dążenie człowieka do 

„bycia bogiem” z samego siebie obraca się przeciw niemu, staje się rodzajem piekła na ziemi30. 
Jedna tylko siła zdolna jest przezwyciężyć egoizm. Tą siłą jest miłość. Jej sens tkwi 

w uzasadnieniu i zbawieniu indywidualności przez ofiarę z egoizmu31. W takiej sytuacji, przy 
spotkaniu innej żywej siły, stosunek jednego do drugiego jest pełną i nieustanną wymianą, 

pełnym i nieustannym potwierdzaniem siebie w innym, doskonałą współpracą i wspólnotą. 
Jedynie w takim zjednoczeniu możliwe jest urzeczywistnienie człowieka w jego idealnej pełni. 
Takie zjednoczenie ma miejsce w miłości erotycznej, miłości kobiety i mężczyzny. Jako 

najbardziej dostępna i widoczna, jest ona typem wszelkiej innej miłości32.  
Zdaniem Sołowjowa, tak rozumiana miłość erotyczna nie służy – jak twierdzą 

zwolennicy naturalistycznego poglądu na świat i człowieka – rozmnażaniu. Wskazuje przy 
tym, iż im wyższy szczebel ewolucji, tym siła rozrodcza jest mniejsza, a pociąg i zjednoczenie 

pełniejsze. W końcu, w przypadku człowieka, miłość erotyczna zachodzi również bez udziału 
czynnika rozmnażania się. Brak jest również korelacji pomiędzy siłą miłości a znaczeniem 
potomstwa. Silna miłość indywidualna nie jest zatem środkiem dla celów gatunku, nie jest 

nawet w ogóle konieczna dla prokreacji33.  
Filozof wymienia także inne typy miłości, stwierdzając, iż nie jest możliwe osiągnięcie 

pełni zjednoczenia w tych innych typach. I tak: 
1) w miłości mistycznej brak jest warunku równości, jednorodności i współdziałania 

między kochającym i kochanym; 
2) w miłości rodzicielskiej kochające i kochane należą do innych pokoleń, dla tych 

ostatnich liczy się przyszłe życie nowymi, własnymi interesami i zadaniami, przy których 

przedstawiciele mijającego pokolenia są jakby bladymi cieniami; 
3) w przyjaźni osób tej samej płci brak jest uzupełniających się nawzajem jakości, 

natomiast zbyt intensywna przekształca się w nienaturalny surogat miłości erotycznej;  

4) miłość do ojczyzny i do ludzkości – w obu tych przypadkach przedmiot miłości 

znajduje się na peryferiach świadomości jako pewne idee34. 
Można podjąć istotne wątpliwości co do stanowiska filozofa, czy w przypadku miłości 

mistycznej nie dochodzi do zjednoczenia urzeczywistniającego człowieka w jego idealnej 

pełni. Słowa zapisane w Dzienniczku św. Faustyny przekonują, że jest inaczej. Bez wątpienia 
jednak nie jest to miłość typiczna, dostępna empirycznie czy intuicyjnie dla wszystkich, a jak 

wskazują mistycy jej istoty nie sposób opisać czy przekazać w jakiejkolwiek formie.  
Uznanie w miłości absolutnego, centralnego znaczenia drugiego, rezygnacja z egoizmu, 

prowadzić ma do rzeczywistego i nierozerwalnego zjednoczenia dwóch osób, „będą oboje 
jednym ciałem”. W rzeczywistości jednak przedmiot miłości nie zachowuje tego absolutnego 
znaczenia, jakie nadaje mu zakochane marzenie. Zjednoczenie jest mniej lub bardziej 

długotrwałe, ale jednak czasowe, i stanowi powierzchowne zbliżenie dwóch ograniczonych 

                                                 
29 W. Sołowjow, Sens miłości, Warszawa 2010, s. 45-49. 
30 J. Krasicki, Bóg, człowiek, zło, s. 381. 

31 W. Sołowjow, Sens miłości, s. 48. 
32 Tamże, s. 48, 50-52.  

33 Tamże, s. 29-40. 
34 Tamże, s. 52-55. 
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istot w prozie życia. Przemija, czasem przenosi się na dzieci, które „rodzą się i są 

wychowywane do powtórzenia tego samego oszustwa”35. Filozof stawia zatem pytanie, czy 
fakt, że idealny sens miłości nie jest realizowany oznacza, że należy go uznać za nie do 
zrealizowania? 

Zdaniem filozofa, w pierwszej mierze problem miłości erotycznej był źle stawiany. Jako 
faktowi, który zdarza się w rzeczywistości materialnej, nadano mu dwa znaczenia – 

fizjologiczne, poddane prawom życia zwierzęcego, zogniskowane na rozmnażaniu, oraz jako 
życiowego związku, poddanego prawom państwa. Obydwa podejścia nie realizują pełni 

i sensu miłości erotycznej36. Miłość to wewnętrzna nierozłączność i współistotność dwóch 
istot, zaś naturalna namiętność tylko do tego dąży, ale nigdy go nie osiąga37. 

W człowieku, poza naturą zwierzęcą i prawem społeczno-moralnym istnieje trzecia 

zasada, duchowa, mistyczna, boska. To ona, zdaniem Sołowjowa, jest kamieniem węgielnym, 
który odrzucili budowniczowie. Dwie pierwsze zasady są nienaturalne dla człowieka, gdy 

brane są oddzielnie od zasady duchowej i stawiane na jej miejscu. Dla człowieka jako całości 
nienaturalne jest nie tylko przypadkowe zaspokajanie zmysłowych potrzeb na podobieństwo 

zwierząt, ale także związki między kobietą i mężczyzną, które są zawierane i podtrzymywane 
jedynie w oparciu o prawo, wyłącznie dla celów moralno-społecznych, z odsunięciem 
działania zasady duchowej w człowieku, choć takie coś panuje w naszym życiu  i jest 

powszechnie uznawane. Zdaniem Sołowjowa, wszystkie trzy zasady brane łącznie są dla 
człowieka naturalne, ale każda realizowana oddzielnie jest nienaturalna; wyłącznie duchowa 

miłość jest tutaj taką samą anomalią38. Sołowjow zresztą był przeciwnikiem dualizmu 
przeciwstawiającego ducha i materię39. Tak samo sam akt płciowy w oddzieleniu do 

pozostałych zasad jest nienaturalny, w połączeniu z pozostałymi nabiera znaczenia; tak jak 
cyfra zero, postawiona przed inną zmniejsza ją dziesięciokrotnie, postawiona za inną cyfrą 
dziesięciokrotnie ją zwiększa40.  

Wracając do zasady duchowej, w miłości erotycznej kochający widzi osobę kochaną 
w innym świetle niż pozostali. Zdaniem filozofa, nie chodzi tu tylko o szczególną ocenę 

moralną czy intelektualną podmiotu kochanego; jest to pewna forma percepcji uczuciowej. 
Często się zdarza, że znika, ale czy to oznacza, iż obraz ten był fałszywy? Jak już wskazano, 

człowiek poza naturą materialną ma też naturę idealną, obraz Boży, wiążącą go z absolutną 
prawdą i z Bogiem. My – ludzie, poznajemy go rozumowo i abstrakcyjnie, natomiast w miłości 
erotycznej – konkretnie i życiowo. Percepcja uczuciowa miłości erotycznej przywraca 

widzialny obraz Boży w świecie materialnym. Na początku wystarczająca jest pasywna 
akceptacja, potem konieczna jest aktywna wiara, aby utrzymać, umocnić i rozwinąć ten dar, 

wcielić w siebie oraz w drugą osobę obraz Boży i z dwóch ograniczonych i śmiertelnych istot 
stworzyć jedną absolutną i nieśmiertelną indywidualność41. Miłość erotyczna, zdaniem 

filozofa, jest aktem integrującym osobę ludzką, wybawia ją od wszystkich podziałów 
i determinizmów42. 

                                                 
35 Tamże, s. 57-60. 

36 Tamże, s. 60-61. 
37 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, s. 19. 
38 W. Sołowjow, Sens miłości, s. 78-83. 

39 J. Krasicki, Bóg, człowiek, zło, s. 140. 
40 W. Sołowjow, Sens miłości, s. 67. 

41 Tamże, s. 63-65. 
42 J. Krasicki, Bóg, człowiek, zło, s. 142. 
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Jak zauważa Sołowjow, problem autentycznej miłości bazuje zatem na wierze. Przyjęcie 

autentycznego znaczenia drugiej osoby dokonuje się jedynie przez wiarę. Jest to wewnętrzne 
potwierdzenie podmiotu kochania jako istniejącego w Bogu, w swej pełni: wierzę w Nią 
(w Niego). Ta sama osoba znajduje się bowiem w dwóch różnych sferach bytu – idealnym 

i realnym. W wierze jesteśmy świadomi, że ta idea nie jest naszym wymysłem, wyraża prawdę 
na jej temat, prawdę tutaj jeszcze nie zrealizowaną, iż On lub Ona stanowi indywidualny 

promień wszechjednej istoty43.  

W miłości erotycznej, prawidłowo rozumianej i prawidłowo realizowanej, ta Boska istota 
otrzymuje środek do swego ostatecznego wcielenia w indywidualnym życiu człowieka, sposób 
najgłębszego i zarazem najwyższego realnie odczuwanego zjednoczenia w nim. Stąd te 
przebłyski szczęścia, nieziemskiej radości, które towarzyszą nawet niedoskonałej miłości 
i czynią ją, nawet niedoskonałą, największą słodyczą ludzi i Bogów. Stąd też największe 
cierpienia miłości, bezsilnej aby utrzymać swój autentyczny przedmiot, coraz bardziej 
oddalającej się od niego44.  

Sołowjow nie ma jednak złudzeń, że miłość erotyczna przeniesiona na grunt 

rzeczywistości materialnej nie ulegnie skażeniu. Aby nie pozostała tylko martwą wiarą, należy 
o nią bez przerwy walczyć przeciwko środowisku pełnego zwierzęcych i jeszcze gorszych 

ludzkich żądz, środowisku przemijalności i śmierci. Miłość ma tylko jedną broń, cierpli wość 
do końca, i aby zasłużyć na szczęście, musi wziąć swój krzyż, gdyż inaczej znajdzie się 
w moralnej mogile, zanim jeszcze fizyczna mogiła przygarnie kochanków. Miłości nie da się 

też odgrodzić od tego środowiska, a jej wewnętrzne przemienienie i poprawienie skażonych 
relacji nie zmieni bezsensownych praw życia fizycznego nie tylko w świecie zewnętrznym, ale 

i w człowieku. Jej urzeczywistnienie nastąpić może dopiero wraz z odrodzeniem całego 
świata, wraz z realizacją w procesie historycznym wszechjednej idei i uduchowieniem 

materii45.  
Szukając odpowiedzi na pytanie, czy taka miłość, o jakiej była mowa powyżej, jest 

w ogóle do zrealizowania, wydaje się, iż Sołowjow widzi taką możliwość dopiero 

w rzeczywistości eschatycznej. Stosując analogię do historycznego rozwoju rozumu ludzkiego, 
wskazuje on, iż miłość taka u człowieka współczesnego znajduje się dopiero w formie 

zalążkowej, która zostanie rozwinięta w przyszłości46. Nie oznacza to jednak, moim zdaniem, 
iż filozof proponuje rezygnację czy odłożenie realizacji tej cząstki składowej ludzkiej istoty. 

Właściwie rozumiana i przeżywana, nawet w mniejszym lub większym stopniu niedoskonała 
i oczekująca wraz z całym stworzeniem przemiany świata, wciąż pozostaje odbiciem obrazu 
Bożego w człowieku, a posiadając moc przezwyciężania egoizmu zbliża stworzenie do 

ponownego zjednoczenia wszystkiego w absolutnej miłości. 
Reasumując, miłość jest jedyną siłą zdolną przezwyciężyć egoizm w człowieku, a tym 

samym przezwyciężyć rozdarcie świata i umożliwić ponowne zjednoczenie wszystkiego 
w Bogu. Typiczną formą miłości, dostępną dla większości ludzi w bezpośrednim 

doświadczeniu i oglądzie, jest miłość erotyczna. Właściwe jej rozumienie wymaga 
wyróżnienia w człowieku trzech istotnych rzeczywistości: naturalnej, społeczno-moralnej 
oraz duchowej. Prawidłowo rozumiana miłość erotyczna uwzględnia wszystkie te elementy 

łącznie. W swym aspekcie duchowym szczególna percepcja uczuciowa pozwala dostrzec 

                                                 
43 W. Sołowjow, Sens miłości, s. 87-88. 
44 Tamże, s. 90-91. 

45 Tamże, s. 93-100. 
46 A. Ostrowski, Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Lublin 2007, s. 344.  
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w kochanym podmiocie jego Boży obraz, jego idealne znaczenie zawarte w rzeczywistości 

absolutnej, urzeczywistniające się przez tę miłość i w tej miłości, również w rzeczywistości 
naturalnej, choć w sposób niedoskonały i niepełny. Z tego też względu miłość erotyczna dla 
swego spełnienia oczekuje pełnej realizacji w świecie wszechjednej idei, będąc z drugiej 

strony istotną cząstką procesu jej urzeczywistniania się.  

II. Miłość erotyczna w myśli filozoficznej i nauczaniu Karola Wojtyły/Jana Pawła II  

Podstawy myśli Karola Wojtyły w przedmiocie miłości erotycznej zawarte zostały 

w dziele „Miłość i odpowiedzialność”. W odróżnieniu od „Sensu miłości” W. Sołowjowa praca 
K. Wojtyły jest bardziej usystematyzowana. Autor dokonał wszechstronnej analizy miłości 

płciowej w jej metafizycznym, psychologicznym i etycznym aspekcie, poruszył także 
zagadnienia czystości i małżeństwa. Nieco inny charakter mają rozważania zawarte w zbiorze 
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, w których K. Wojtyła, już jako papież Jan Paweł II, 

poszukuje m.in. w opisie stworzenia zamysłu Boga odnośnie miłości płciowej. Fundamentem, 
na którym autor ten opiera swą koncepcję miłości między kobietą a mężczyzną, jest zasada 

personalistyczna.  

1. Zasada personalistyczna w miłości erotycznej 

Źródło i podstawę myśli oraz nauczania Karola Wojtyły stanowią słowa jego Nauczyciela 
zawarte w Piśmie Świętym: „Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest 

pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan 
Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych»” (Mk 12,28-31). 

Słowa te nie są jedynie nakazem, są czymś więcej niż przykazaniem, stanowią zasadę relacji 
osobowych w stworzonym świecie, a zarazem cel i tożsamość człowieka jako osoby właśnie. 
Są zatem podstawową zasadą ontologiczną świata, która mówi, iż w całym stworzeniu byty 

osobowe w zamierzeniu i w przeznaczeniu połączone mają być miłością. Jak konstatuje 
K. Wojtyła, norma personalistyczna jako zasada mówi: „Osoba jest takim bytem, że właściwe 

i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość”47.  
Zasada personalistyczna ma doniosłe znaczenie na płaszczyźnie miłości erotycznej. 

K. Wojtyła przeciwstawiał ją zasadzie utylitarystycznej. Zasada użyteczności (principium 
utilitatis) głosi maksimum przyjemności dla jak największej liczby ludzi, oczywiście, przy 
równoczesnym minimum przykrości dla tejże liczby. Przyjemność jednakże jest dobrem 

aktualnym i subiektywnym, nie obejmuje dobra podmiotu jako takiego w jego ponad-
chwilowym i ponad-hedonistycznym, obiektywnym sensie. Przyjemność jako norma, a nawet 

zasada ontologiczna, nie jest niczym więcej niż emanacją egoizmu i nie wychodzi ponad to, co 
jest ważne dla jednostki, mimo posługiwania się określeniem „dla jak największej liczby 

ludzi”48. Miłość erotyczna w ujęciu utylitarystycznym będzie więc co najwyżej jakiegoś 
rodzaju harmonizacją egoizmu, wątpliwą już z racji tego, iż w swoich założeniach  nie 
wychodzi ku dobru obiektywnemu dwojga osób: egoizmy pozostaną w tej harmonizacji nadal 

egoizmami, z tym tylko, że te dwa egoizmy, kobiecy i męski, będą dla siebie wzajemnie 
przydatne i wzajemnie korzystne49. W takim znaczeniu miłość jest zatem zespoleniem 

                                                 
47 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 42-43. 

48 Tamże, s. 38-40. 
49 Tamże, s. 41-42. 
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egoizmów, a osoba jawi się tylko jako środek do celu, którym jest przyjemność. Dochodzi 

wówczas do traktowania siebie samego jako środka i narzędzia do osiągnięcia celu, skoro 
w taki sam sposób traktuje się drugiego; jest to wyraźne przeciwieństwo przykazania 
miłości50. 

K. Wojtyła podkreślał, iż człowiek jest przedmiotowo kimś – i to go wyodrębnia wśród 
reszty bytów widzialnego świata, które przedmiotowo są zawsze tylko „czymś” 51. Nie wolno 

zatem posługiwać się osobą jako środkiem do celu; zasada ta ma powszechny charakter. Owo 
„nie wolno” K. Wojtyły, który był nauczycielem moralności par excellence, ma charakter 

normatywny. Niemniej jest to zasada ontologiczna, wynika z rozumnej i wolnej natury 
człowieka. Stwórca tak ukształtował ludzką naturę, że osoba sama określa swoje cele i nie 
może być środkiem do celu innej osoby52.  

Prawdziwa miłość między kobietą i mężczyzną oparta jest zatem o zasadę 
personalistyczną, o ewangeliczną zasadę i przykazanie miłości. „Tylko miłość może wykluczyć 

używanie jednej osoby przez drugą [..] Tylko miłowanie wyklucza używanie”53. Miłość jest 
kontrastem i zaprzeczeniem egoizmu. Fundament filozoficznej myśli K. Wojtyły dotyczącej 

miłości między kobietą a mężczyzną jest zatem tożsamy z fundamentem myśli W. Sołowjowa, 
który również podkreśla godność osobową człowieka, i dla którego to właśnie miłość jest tą 
siłą, jedyną, która pozwala przezwyciężyć egoizm i tylko  poprzez ofiarę z egoizmu osoby 

mogą urzeczywistnić siebie w prawdziwym zjednoczeniu.  

2. Instynkt seksualny i obiektywny cel miłości erotycznej 

Instynkt (popęd) seksualny wynika z natury człowieka. Nie jest on odpowiedzialny za 

jego istnienie, odpowiada natomiast za to, co czyni w tym zakresie. Ale właśnie przez to, iż 
zwraca się on do drugiej osoby, wyrasta na jego podłożu możliwość miłości. Miłość zaś 

znamienna jest dla ludzi, w świecie zwierząt działa tylko instynkt. Tym samym, zdaniem 
K. Wojtyły, popęd seksualny człowieka wyrasta ponad determinizm przyrodniczy aktem 
miłości54.  

O konieczności i pewnej determinacji w związku z instynktem seksualnym można 
natomiast powiedzieć w perspektywie istnienia rodzaju ludzkiego. Dla K. Wojtyły właściwym 

celem instynktu seksualnego jest istnienie gatunku, prokreacja, a miłość kobiety i mężczyzny 
wyrasta i kształtuje się w obrębie tego celu.  

Taki właśnie charakter posiada pełnowartościowa miłość małżeńska dwojga osób, mężczyzny 
i kobiety, którzy świadomie zdecydowali się uczestniczyć w całym porządku istnienia, służyć 
istnieniu gatunku Homo sapiens. Biorąc bliżej i bardziej konkretnie, owe  dwie osoby, mężczyzna 
i kobieta, służą wówczas istnieniu innej konkretnej osoby, która jest ich własnym dzieckiem, 

krwią z ich krwi i ciałem z ich ciała55.  
Prokreacja jest właściwym celem popędu seksualnego, który – jak powiedziano – dostarcza 

równocześnie tworzywa dla miłości osób, mężczyzny i kobiety56.  

Istotne zatem jest wpisanie instynktu seksualnego w osobowy kontekst miłości.  
                                                 

50 Tamże, s. 41. 
51 Tamże, s. 24. 
52 Tamże, s. 29-30. 

53 Tamże, s. 32, 36. 
54 Tamże, s. 47-49. 

55 Tamże, s. 50-52. 
56 Tamże, s. 54. 
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Na tym tle przyszły Papież przeciwstawia dwa poglądy pozostające w kontraście, które 

uznaje jako błędne. Pierwszy z nich – manichejski – zakłada, iż Bóg posługuje się mężczyzną 
i kobietą oraz ich współżyciem seksualnym dla zapewnienia egzystencji gatunkowi Homo 
sapiens, a w konsekwencji małżeństwo i współżycie seksualne jest dobre tylko przez to, że 

służą prokreacji. K. Wojtyła zaznacza, iż Bóg nie posługuje się osobami jako narzędziami 
realizacji swoich stwórczych celów; byłoby to sprzeczne z zasadą personalistyczną. Jego wolą 

jest, by ten stwórczy akt zachodził na zasadzie miłości godnej osób57. Gdyby Stwórca 
posługiwał się instynktem seksualnym i miłością płciową jako narzędziem dla przedłużenia 

gatunku, oznaczałoby to w istocie utylitarne traktowanie osób. Drugi z nich – libidystyczny – 
zakłada, iż treścią i wartością instynktu seksualnego jest rozkosz – libido. Człowiek poszukuje 
jej i dąży do niej, a prokreakcja jest jedynie efektem ubocznym. Takie podejście zdaniem 

K. Wojtyły pomija całe wnętrze i duchowe życie osoby oraz sprowadza psychikę ludzką do 
psychiki zwierzęcej. W etyce natomiast koresponduje z postawą utylitarystyczną, będącą 

zaprzeczeniem miłości58.  
Rozważania dotyczące normy personalistycznej i instynktu seksualnego w miłości 

erotycznej prowadzą do stwierdzenia, które można nazwać wojtyliańską definicją miłości 
erotycznej:  

Oto Kościół, jak już uprzednio wspomniano, stale naucza, iż pierwszorzędnym celem 
małżeństwa jest procreatio, celem zaś drugorzędnym jest to, co w terminologii łacińskiej zostało 
określone jako mutuum adiutorium (wzajemną pomoc). Prócz tego wymienia się cel 
trzeciorzędny – remedium concupiscentiae (uśmierzanie pożądliwości). Małżeństwo obiektywnie 
biorąc ma służyć przede wszystkim istnieniu, następnie współżyciu mężczyzny i kobiety, 
a wreszcie prawidłowemu skierowaniu pożądliwości. Uporządkowane w ten sposób cele 
małżeństwa przeciwstawiają się wszelkiej subiektywistycznej interpretacji popędu seksualnego, 
a przez to samo domagają się od człowieka jako osoby obiektywizmu w myśleniu na tematy 
seksualne, nade wszystko zaś w postępowaniu. Obiektywizm taki jest fundamentem moralności 
małżeńskiej […]. Kościół chce bowiem – szeregując obiektywne cele małżeństwa – podkreślić, że 
prokreacja w porządku obiektywnym, ontologicznym, jest celem ważniejszym niż to, by 
mężczyzna i kobieta żyli razem wzajemnie się dopełniając i wspierając (mutuum adiutorium), 
podobnie jak to drugie znów jest ważniejsze aniżeli zaspokojenie naturalnej pożądliwości. 
O żadnym natomiast przeciwstawieniu miłości względem prokreacji czy też o wskazywaniu 

pierwszeństwa prokreacji nad miłością nie ma mowy59.  

Miłość erotyczna jest zatem syntezą celów naturalnych z zasadą personalistyczną.  
W tym miejscu uwidacznia się kontrast pomiędzy myślą K. Wojtyły a myślą 

W. Sołowjowa. Dla tego drugiego miłość erotyczna jest sama w sobie realizacją zasady 

personalistycznej, jej najbardziej uchwytnym i typicznym przejawem, realizacją tożsamości 
człowieka poprzez ofiarę z własnego egoizmu i zjednoczenie. To właśnie wspólnota dwojga 

oparta na zasadzie personalistycznej jest istotą miłości między kobietą a mężczyzną, 
pozostałe natomiast obiektywne w wojtyliańskiej koncepcji cele – procreatio i remedium 
concupiscentiae – są jedynie jej pochodnymi i nie stanowią konstytutywnych elementów tego 

zjednoczenia.  

                                                 
57 Tamże, s. 57-59. 

58 Tamże, s. 60-61. 
59 Tamże, s. 64-66. 
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3. Metafizyczna analiza miłości 

Jak wyżej wspomniano, miłość ma charakter relacji osobowej. Nie jest ona możliwa 
w świecie zwierząt, jest właściwością i zasadą określającą odnoszenie się do siebie osób. 

Dokonując metafizycznej analizy miłości erotycznej, K. Wojtyła wyróżnił następujące jej 
aspekty: 

1) upodobanie – oznacza zaangażowanie uczuć i woli osoby względem osoby. To 
„podoba mi się” i „chcę” skierowane wobec szczególnego dobra, jakim jest inna osoba. 
Upodobanie ma za przedmiot osobę w jej całości, jest miłością w zarodku. Może mieć 

charakter tylko seksualny, niepełny, lub osobę we wszystkich jej aspektach – także moralnym 
i duchowym. Upodobanie, które ma za przedmiot osobę w jej całości, jest miłością w zarodku. 

Z uwagi jednak na fakt, iż oparte jest również na uczuciach, może mieć trudności 
w odniesieniu do prawdy – dostrzegać wartości tam, gdzie ich nie ma, patrzeć na osobę przez 
różowe okulary. Dlatego też ważny w miłości uczuciowej jest moment prawdy, a często miłość 

uczuciowa przeradza się w uczuciową nienawiść. Przedmiot upodobania jawi się nie tylko 
jako dobro, ale też jako piękno60;  

2) pożądanie – jest to pragnienie drugiego człowieka jako osoby. Płeć jest wyrazem 
pewnego braku w człowieku – kobieta potrzebuje mężczyzny, a mężczyzna kobiety. Miłość 

pożądania odróżnić należy od pożądania, w którym druga osoba jest jedynie środkiem do 
celu, jakim jest zaspokojenie instynktu seksualnego, zatem traktowana w sposób 
utylitarystyczny. To o tym drugim rodzaju pożądania Chrystus powiedział: „Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). 
Miłość natomiast w swym pożądaniu pragnie całej osoby, choć również w jej fizycznym 

aspekcie61;  
3) życzliwość – zdaniem K. Wojtyły, „miłość jest najpełniejszą realizacją tych możliwości, 

które tkwią w człowieku. Potencjalność (od łacińskiego potentia - możliwość, możność, 
władza) właściwa osobie najpełniej aktualizuje się przez miłość (słowo „aktualizuje się” od 
łacińskiego actus – czyn, doskonałość). Osoba znajduje w miłości największą pełnię swego 

bytowania, obiektywnego istnienia”62. Prawdziwa miłość to taka, która realizuję tę istotę 
miłości, która zwraca się ku obiektywnemu dobru drugiego człowieka. Ten zwrot ku dobru 

drugiego to właśnie życzliwość. W takiej miłości pożądanie i życzliwość nie tylko nie 
przeciwstawiają się sobie, ale między nimi występuje swoista łączność63; 

4) wzajemność – miłość zachodzi pomiędzy osobami, nie osobno w mężczyźnie 
i kobiecie. Ta wzajemność powoduje, iż można na drugim człowieku polegać, na jego miłości,  
myśleć o nim jak o przyjacielu, który nie zawiedzie, jest dla tego , kto kocha, źródłem pokoju 

i szczęśliwości. W podejściu utylitarystycznym mamy natomiast do czynienia z pozorem 
wzajemności, a w rzeczywistości z zestawieniem egoizmów64; 

5) sympatia i przyjaźń – sympatia to uczuciowe doświadczenie i afirmacja drugiej osoby. 
Przyjaźń jest czymś więcej, czymś, w czym uczestniczy też wola. Dlatego też sympatia osób 

winna dojrzewać ku przyjaźni; same uczucia są zmienne, konieczne jest zatem znalezienie 

                                                 
60 K. Wojtyła, Osoba a miłość, Lublin 1991, s. 14-20. 

61 K. Wojtyła, Osoba a miłość, s. 20-22. 
62 Tamże, s. 23. 

63 Tamże, s. 23-24. 
64 Tamże, s. 26-31. 
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sposobu, by przeniknęły one do woli. Dojrzała miłość sympatię przekształci w przyjaźń, 

a przyjaźń dopełni sympatią65. 
Istnieje jednak coś więcej, co jest ponad wszystkie te wyżej wymienione aspekty miłości 

razem wzięte. Wojtyła nazywa to miłością oblubieńczą. Jej istotą jest oddanie siebie. 

Kształtuje się ona na podstawie dojrzałego poznania wartości i gotowości woli do 
zaangażowania się w taki właśnie sposób. Nie chodzi o oddanie się fizyczne czy 

psychologiczne, ale personalistyczne. To jest też, zdaniem przyszłego papieża, klucz 
moralności seksualnej – nie może być mowy o oddaniu seksualnym bez personalistycznego66.  

Ową dynamikę miłości, o której była mowa powyżej, w krótkich słowach podsumował 
T. Styczeń:  

Droga w jej kierunku prowadzi od „Jak dobrze, że jesteś!” przez: „Jak dobrze dla mnie, że jesteś!” 
– i odwzajemnione: „Jak dobrze i dla mnie, że jesteś!”, do wspólnego już: „Jak dobrze dla nas, że 
jesteśmy!”, by wyrazić się pragnieniem unii, intentio unionis, pragnieniem całkowitego 
przynależenia do siebie i bycia także z wyboru dla siebie, i wreszcie przybrać kształt decyzji 
urzeczywistniającej to pragnienie, czyli decyzji na dar, kształt aktu „oddania się: „Otom twój 

(twoja) cały (cała) na zawsze!”67. 

W. Sołowjow nie dokonał takiej szczegółowej analizy miłości. Jego myśl skupiała się 

wokół centralnej idei wszechjedności i szczególnej roli miłości erotycznej jako współistnienia 
dwojga osób. K. Wojtyła natomiast przeprowadził szczegółową analizę miłości erotycznej, 
zarówno w jej wymiarze metafizycznym, jak i – o czym mowa poniżej – psychologicznym.  

4. Psychologiczna analiza miłości 

W psychologicznym ujęciu miłości według koncepcji K. Wojtyły istotne znaczenie mają 
dwie reakcje osoby na dobro, którym jest inna osoba przeciwnej płci. Są to wrażenie 

i wzruszenie. Wrażenie jest poruszeniem zmysłów w reakcji na tę osobę. Towarzyszy jej 
zmysłowość i dotyczy przede wszystkim wartości seksualnej. Wzruszenie natomiast to 

reakcja emocji na dobro, którym jest inna osoba; dotyczy nie tylko wartości fizycznych, ale też 
moralnych i duchowych68.  

Instynkt seksualny ma na celu obiektywną potrzebę bytu, przedłużenie gatunku. Ta 

naturalna skłonność wpisuje się w zmysły człowieka, stąd zmysłowość ma nastawienie 
pożądawcze, a przedmiotem pożądania jest osoba drugiej płci ze względu na jej wartość 

seksualną. Przeżywanie ciała w ten sposób prowadzi do jego używania, co  jest poniżej 
wartości człowieka. Jeżeli nie dopełni się innymi szlachetniejszymi pierwiastkami miłości 

pozostanie samym pożądaniem, a nie miłością69. 
Wzruszenie natomiast przejawia się w pragnieniu bliskości i zbliżenia, wyłączności 

i intymności. Zorientowana jest na całego człowieka i wolna od konsumpcyjnego podejścia. 

Jednakże wartość podmiotu uczucia rozrasta się do ogromnych rozmiarów, staje się ideałem, 
a nie realnością. Uczuciowość, której wzruszenie jest częścią, jest subiektywna i idealizuje 

drugą osobę, przypisując jej niejedrokrotnie wartości, których ona nie posiada, a które istnieją 
jedynie w podświadomości osoby uczuciowo zaangażowanej, stanowią ich projekcję na 

                                                 
65 Tamże, s. 33-39. 
66 Tamże, s. 43-47. 

67T. Styczeń, Istota więzi małżeńskiej w perspektywie filozoficzno – teologicznej, w: Jan Paweł II, 
„Familiaris Consortio”. Tekst i komentarze, Lublin 1987, s. 133. 

68 K. Wojtyła, Osoba a miłość, s. 54. 
69 Tamże, s. 57-59. 
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podmiot tego uczucia. Dlatego konieczne jest odwołanie się do tych elementów, które 

stanowią o obiektywnym profilu miłości70. Dla K. Wojtyły są to siły ducha ludzkiego, 
a w szczególności zdolność poznania prawdy i wynikająca z niej wolność. Tylko prawda 
bowiem pozwala na auto-determinację, czyli samodzielne stanowienie o sobie, na czym 

właśnie zasadza się wolność. Miłość domaga się zatem prawdy obiektywnej, do której dociera 
się na drodze etycznej analizy miłości71. 

W tym miejscu uwidacznia się różnica w poglądach W. Sołowjowa i K. Wojtyły. Dla tego 
drugiego uczuciowość, choć nie pozbawiona wartości, opiera się w jakieś mierze na ułudzie, 

projekcji własnych podświadomych czy świadomych wartości na drugą osobę, z tego też 
względu wymaga korekty na drodze etycznej analizy. Dla W. Sołowjowa jest to jednak 
zjawisko realne, a nie projekcja. Miłość uczuciową uważa on bowiem za specjalny rodzaj 

postrzegania drugiej osoby, mianowicie za postrzeganie jej potencjalości, kogoś, kim ta osoba 
realnie w zamyśle bożym jest i ma się stać. Nie jest ona zatem przejawem ułudy, własnej 

projekcji, ale realnej idei. Wizja K. Wojtyły jest zatem psychologiczna i zakłada w takiej 
miłości subiektywizm i błąd w postrzeganiu rzeczywistości. Wizja W. Sołowjowa jest 

natomiast na wskroś platońska. Odnotować również należy milczenie tegoż drugiego 
w kwestiach takich jak instynkt seksualny, namiętność i pożądanie. Stwierdza on jedynie, iż 
namiętność jest środkiem i dąży do tego, co uważał on za istotę miłości płciowej: wewnętrzną 

nierozłączność i współistotność dwóch osób.  

5. Analiza etyczna miłości erotycznej 

Zdaniem K. Wojtyły, miłość ma znaczenie etyczne, związane z zasadą personalistyczną. 

Miłość jako przeżycie należy podporządkować miłości jako cnocie, która jest rzeczywistością 
duchową72.  

Miłość kobiety i mężczyzny wyrasta na podłożu instynktu seksualnego. Wartość osoby 
różni się jednak istotnie od wartości seksualnej. Wartość osoby związana jest z całym jej 
bytem, nie tylko z płcią, która jest właściwością tego bytu. Miłość jest zatem 

podporządkowaniem wartości seksualnej wartości osoby i nie może opierać się jedynie na 
uczuciowości ani zmysłowości. Afirmacja wartości osoby, zgodnie z zasadą personalistyczną, 

polega na opanowywaniu przeżyć i wyborze swego powołania, a w tej szczególnej sytuacji – 
wybraniu tej kobiety albo tego mężczyzny na jego/ jej towarzysza życia73.  

W tym momencie przyszły Papież wraca do koncepcji miłości oblubieńczej. Polega ona 
na całkowitym oddaniu się i przynależności dwóch osób. Wyznacza to też kierunek dynamiki 
miłości – najpierw osiągnięte winno być zjednoczenie osób w takiej miłości, a potem dopiero 

zjednoczenie ciał74:  

Tylko ta kobieta zdolna jest do prawdziwego oddania siebie, która ma pełne przekonanie 
o wartości swej osoby oraz o wartości osoby tego mężczyzny, któremu się oddaje. I ten tylko 
mężczyzna zdolny jest przyjąć oddanie kobiety w całej pełni, który ma gruntowną świadomość 

wielkości tego daru – tej zaś nie może posiadać bez afirmacji wartości osoby75.  

                                                 
70 Tamże, s. 62-67. 
71 Tamże, s. 67-72. 

72 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 77. 
73 Tamże, s. 80-84. 

74 Tamże, s. 85-86. 
75 Tamże, s. 88-89. 
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Z miłością oblubieńczą łączy się ściśle zagadnienie wyboru. Miłość i odpowiedzialność 

za miłość to odpowiedzialność za osobę:  

Ogrom jej rozumie tylko ten, kto ma gruntowne poczucie wartości osoby. Ten, kto ma tylko 
zdolność reagowania na wartości seksualne związane z osobą i w niej tkwiące, ale wartości 
osoby samej nie widzi, ten będzie wciąż mieszał miłość z erotyką, będzie wikłał życie sobie 
i drugim, zaprzepaszczając w tym wszystkim dla siebie i dla nich właściwy  sens miłości oraz 

istotny jej „smak”76.  

Wybór kształtuje się przez wartości seksualne odczute i przeżyte, ale wybiera się nie 

w oparciu o te wartości, ale o wartość osoby. Wtedy tylko ten wybór jest wewnętrznie 
dojrzały i „ukończony”. Wówczas dopiero podmiot wybrany zostaje w całej swej prawdzie, 

a wartość osoby jest tą wartością, której wybierający oddaje siebie. Wybór dokonany bez tej 
świadomości, a szczególnie oparty na zmysłowości czy uczuciowości jest niekompletny 

i prowadzi do miłości zdezintegrowanej. Ujawnia się to zwłaszcza wówczas, gdy przeżycia 
zmysłowe i uczuciowe osłabną, zostaje bowiem wtedy na plan pierwszy wysunięta czysta 
wartość afirmacji osoby dla niej właśnie. Każda ludzka miłość przechodzi przez tę próbę, 

wtedy też ujawnia swą wielkość lub jej brak. Prawdziwie miłujący nie odmówi wtedy swej 
miłości, przeciwnie, kochać będzie jeszcze mocniej77.  

M. Grabowski zwrócił uwagę, że w koncepcji miłości seksualnej K. Wojtyły brak jest 
aspektu jedyności osoby kochanej: „Kocham Ciebie dlatego, że to Ty” – Wojtyła tego aspektu 

nie podejmuje. Dla niego wartość osoby to godność, która przysługuje osobie, właściwa 
każdemu człowiekowi. Wtedy jednak miłość osobowa to rodzaj szacunku. Mały Książę kocha 
swoją różę w jej niepowtarzalności na tle setek innych identycznych róż – osoby według 

koncepcji Wojtyły tak kochać nie sposób78. 
W. Sołowjow w swej myśli filozoficznej nie zajął się etyką miłości erotycznej, 

koncentrując się na jej istocie i ontologicznym sensie. Należy jednak podkreślić rangę 
zagadnienia wyboru i jego dojrzałości. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa papieża 

Franciszka: „Kultura prowizoryczności przejawia się wszędzie, również w życiu kapłańskim 
i zakonnym. Prowizorka. Z tego też powodu zdecydowana większość naszych małżeństw 
sakramentalnych jest nieważna, bo mówią «tak» na całe życie, ale nie wiedzą, co mówią, bo 

mają inną kulturę. Mówią to, mają dobrą wolę, ale brak im świadomości”79. Wypowiedź ta 
została następnie doprecyzowana przez zastąpienie zwrotu „zdecydowana większość” na 

„część”, co dziwić nie może z uwagi na fakt, iż trudno jest oszacować skalę tego zjawiska. 
T. Styczeń zwraca uwagę na dysproporcję między faktem że decyzja małżeństwa 

podejmowana jest z oczywistością jej treści a bulwersującym faktem, że próby odwołania tego 
„na zawsze” są zaskakująco częste. Jego zdaniem nasuwa się zatem pytanie, czy świadomość 
istoty tej decyzji na dar z siebie jest zawsze dostatecznie głęboka80.  

6. Zagadnienie czystości 

Zdaniem K. Wojtyły, w sytuacji, gdy samo uczucie lub zmysłowość rozrasta się do 
kategorii samodzielnego dobra, nie licząc się z obiektywną wartością osoby ani też 

                                                 
76 Tamże, s. 90-91. 
77 Tamże, s. 94-96. 

78 M. Grabowski, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Toruń 2012, s. 207. 
79 Cytat za: Gość.pl http://gosc.pl/doc/3240230.Wiekszosc-malzenstw-sakramentalnych-jest-
niewazna [dostęp: 26.04.2018]. 
80 T. Styczeń, Istota więzi małżeńskiej…, s. 133. 

http://gosc.pl/doc/3240230.Wiekszosc-malzenstw-sakramentalnych-jest-niewazna
http://gosc.pl/doc/3240230.Wiekszosc-malzenstw-sakramentalnych-jest-niewazna
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z obiektywnymi prawami i zasadami współżycia i obcowania osób różnej płci, mamy do 

czynienia z grzeszną miłością. Oprócz zasady personalistycznej mamy więc do czynienia 
z inną obiektywną rzeczywistością, którą zdaniem przyszłego papieża jest kategoria norm.  Ich 
brak powoduje, iż w miejsce obiektywnej wartości miłości wprowadzone zostaje subiektywna 

fikcja. Przyjęcie obiektywnej prawdy o miłości ukazuje natomiast wartość czystości, która jest 
zdolnością pozwalającą na trzymanie w równowadze władzy zmysłowej i uczuciowej ze 

względu na prawdziwe dobro osoby, odkrywane przez rozum. Dwie konstytutywne cechy 
czystości to wstyd i powściągliwość81.  

Zewnętrznie wstyd seksualny wiąże się z ciałem. Jego istotą jest dążenie do ukrycia 
samych wartości seksualnych jako możliwego przedmiotu użycia dla osoby przeciwnej płci. 
Nie jest on tylko zewnętrzną reakcją, odpowiedzią skierowaną wobec traktowania ciała jako 

możliwego przedmiotu użycia, ale przede wszystkim wewnętrzną potrzebą unikania takich 
reakcji na ciało, które zapobiegają dewaluacji wartości człowieka jako osoby. Można zatem 

powiedzieć, iż stanowi wewnętrzne zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem użycia osoby 
jako przedmiotu82. Wstyd absorbowany jest przez miłość: wstyd zostaje niejako wchłonięty 

przez miłość, roztopiony w niej, tak, że kobieta i mężczyzna przestają się wzajemnie wstydzić 
współprzeżywania wartości sexus83. 

Powściągliwość natomiast, czyli umiar, jest umiejętnością znajdowania takiej miary 

w opanowaniu zmysłowości i wrażliwości uczuciowej, która najlepiej realizuje istotę miłości, 
neutralizując zarazem niebezpieczeństwo utylitarnego traktowania drugiej osoby. K. Wojtyła 

zaznacza jednak, że czystość nie polega na deprecjonowaniu wartości ciała i płci, ani nie jest 
utożsamiana z niezdrowym lekiem przed nimi. Powściągliwość jest bowiem siłą ducha 

ludzkiego, a nie ucieczką przed cielesnością84.  
Czystość w ujęciu K. Wojtyły jest zatem gwarancją miłości, ochroną przed 

sprowadzeniem jej do zmysłowości i uczuciowości. Poprzez wstyd i powściągliwość możliwa 

staje się realizacja zasady personalistycznej w miłości erotycznej.  

7. Małżeństwo 

K. Wojtyła wskazuje, iż małżeństwo jako monogamiczny i nierozerwalny związek 

kobiety i mężczyzny wynika z zasady personalistycznej. Osoba nie może być dla drugiej osoby 
przedmiotem użycia i tylko zjednoczenie małżeńskie w warunkach monogamii 

i nierozerwalności tworzy ramy dla pełnej realizacji miłości płciowej; próby innego 
rozwiązania stawiają osoby w roli przedmiotu użycia85.  

Dalej, zdaniem K. Wojtyły,  

musimy przyjąć, że mężczyzna i kobieta współżyjąc z sobą po małżeńsku jednoczą się jako 
osoby, a zatem zjednoczenie to trwa tak długo, jak długo te osoby żyją. Nie możemy natomiast 
przyjąć, że zjednoczenie to trwa tak długo tylko, jak długo same osoby tego chcą, to bowiem 
właśnie sprzeciwiałoby się normie personalistycznej: norma ta bierze bowiem za podstawę 
osobę jako byt. Z tego punktu widzenia mężczyzna i kobieta, którzy w ramach ważnie zawartego 
małżeństwa współżyli z sobą po małżeńsku, obiektywnie są zjednoczeni z sobą w sposób 
nierozrywalny inaczej jak tylko przez śmierć jednego z nich i niczego nie zmienia w tym ta 

                                                 
81 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 150-157. 

82 Tamże, s. 157-159. 
83 Tamże, s. 163. 

84 Tamże, s. 174-175. 
85 Tamże, s. 189-191. 
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okoliczność, że z biegiem czasu któreś z nich lub nawet oboje przestają tego chcieć, nie może to 
żadną miarą znieść faktu, że są obiektywnie zjednoczeni z sobą jako mąż i żona.  Trwałego, 
dozgonnego utrzymania tego zjednoczenia domaga się właśnie norma personalistyczna,  która 
stoi ponad wolą i ponad decyzją każdej z zainteresowanych osób. Inne postawienie tej sprawy 
stawiałoby osobę merytorycznie w pozycji przedmiotu „używania”, co równa się zniweczeniu 

obiektywnego porządku miłości, w którym afirmuje się ponad-użytkową wartość osoby86. 

Dozwolone jest, zdaniem przyszłego papieża, drugie małżeństwo po śmierci 
współmałżonka, chociaż jako godne pochwały wskazuje on pozostawanie w stanie 
wdowieństwa jako wyraz dalszego zjednoczenia z osobą, która odeszła przez śmierć, gdyż 

duchowe zjednoczenie z nią może i winno trwać nadal87. T. Styczeń stwierdza jednak, iż 
w świetle decyzji na zawsze nie bardzo widać, jak śmierć mogłaby tu coś zmieniać88. 

Przywołane wcześniej zasady monogamii i nierozerwalności małżeństwa  zmuszają do 
integracji miłości:  

Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby — 
impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do 
jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było 

tylko jedno serce i jedna dusza89.  

Bez niej małżeństwo staje się ogromnym ryzykiem, dlatego kobieta i mężczyzna, których 
miłość gruntownie nie dojrzała, nie powinni małżeństwa zawierać. K. Wojtyła zaznacza 
jednak, iż nie chodzi o to, by w chwili jego zawarcia miłość była już ostatecznie dojrzała, ale na 

tyle dojrzała, by dalej dojrzewała w małżeństwie i przez małżeństwo90.  
K. Wojtyła wskazuje, iż małżeństwo jest instytucją. Poprzez instytucję rozumie 

natomiast „ustanowienie” czy też „urządzenie”, które wynika z porządku sprawiedliwości:  

Sam fakt współżycia seksualnego dwóch ściśle określonych osób, mężczyzny i kobiety, posiada 
charakter intymny, z powodów, o których była już mowa w rozdziale poprzednim (analiza 
wstydu). Niemniej obie osoby biorące w nim udział należą do społeczeństwa i z wielu powodów 
winny usprawiedliwić to swoje współżycie wobec społeczeństwa. Usprawiedliwienie takie 

stanowi właśnie instytucja małżeństwa91.  

Zaznacza dalej, iż nie chodzi tutaj wyłącznie o legalizację w sensie zgodności z prawem. 
Usprawiedliwienie oznacza uczynienie sprawiedliwym. Zachodzi ono z uwagi na następstwa 
współżycia kobiety i mężczyzny (potomstwo) oraz z uwagi na osoby biorące w nim udział, 

zwłaszcza kobietę92.  
Wydaje się jednak, że nie można stawiać znaku równości między małżeństwem 

a instytucją. Pojęcie instytucji jest pojęciem normatywnym, jurydycznym. Małżeństwo jest 
czymś więcej. Słusznie stwierdził M. Feliszek: „Przeinstytucjonalizowanie religii w Starym 

Testamencie właśnie zrodziło pewną reakcję. Nie mówi się o instytucji Trójcy Świętej, tylko 
o wspólnocie osób. Kościół musiałby bardziej zreflektować, co musi wnieść jako nowum do 

                                                 
86 Tamże, s. 192. 
87 Tamże, s. 190. 
88 T. Styczeń, Dyskusja, w: Jan Paweł II: „Familiaris Consortio”. Tekst i komentarze, s. 298. 

89 Familiaris Consortio (FC) 13. 
90 Tamże, s. 193. 

91 Tamże, s. 194. 
92 Tamże, s. 195. 
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problematyki małżeństwa, podkreślając bardziej wspólnotę rodziny, a nie instytucję”93. 

Wtórował mu J. Mazurkiewicz: „Proces desakralizacji małżeństwa widzieć możemy 
w jurydyzacji, normatywizacji dokonanej przez Kościół. I sam sobie Kościół w tym pomógł. 
Gdy funkcję jurydyczną przejął ktoś inny, kościół został z pustymi rękami. Kościół 

uczestniczył w zdarzeniu, gdzie coraz mniej było elementów sakralnych”94. Także T. Styczeń 
wskazuje, by nie sprowadzać małżeństwa do instytucji: „Sądzę, że w określeniu istoty 

małżeństwa zawsze był element decyzji ich dwojga i decyzji  na zawsze. Jednak ta decyzja 
i znaczenie traktowane były jako element kontraktu. Czegoś co ma wymiar instytucjonalny 

i prawny. Nie był wyeksponowany dostatecznie moment, że decyzja dwojga na zawsze nie jest 
tylko kontraktem, dotyczy czegoś między nimi, jest darem samych z siebie, dotyczy ich wprost 
jako osób i podmiotów”95. 

W dalszej kolejności K. Wojtyła podejmuje rozważania dotyczące celów małżeństwa.  

Wewnętrzna i istotna racja bytu małżeństwa nie leży bowiem tylko w tym, by stawać się rodziną, 
ale przede wszystkim w tym, by stanowić trwałe zjednoczenie osobowe mężczyzny i kobiety 
oparte na miłości. Małżeństwo służy przede wszystkim istnieniu, ale opiera się na miłości. Pełną 
wartość instytucji ma również takie małżeństwo, które bez żadnej winy małżonków jest 
bezdzietne. Inna rzecz, że małżeństwo niejako pełniej służy miłości, kiedy służy istnieniu, kiedy 
staje się rodziną. Tak też należy rozumieć myśl zawartą w twierdzeniu: prokreacja jest 
pierwszorzędnym celem małżeństwa. Małżeństwo, które nie może spełnić tego celu, bynajmniej 

nie traci przez to swojego znaczenia jako instytucja o charakterze międzyosobowym96.  

W świetle przedstawionych rozważań trudno jednak pojąć, jakie jest stanowisko 
K. Wojtyły odnośnie do istoty i celów małżeństwa. Najpierw wskazuje on, iż jego istotą 

i wewnętrzną racją nie jest stawanie się rodziną (czyli nie jest prokreacja), a trwałe 
zjednoczenie osobowe mężczyzny i kobiety oparte na miłości. Zatem właśnie owo 

zjednoczenie ontologicznie i istotowo definiuje małżeństwo. Następnie stwierdza, iż 
prokreacja jest pierwszorzędnym celem małżeństwa, a w rozdziale dotyczącym instynktu 
seksualnego i obiektywnych celów małżeństwa wskazywał, iż małżeństwo obiektywnie biorąc 

ma służyć przede wszystkim istnieniu (procreatio), następnie wspólnemu życiu mężczyzny 
i kobiety (mutuum adiutorium), a wreszcie prawidłowemu skierowaniu pożądliwości 

(remedium concupiscentiae); mutuum adiutorium wskazywane jest więc jako cel drugorzędny. 
W końcu konstatuje, iż w wypadku, gdy małżeństwo nie może spełnić swego celu 
prokreacyjnego, nie traci na znaczeniu jako instytucja o charakterze międzyosobowym, 

zrównując tym samym zjednoczenie osobowe mężczyzny i kobiety oparte na miłości, czyli 
wspólnotę – będącą istotą i wewnętrzną racją małżeństwa – z instytucją małżeństwa, 

pojęciem stricte normatywnym. Instytucja a wspólnota są pojęciami rodzajowo i znaczeniowo 
różnymi, dlatego też nie można, jak wskazano powyżej, mówić o instytucji Trójcy Świętej, tak 

samo jak nie można mówić o instytucji wspólnoty małżeńskiej, choć rzecz jasna małżeństwo 
jest też instytucją w znaczeniu normatywnym. O ile jednak w ostatnim wypadku można 
domniemywać omyłkowego użycia słowa „instytucja” zamiast „wspólnota”, o tyle niejasność 

w określeniu istoty i celów małżeństwa wydaje się wyraźna i nierozstrzygnięta.  Pewną 
wskazówką w tym zakresie pozostaje stwierdzenie, iż małżeńska „miłość wzajemna” nie jest 

                                                 
93 M. Faliszek, Dyskusja, w: Jan Paweł II: Familiaris Consortio. Tekst i komentarze, s. 324. 
94 J. Mazurkiewicz, Dyskusja, w: Jan Paweł II: Familiaris Consortio. Tekst i komentarze, s. 319. 

95 T. Styczeń, Dyskusja, w: Jan Paweł II: „Familiaris Consortio”. Tekst i komentarze, s. 298. 
96 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 196. 
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tożsama z mutuum adiutorium, wspólnotą życia, ale że to drugie, jak też inne obiektywne cele 

małżeństwa z niej właśnie wypływają97. 

8. „Początek” 

Poszukując istoty i korzeni miłości erotycznej nie sposób pominąć słów, które 
wypowiedział Chrystus w rozmowie z faryzeuszami:  

Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy 
wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytal iście, że 
Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek 
ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela» Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz 
polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? »Odpowiedział im: «Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak 
nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu- a bierze inną, 
popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo» (Mt 19, 3-9).  

Jan Paweł II, idąc za wskazówką Mistrza z Nazaretu, podjął refleksję nad zagadnieniem 
miłości erotycznej w świetle owego „początku”, do którego dwukrotnie w czasie 

upamiętnionej w Piśmie Świętym rozmowy odsyłał Jezus. Efektem tej refleksji były 
konferencje Papieża wygłoszone podczas środowych audiencji ogólnych, zebrane następnie 
w książce „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Papież wyróżnił dwa okresy w dziejach 

gatunku ludzkiego, rozgraniczone drzewem poznania dobra i zła: pierwotnej niewinności 
oraz dziedzicznej grzeszności człowieka98.  

Opis stworzenia człowieka rozpoczyna się stanem, który można określić jako pierwotna 
samotność. Adam, który nadal nazwy wszystkim istotom stworzonym na ziemi, nie znalazł 

pomocy odpowiedniej dla siebie. Przez ów brak istoty sobie podobnej, a zarazem 
wyobcowania się ze świata innych istot żywych, dokonał samookreślenia siebie – bytu 
świadomego i posiadającego władzę poznania w stosunku do świata widzialnego, 

potwierdzając siebie jako osobę99.  
Ta pierwotna samotność nie tylko jednak jest wyrazem inności i transcendencji Adama, 

ale też odkryciem innej właściwej dla niego relacji – relacji osobowej. Jest oczekiwaniem na 
„komunię osób”. Tak więc kobieta zostaje stworzona niejako na gruncie tego samego 
człowieczeństwa. Jednorodność somatyczna przy całej odmienności konstytucji, związanej 

z różnicą płci, jest tak oczywista, że zbudzony z genezyjskiego snu człowiek/mężczyzna daje 
temu wyraz kiedy mówi „ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie 

się zwała niewiastą (w przekładzie Wujka: mężyną) bo ta z mężczyzny (męża) została wzięta” 
(Rdz 2,23); daje pierwszy wyraz tej radości, a nawet uniesienia, do której przedtem nie 

znajdował podstawy w braku istoty sobie podobnej100.  
Mężczyzna i kobieta zaistnieli więc dla siebie jako osoba dla osoby. Tworzenie człowieka 

wyraża się w powołaniu do tej właśnie komunii osób, jaką stanowią mężczyzna i kobieta. 

Człowiek staje się zatem odzwierciedleniem Boga również w komunii osób. Jedność ta 
dotyczy także ciała i została podniesiona do rangi sakramentu: „dlatego to mężczyzna 

opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 

                                                 
97 Tamże, s. 65. 
98 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1980, s. 14. 

99 Tamże, s. 20-21. 
100 Tamże, s. 30-32. 
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ciałem” (Rdz 2,24). Stając się jednym ciałem, poddają natomiast to zjednoczenie 

błogosławieństwu płodności. Jest to potężna więź ustanowiona przez Stwórcę, dokonana 
jednakże przez wzajemny wybór101. Wagę i doniosłość tego zjednoczenia, również 
w fizycznym aspekcie, podkreślają również komentatorzy:  

W horyzoncie doczesności najdoskonalszym wcieleniem miłości Bożej jest miłość między 
kobietą a mężczyzną. Cielesność człowieka, a co za tym idzie  płciowość, umożliwia otwarcie się, 
wyjście „ku” i oddanie się drugiemu człowiekowi w najwyższym stopniu ludzkim102.  

Dalej w Księdze Rodzaju znaleźć można doniosłe stwierdzenie: „Chociaż mężczyzna 
i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu”  (Rdz 2,25). Stanowi ono, zdaniem 
papieża, klucz do zrozumienia pierwotnej miłości. Po spożyciu owocu z drzewa poznania 

poznali, że są nadzy, spletli sobie gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Pojawił się wstyd, 
który jest lękiem przed drugim człowiekiem i przed byciem potraktowanym jako przedmiot 

możliwego użycia. Wskutek upadku intymna relacja między kobietą a mężczyzną straciła swą 
pełnię i niewinność103.  

Zdaniem Papieża pierwotna niewinność jest tym wymiarem łaski zawartej w tajemnicy 
stworzenia, tym tajemniczym obdarowaniem ludzkiego wnętrza, ludzkiego serca, które 
umożliwia i pozwala obojgu: mężczyźnie i kobiecie bytować „od początku” we wzajemnej 

relacji bezinteresownego daru z siebie. Zawiera się w tym objawienie i odkrycie zarazem 
oblubieńczego sensu ciała w jego męskości/ kobiecości104. Mężczyzna i kobieta ukazani zostali 

w prawdzie ciała i krwi (byli nadzy), a jednocześnie wolni od przymusu tego ciała i krwi. 
Również w ich ciałach „od początku” zawarta była właściwość oblubieńcza, czyli zdolność 
wyrażania miłości przez ciało, które staje się darem105. Ta właśnie komunia osób, 

niezaburzona intymność i bycie dla siebie darem było sensem owego „początku”, do którego 
odwoływał się Chrystus. Jednym natomiast ze skutków upadku było odebranie sobie 

wzajemnie tego daru, zepchnięcie się na pozycje przedmiotu użycia.  
Jan Paweł II, odwołując się za Jezusem do „początku”, opisuje idealny obraz miłości. Jak 

zauważa M. Grabowski:  

[Jan Paweł II] opowiada o ideale, skłania do porównania własnego doświadczenia z opisywanym 
ideałem. Opis idealny jednego pociąga i uwodzi, drugiego zaś gniewa lub odpycha. Pociąga tych, 
którzy wyczuwają wagę miłości, pragną jej i jeszcze w kręgu swego doświadczenia seksualnego 
nie zdążyli za wiele zniszczyć. Ten idealny obraz niezwykle trudny w realizacji działa jako 
swoisty test prawdy w odniesieniu do indywidualnej historii zakochania każdego z nas, do 
naszych niezbyt wygórowanych i pięknych wyobrażeń o tym, jak powinna miłość wyglądać. Na 
tych, którzy są czyści, działa jako porywające wezwanie, jako warta rozważenia obietnica w 
ludzkiej miłości106.  

W opisie tym miłość seksualna, miłość nie pomniejszona o ciało i krew, o namiętność 
i pożądanie – zostaje bezwarunkowo zaakceptowana107. Wartość ciała w miłości płciowej 

                                                 
101 Tamże, s. 32-37. 

102 M. i W. Chudzi, Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury, w: Jan Paweł II, 
„Familiaris Consortio” Tekst i komentarze, Lublin 1987 s. 170.  
103 Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, s. 38-48. 

104 Tamże, s. 61. 
105 Tamże, s. 54-55. 

106 M. Grabowski, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Toruń 2012, s. 101. 
107 Tamże, s. 88. 
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Papież podkreślił także w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio: „Człowiek jako duch 

ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało formowane przez 
nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. 
Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej”108.  

Jednocześnie M. Grabowski jest zdania, iż koncepcji antropologicznej Wojtyły brakuje 
kategorii niedojrzałości osoby. Osoba jest, a nie staje się, niewinna lub upadła, co w efekcie 

zubaża i upraszcza jego antropologię. Sens oblubieńczy i sens przedmiotu użycia u Jana Pawła 
II całkowicie się wykluczają. Tymczasem miłość seksualna rozgrywa się w tym napięciu 

sprzecznych tendencji obecnych w ludzkim sercu109. O tym samym ideale pisał W. Sołowjow. 
Zauważył on jednak, że miłość między kobietą a mężczyzną staje się, dojrzewa, i to zarówno 
w każdym indywidualnym przypadku, jak i na przestrzeni dziejów. Realizacja miłości płciowej 

to nie idealny obraz zabezpieczony normą – to stawanie się, dojrzewanie ludzkiego serca, 
często na drodze błędów i upadków.  

III. Zestawienie stanowisk i wnioski 

Wizja człowieka i miłości erotycznej W. Sołowjowa i Karola Wojtyły są oparte na tej 
samej, chrześcijańskiej antropologii i podstawach. Podkreślają oni godność człowieka wśród 

wszelkiego innego bytu jako osoby, jego transcendencję i przeznaczenie do życia w relacji 
z innymi osobami. Relacją właściwą dla bytów osobowych jest miłość; jest to podstawowa 
zasada personalistyczna. Wskutek upadku człowieka relacja ta została zakłócona, a miłość 

konkuruje z egoizmem i izolacją. Pojawiła się tendencja do utylitarystycznego, 
przedmiotowego traktowania innej osoby. Tylko miłość zdolna jest przezwyciężyć egoizm.  

Miłość płciowa pomiędzy mężczyzną i kobietą jawi się jako relacja najbardziej typiczna, 
intuicyjnie uchwytna i dostępna dla każdego. Istotą tej miłości jest nierozłączne zjednoczenie 

i współistnienie dwojga osób, jedność ciała, serca i duszy. Zdaniem W. Sołowjowa w zamyśle 
Bożym człowiek został stworzony i przeznaczony właśnie do takiej miłości, a miłość 
erotyczna jest jej najbardziej dostępnym przejawem, choć na przestrzeni dziejów dopiero 

staje się i swą pełnię ukaże dopiero w rzeczywistości eschatycznej. Można to przedstawić 
schematem: zamysł Boży – stawanie się – realizacja w rzeczywistości eschatycznej. K. Wojtyła 

również odsyła do zamysłu Bożego, do „początku” na który powołuje się Jezus w rozmowie 
z faryzeuszami, wskazując na komunię osób w prawdzie ciała i krwi (nagości), a jednoczenie 

wolności od ich przymusu; na wspólnotę opartą o wzajemny dar z siebie bez tendencji do 
utylitarnego traktowania drugiej osoby. Upadek zakłócił jego realizację, został on natomiast 
przywrócony przez Chrystusa (schemat: zamysł Boży zrealizowany w Adamie i Ewie – upadek 

– zbawienie). Obaj myśliciele posługują się jednak ideałem osobowego  zjednoczenia dwojga 
osób jako sensem i istotą miłości erotycznej.  

Obaj podnoszą wyraźnie kwestie integralnego ujmowania miłości erotycznej. 
W. Sołowjow wskazuje, że miłość erotyczna wymaga integracji trzech zasad: naturalnej 

(fizycznej), prawno-moralnej oraz duchowej. Bez jakiegokolwiek z tych elementów jest miłość 
erotyczna anomalią. Również K. Wojtyła wskazywał, iż zjednoczenie w miłości jest jednością 
ducha i ciała, podkreślając także znaczenie normy obiektywnej i instytucji.  

Na normie i instytucji bazował przede wszystkim K. Wojtyła dostrzegając dysonans 
między idealnym zamierzeniem Stwórcy a trudnościami w jego realizacji i prozą życia. Był nie 

                                                 
108 FC 11. 
109 Por. M. Grabowski, Miłość seksualna…, s. 192-194. 



TEOLOGIA MŁODYCH 7 (2018) 

27 

tylko filozofem, ale nauczycielem i moralistą110 par excellence. W miłości erotycznej to 

właśnie norma jest ową obiektywną rzeczywistością, która pozwala na bezpieczną realizację 
zamysłu Bożego i uchronienie jej od pułapek zmysłowości i subiektywizmu uczuciowości.  
W. Sołowjow moralistą nie był, co nie oznacza że był amoralistą. Przeciwnie, wskazał iż 

o miłość należy walczyć w środowisku pełnym pożądań, przemijalności i śmierci, a przeciw 
temu wszystkiemu miłość ma jedną tylko broń – cierpliwość, i jest to broń wystarczająca, 

gdyż miłość płciowa w rzeczywistości eschatycznej znajdzie spełnienie w całym swoim 
potencjale. Przeciwstawiał się jednak przedkładaniu instytucji nad istotę miłości, co 

prowadziło do zakłamania. Obaj myśliciele wskazywali jednak na te same wartości jako 
fundament autentycznej miłości – monogamię i nierozerwalność.  

W kwestii różnic, obok wspomnianej już wcześniej różnicy pomiędzy postrzeganiem 

uczuciowości (która dla K. Wojtyły była czymś subiektywnym i obarczonym błędem, a dla 
W. Sołowjowa szczególną percepcją, pozwalającą na dostrzeżenie w podmiocie kochania 

osoby taką, jaką miała się stać według zamysłu Bożego) rozbieżności ujawniają się 
w podejściu do kwestii celów małżeństwa i małżeństwa jako instytucji. Podczas gdy 

W. Sołowjow wskazując na trzy zasady (naturalną, prawno-moralną i duchową) miłości 
kwestie instytucji pozostawia w tej drugiej sferze, K. Wojtyła miejscami zrównuje wspólnotę 
z instytucją, co może prowadzić do nieporozumień i bez wątpienia jest wyrazem zamiłowania 

do normatywnych rozwiązań. Odnośnie do celów, K. Wojtyła w sposób szczególny akcentował 
procreatio jako pierwszorzędny cel małżeństwa, wskazując mutuum adiutorium i remedium 

concupiscentiae jako drugi i trzeci cel małżeństwa111. W. Sołowjow natomiast podkreślał, iż 
miłość płciowa nie jest jedynie ani nawet przede wszystkim środkiem w celu przedłużenia 

gatunku, w czym akurat K. Wojtyła zgadzał się w pełni, wskazując iż Bóg nie może traktować 
miłości i seksualności w sposób instrumentalny i utylitarystyczny względem ludzi – byłoby to 
bowiem naruszeniem zasady personalistycznej. Wydaje się, iż myśl K. Wojtyły w przedmiocie 

istoty oraz celów miłości płciowej i małżeństwa, a także instytucji, nie została precyzyjnie 
wyrażona.  

Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie przedstawionych wyżej zagadnień 
jest postulat, by chrześcijański ideał miłości erotycznej znalazł się w kręgu zainteresowania 

teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Owszem, był on i jest przedmiotem analizy teologii 
moralnej, prac z tego zakresu jest aż nadto. Miłość erotyczna w coraz większym stopniu 
zawłaszczana jest przez psychologię, która ma rzecz jasna niewątpliwe osiągnięcia, ale jest 

nauką szczegółową i nie ujmuje człowieka we wszystkich jego wymiarach, a w wielu 
wypadkach eliminuje z psyche wymiar religijny i duchowy. Tymczasem zachodzi potrzeba 

uchwycenia i odnalezienia sensu i istoty miłości erotycznej w stwórczym zamyśle Boga. Jak 
wskazał S. Stefanek: „Miłość małżeńska powinna wejść jako przedmiot studium do samej 

teologii i jej prawidłami winna być oceniana; nie można tej miłości, jej istnienia lub zanikania, 
jej wyrazów zewnętrznych pozostawić jedynie na płaszczyźnie psychologii czy towarzyszącej 
jej dyscyplin”112.  

                                                 
110 Tu w znaczeniu myśliciela zajmującego się się zagadnieniami moralności, propagującego zasady 
moralne. Zob.: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 211. 
111 Zgodnie z postanowieniami ówcześnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego, który 
w kanonie 1013 § 1 stanowił: Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis: 
secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae. Obecny Kodeks w kanonie 1055 § 1 
mówi jedynie o dobru małżonków i zrodzeniu oraz wychowaniu potomstwa.  

112 S. Stefanek, Teologia rodziny w aspekcie sakramentalnej więzi małżeństwa i rodziny z Chrystusem, 
w: Jan Paweł II: „Familiaris Consortio”. Tekst i komentarze, Lublin 1987 s. 162. 
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Wydaje się, iż w powszechnym odczuciu zagadnienie miłości erotycznej w teologii 

katolickiej sprowadzone zostało do norm i nakazów. Istotnie nie są dość dobitnie 
eksponowane pozytywne treści w tym przedmiocie. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku 
określił trzy cele małżeństwa jako prokreację, wspólne życie i prawidłowe skierowanie 

pożądliwości. Takie ujęcie pochodzi z wcześniejszych wieków, w których wymiar praktyczny 
małżeństwa dominował nad wymiarem duchowym, a troski codzienności w niejednym 

wypadku skupiały się wokół przetrwania. Stąd istotną rolę odgrywał kontrakt małżeński 
i instytucja. Obecnie mężczyzna i kobieta w dużo mniejszym stopniu tworzą wspólnotę ze 

względów praktycznych i materialnych, wybór jest bardziej wolny, a szczęście, którego 
pragną, opiera się na miłości samej w sobie. Warto zatem, wzorem Mistrza z Nazaretu, 
ponownie sięgnąć „do początku” i odczytać, czym miłość erotyczna jest w zamyśle Stwórcy, 

w jej idei zjednoczenia dwojga osób, i zjednoczenie to wyraźnie zaakcentować w jego 
najgłębszym znaczeniu, stanowiącym syntezę aspektu duchowego i fizycznego.  

Ten chrześcijański ideał miłości erotycznej, będący zamysłem i dziełem Boga który jest 
Miłością, jest czymś dużo większym i czymś bardziej pociągającym niż miłość sprowadzona 

do kategorii kontraktu. Kontraktu materialnego i prawnego , jak to miało często miejsce 
w dawnych wiekach, lub kontraktu dla zaspokajania wzajemnie własnych potrzeb, w tym 
seksualnych, jak to ma często miejsce obecnie. Ideał chrześcijański to ponadczasowa 

propozycja Stwórcy dla kobiety i mężczyzny, obwarowana tylko jednym warunkiem – jeśli 
chcecie – gdyż zawsze był to i będzie wybór wolny. Niemniej dla wielu jest to propozycja 

bezkonkurencyjna, gdyż żyć to kochać, a miłość płciowa jest najbardziej intuicyjnie uchwytna 
i dostępna w rzeczywistości doczesnej.  

Obecnie Katechizm Kościoła Katolickiego i Kodeks  Prawa Kanonicznego definiując 
małżeństwo wskazują na „wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro 
małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa”113. W swej treści Katechizm zawiera 

wiele odniesień do „początku” i ideału miłości oblubieńczej, Znamienne są również podtytuły 
artykułu 7 punkt I Katechizmu: Małżeństwo w zamyśle Bożym, a mianowicie: małżeństwo 

w porządku stworzenia, małżeństwo pod panowaniem grzechu, małżeństwo pod pedagogią 
prawa, małżeństwo w Panu. Przypomina to wspomniany już schemat K. Wojtyły: zamysł Boży 

(początek) – upadek – zbawienie. Należy jednak podkreślić, iż Katechizm Kościoła 
Katolickiego nie jest definitywnym końcem myśli i historii zbawienia. Katechizm w obecnym 
brzmieniu stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań chrześcijańskiego ideału 

miłości erotycznej. Jak zaznaczył Wiesław Mering: Także Kościół jako wspólnota wierzących 
Chrystusa nie posiada całej prawdy, lecz w miarę wnikania w Objawienie Boże z biegiem wieków 

dąży stale do pełni prawdy Bożej114. 
W świetle przeprowadzonych analiz pożądanym wydaje się również podjąć próbę 

zdefiniowania, z czym mamy do czynienia mówiąc o miłości między kobietą a mężczyzną. 
W szczególności konieczne wydaje się dokonanie rozróżnienia pomiędzy istotą i sensem tej 
miłości, jej funkcjami i przejawami oraz prawnym aspektem więzi małżeńskiej (instytucją). 

Miłość płciowa w znaczeniu, o którym była mowa powyżej, to nierozłączne zjednoczenie 
i współistnienie dwojga osób, dokonane z wyboru, integralne – obejmujące ciało i duszę, 

stanowiące wspólnotę opartą o dar z siebie „na zawsze”. Takie zjednoczenie było i jest 
wpisane w akt stworzenia człowieka jako plan i zamysł Stwórcy, i jest widzialnym znakiem 

jego daru – sakramentem. Stanowi wspólnotę (komunię) między dwojgiem ludzi – kobietą 
                                                 

113 Por. KKK 1601, w którym przytoczono KPK, kan. 1055, 1.  

114 W. Mering, Przed lekturą encykliki Veritatis splendor – kilka uwag na temat prawdy, w: Fides 
quaerens intellectum. Wiara poszukująca zrozumienia, red. J. Bagrowicz, M. Mróz, Toruń 2004, s. 136. 
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i mężczyzną, na podobieństwo wspólnoty (komunii) Trójcy Świętej. W tym sensie miłość 

dwojga jest tożsama z małżeństwem.  
W tym miejscu można podnieść kwestię dojrzałości, która jest niezbędna , by taka 

komunia osób mogłaby zaistnieć. Można kwestie dojrzałości rozpatrywać na dwóch 

płaszczyznach: indywidualnej i dziejowej. W indywidualnej będzie to przede wszystkim 
świadomość ontologicznego znaczenia miłości i świadomość doniosłości dokonanego wyboru. 

Do dokonania tego wyboru konieczne jest też poznanie – i siebie, i osoby ukochanej. Sama 
znajomość skutków prawnych instytucji małżeństwa nie jest tu wystarczająca. Stąd słuszne 

podejrzenie papieża Franciszka, iż duża cześć małżeństw nie jest zawierana ważnie. 
Natomiast na płaszczyźnie dziejowej jako przejaw tej niedojrzałości można wskazać słowa 
Jezusa wypowiedziane we wspomnianej już rozmowie z faryzeuszami – „Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak 
nie było” (Mt 19,8). Ta zatwardziałość była bardziej niedojrzałością, niż grzesznością, 

dopuszczała w prawie mojżeszowym rozwody i nie została w praktyce, również 
chrześcijańskiej, do końca przezwyciężona do dziś. Podobnie traktować można 

dopuszczalność wstąpienia w związek małżeński po śmierci współmałżonka, która – patrząc 
z punktu widzenia „początku” i transcendentnego, wykraczającego poza doczeność 
charakteru więzi małżeńskiej – nie ma żadnego uzasadnienia. Dojrzewanie do miłości 

i małżeństwa ma zatem znaczenie i indywidualne, i historyczne.  
Od istoty i sensu małżeństwa odróżnić należy jego cele, funkcje i przejawy. „Bądźcie 

płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 

pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,28) – wezwanie to nie jest przykazaniem, a błogosławieństwem. 
Błogosławieństwem tej właśnie miłości – a nie jej definicją, nie tworzy obowiązku, 
a możliwości, wskazuje na twórczą rolę człowieka i jego miłości. Jest zaproszeniem do 

twórczej miłości, a miłość płciowa może być twórcza na wielorakie sposoby: 
1) miłość twórcza w sensie płodności – wymieniana jest na pierwszym miejscu nie bez 

powodu, oto bowiem dwoje ludzi współuczestniczy w akcie stwórczym, powołując do życia 
osobę – dziecko; 

2) miłość twórcza w sensie wspólnego życia – to stwórcze współbytowanie ze sobą 
ludzi, we wspólnocie dwojga lub wspólnocie rozszerzonej (rodzina), wspólna wędrówka 
przez życie, świadczenie sobie wsparcia, pomocy, a także cierpliwość wobec swej 

niedoskonałości i tego wszystkiego, co w obecnym środowisku miłość dekomponuje. Miłość 
w tym sensie należy odróżnić od samego zjednoczenia (istoty miłości), z której wypływa; 

3) miłość twórcza w seksualności – jako jednoczenie się na ludzki, cielesny sposób, 
twórcza w sensie wspólnego przeżywania uczuć i namiętności, budowania jedności.  

Wreszcie małżeństwo w sensie instytucji należy do sfery prawno-moralnej, jest 
ziemskim urządzeniem, ramą dla miłości w sensie właściwym. Miłości (małżeństwa) w sensie 
jego istoty nie należy utożsamiać ani z jego celami, ani z instytucją – w ten sposób dochodzi do 

desakralizacji miłości (małżeństwa). Tymczasem miłość (małżeństwo) jest  czymś większym, 
z czego zarówno cel, jak i instytucja wypływa jak ze źródła. Myli się J. Bajda nawołując , by „nie 

mieszać normy z ideałem. Norma jest punktem wyjścia, na którym należy budować ideał. 
Ideał to coś docelowego. Nie można pojęcia normy przerzucać do punktu docelowego”115. 

Takie postawienie sprawy jest pomieszaniem środka z celem. Prawa tworzy się mając na 
względzie sprawiedliwość, a nie definiuje sprawiedliwość poprzez tworzone prawa. Punktem 
wyjścia dla wszelkiej normy musi być pozytywna wartość i jej zrozumienie. W przeciwnym 

                                                 
115 J. Bajda, Dyskusja, w: Jan Paweł II, Familiaris Consortio. Tekst i komentarze, s. 298-299. 
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wypadku zamiast autentycznej wiary i miłości stworzymy własne pojęcia wiary i miłości – na 

wskroś faryzejskie.  

CHRISTIAN IDEAL OF LOVE BY THE EXAMPLE OF PHILOSOPHICAL THOUGHT OF 
VLADIMIR SOLOWJOW AND THOUGHT OF KAROL WOJTYLA/JOHN PAUL II 

Summary 

Love between woman and man can be found as subject of many scientic diciplines: 
sociology, law, psychology, biology and moral theology. The last one treats most of all about 

norms and standards, however essence of this love and its puropse in the Creation is still 
omitted. These issues were discussed by Włodzimierz Sołowjow in the ortodhox cultural zone 

and by Karol Wojtyła in the catholic cultural zone. This article presents philosphic and 
theologic reflection base on thoughts of both thinkers, who have been looking for sense and 
meaning of this unique manifestation of interpersonal love. This article underlines also that is 

necessary to recognize sexual love as a foundations of normative and scientific reflection.  
Essence of the erotic love, what is fullfilled in conjugal communion, is primarily communion of 

persons (communio personarum) similar to communion of the Trinity. Communion of persons 
is more important than all normative content, institution of marriage and fertility as its 

purpose, communion of mortal life and sexuality. It is more than temporality and it is fullfilled 
in the final reality. Finally, this meaning of love (not standards or social function of marriage) 
should be foundations for all the considerations.  

Keywords 

Erotic love, sexual love, marriage, christian ideal of love, Solowjow, fundamental 
theology 
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PIOTR KACZMARCZYK1 
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

DOKTRYNA HUBBARDOWSKIEJ DROGI DO WOLNOŚCI 

Scjentologia stworzona przez Hubbarda jest nazywana Drogą do wolności. Czy jest 
nią rzeczywiście? Odpowiedzi na to pytanie udziela wiele zagranicznych pozycji 
bibliograficznych, autorstwa m.in.: J. Atacka, P. Coopera, B. Corydona, J.C. Deniau, 
E. Fromma, R. Kaufmana i R. Vodicki. Wśród nielicznych Polaków badających to 
zagadnie można wymienić: P.T. Nowakowskiego, A. Posackiego oraz 
A. Zwolińskiego. 
Niniejsza praca, oparta przede wszystkim na dziełach autorskich twórcy scjentologii 
– L.R. Hubbarda, poświęcona jest analizie doktryny scjentologii – drogi do wolności. 
Na końcu pracy zamieszczono aneks ukazujący podobieństwo i okultystyczno-
satanistyczne pochodzenie symbolu scjentologicznego, wzorowanego na krzyżu 
A. Crowleya. 
Scjentologia – jakie są jej prawdy wiary? W jaki sposób „daje” ona człowiekowi 
wolność? Co stanowi o jej sile przyciągania? Są to pytania, na które warto udzielić 
odpowiedzi – dlatego, poniższa praca będzie poświęcona charakterystyce 

światopoglądu scjentologicznego. 

Ojciec scjentologii, Lafayette Ron Hubbard2, twierdzi, że stworzył jej nazwę od 

łacińskiego scio, co tłumaczy jako „poznanie w najpełniejszym znaczeniu słowa”, i od 
greckiego logos, co oddaje jako „studiować” (scientology – nauka o wiedzy). Scjentologia ma 

dostarczyć odpowiedzi na tak fundamentalne pytania, jak: „kim jestem?”, „skąd pochodzę?”, 
„czym jest śmierć?” oraz „czy istnieje życie poza grobem?”. Uważa się ona za naukę 
poszukującą prawdy ostatecznej, która prowadzi do absolutnej wolności. Osoba stosująca 

metody Hubbarda i dążąca przez to do pełnej wolności jest określana terminem clear – 
„oczyszczony”, podczas gdy inni pozostają preclears. 

Scjentologia określana jako „stosowana filozofia religijna życia oraz ogół wiedzy 
dotyczącej człowieka, jego stosunku do wszechświata i do współbraci”, twierdzi, że jest 

w posiadaniu „technologii duchowej regeneracji i rozkwitu zdolności indywidualnych”. 
Scjentologowie zapewniają, że stosując ich „technikę” można „w sposób jednolity pobudzać 
lub regenerować stan duchowy jednostki do bardziej pożądanego poziomu, albo też uczynić 

mniej zdolnego zdolniejszym lub sprawić, że zdolny stanie się jeszcze zdolniejszy”3. 

                                                 
1 Piotr Kaczmarczyk, ks. mgr lic. kan. – doktorant w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie; prezbiter archidiecezji warmińskiej; zainteresowania naukowe: teologia 
fundamentalna, psychologia pastoralna; kontakt: odpk@wp.pl. 
2 Lafayette Ronald Hubbard (L. Ron Hubbard), nazywany przez scjentologów  Ronem, LRonem, ur. 
13 marca 1911 w Tilden w stanie Nebraska, zm. 24 stycznia 1986 w San Luis Obispo.  
3 L.R. Hubbard, Dianetics and Scientology. Technical Dictionary, Los Angeles 1987, s. 369-370. 
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Opisując doktrynę stworzoną przez Rona Hubbarda nie można zawężać się tylko do 

ideologii przekazywanej przez Kościół Scjentologiczny – co często się zdarza w różnych 
opracowaniach. W związku z tym poniższa analiza została oparta na trzech źródłach „Nauki 
o wiedzy”: założonym przez LRona Church of Scientology (który jest reprezentowany w Polsce 

przez Hannę Garbalską)4, coraz bardziej popularne w naszym kraju – Scientology-lite 
autorstwa Harriego Palmera czyli kursy Avatar5 oraz Freezone – reprezentowanym przez 

niemiecki Ron’s Org, a w Polsce przez Wolną Strefę Scjentologii, z siedzibą w Olsztynie6. 
                                                 

4 Zgodnie z wiadomościami obecnie już niedostępnymi ogłoszonymi przez Church of Scientology 
International: „Hanna Garbarska została powołana aby w Warszawie stworzyć krajowe centrum 
Humanitarnych Wolontariuszy Scjentologii. Cel ten został osiągnięty w 2006 roku”, za: Church of 
Scientology International, National Scientology Volunteer Ministers Center of Poland 
http://www.scientology today.org/press/612051816531_scn-vm.html, [dostęp: 28.11.2009]. 
W wywiadzie dla Obiektyw.pl Hanna Garbalska oświadczyła: „Byłam przewodniczącą Centrum 
Humanitarnych Wolontariuszy. Centrum jest zamknięte naszą decyzją, z powodu braku czasu na 
wypełnianie obowiązków w firmie, gdyż działalność w Centrum zajmowała mi go za dużo. Mam 
natomiast uprawnienia do prowadzenia kursów. Pomagania ludziom w wychodzeniu z depresji. (…)”, 
Więcej zob.: M. Żurawiecki, Z. Bohdan, Religia czy filozofia życia, czyli o scjentologii, 
http://obiektyw.info/index.php/article/all/all/full/1771 [dostęp: 18.07.2010]; M. Żurawiecki, 
Z. Bohdan, Religia czy filozofia życia, czyli o scjentologii cz. 2 , 
http://obiektyw.info/index.php/article/all/all/full/1772 [dostęp: 18.07.2010]. Jak ustaliła KAI: 
„Kościół Scjentologiczny nie jest wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych 
prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Scjentolodzy nie złożyli 
także wniosku o wpis do tego rejestru”, zob.: KAI, Scjentolodzy oficjalnie nie starają się o rejestrację w 
Polsce, https://ekai.pl/scjentolodzy-oficjalnie-nie-staraja-sie-o-rejestracje-w-polsce/ [dostęp: 
12.09.2018]. 
5 „Chociaz Palmer zaprzecza swoim związkom z Kościołem Scjentologicznym, twierdząc, np. że miał 
z nim kontakt przez krótki czas, kiedy prowadził badania naukowe w ramach swojej pracy, zarówno 
sam Harry Palmer, jak i jego partnerka, Avra Honey-Smith studiowali filozofię scjentologiczną przez 
wiele lat i osiągnęli wysoki stopień wtajemniczenia. Od 1974 do 1984 roku Harry Palmer oficjalnie 
prowadził misje Kościoła Scjentologicznego w Elmira, w stanie Nowy Jork. W 1975 roku misja 
w Elmira zaczęła działać oficjalnie jako Elmira Mission of the Church of Scientology i w następnym 
roku uzyskała licencję na wykorzystywanie scjentologicznych znaków handlowych i towarowych, 
których właścicielem był L. Ron Hubbard. W zamian Palmer odprowadzał 10% dochodów misji 
tytułem dziesięciny dla Kościoła Scjentologicznego.  (…) Kiedy w listopadzie 1984 roku Palmer 
zaprzestał wnoszenia wszelkich opłat, Kościół Scjentologiczny złożył przeciw niemu i misji Elmira 
pozew o naruszenie praw handlowych. Kościół wygrał sprawę po apelacji i sąd ustalił warunki ugody. 
Mniej więcej w tym czasie Palmer rozpoczął produkcję materiałów związanych z ruchem Avatar. (…) 
Oryginalne materiały ruchu Avatar wykorzystują w znacznym stopniu terminologię scjentologiczną. 
Harry Palmer sprzedawał je innym scjentologom, twierdząc, że zawierają „sprawy ostateczne” oraz, że 
„obejmują cały most scjentologiczny” (scientology bridge), ścieżkę buddyjską i sięgają znacznie dalej”. 
Wiele terminów scjentologicznych używanych jest do dziś, jak na przykład „rundown” („upadek”), 
„indentites” („tożsamości”), Wiele kursów oferowanych przez Avatar ma takie same jak CoS tytuły (np. 
Integrity Course czy Professional Course). Ponadto podobieństwa w praktykach, strukturze, 
tajemniczości i doktrynie przedstawianej na wyższych poziomach spowodowały, że wielu 
europejskich komentatorów nazywa organizowane przez Palmera kursy Avatar „lekką scjentologią” 
(ang. Scientology-lite), nawiązując do określenia użytego po raz pierwszy przez amerykańskiego 
dziennikarza Roahna Wynara.”, za: Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych 
i Sektach, Twórca AVATAR – Harry Palmer, http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content 
&task=view&id=507&Itemid=217 [dostęp: 10.12.2011]. 

6 „Organizacja Ron’s Org została założona w październiku 1984 przez Billa Robertsona w Frankfurcie 
(nad Menem) w Niemczech. W ten sposób nastąpiło widoczne oddzielenie od oficjalnej organizacji 
Kościoła Scientologicznego. Celem organizacji Ron’s Org jest stosować filozofię i technologię Rona 
Hubbarda w wolności i w jej oryginalnym znaczeniu i formie, tak jak Hubbard zamierzał to robić tzn. 

http://obiektyw.info/index.php/article/all/all/full/1771
http://obiektyw.info/index.php/article/all/all/full/1772
https://ekai.pl/scjentolodzy-oficjalnie-nie-staraja-sie-o-rejestracje-w-polsce/
http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content%20&task=view&id=507&Itemid=217
http://badzwolny.eu/index.php?option=com_content%20&task=view&id=507&Itemid=217
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L. Ron Hubbard tworząc „Naukę o Wiedzy” na początku opracował dianetykę jako 

„metodę wyzwolenia nieużywanego dotąd duchowego potencjału i prawdziwych 
umiejętności”7. Dojściem do niej jest przyjęcie specyficznej antropologii – unikalnej i nigdzie 
indziej niespotykanej koncepcji człowieka. Zakłada ona bowiem, że umysł ludzki jest bankiem 

danych, który dobrze zarządzany pozwala rozwiązać wszelkie życiowe problemy. 
O posiadaniu takiej bazy danych często człowiek jest jednak nieświadomy. Samowiedza jest 

więc w scjentologii na pierwszym miejscu i jest punktem wyjścia do rozwoju potencjału 
wolności. 

Na ludzki umysł składają się – według Hubbarda – trzy elementy: umysł analityczny, 
umysł reaktywny i umysł somatyczny. Umysł analityczny pracuje jak „doskonały komputer, 
który nigdy nie popełnia błędów”. Jest to także „ja” danej osoby8. Umysł reaktywny pracuje 

w oparciu o zasadę „akcja-reakcja”, a więc zachowuje obrazy przeszłych doświadczeń 
zwanych jako engramy. Niektórzy łączą go z podświadomością. Umysły analityczny 

i reaktywny sterują umysłem somatycznym i „podają rozwiązanie na poziomie fizycznym”. 
Kontroluje on ciało i czuwa nad jego funkcjonowaniem. Problemem człowieka jest fakt, że 

często umysł reaktywny zaburza pracę umysłu analitycznego, który – jak już wcześniej 
stwierdzono – w swojej istocie jest osobą. Zaburzenia ze strony umysłu reaktywnego 
powodują, że umysł analityczny się wyłącza, co scjentolodzy nazywają „stanem 

nieświadomości”, gdyż wówczas ciało może być w pełni sprawne. Jak pisał Hubbard: „kiedy 
osoba jest nieświadoma całkowicie lub częściowo, to umysł reaktywny jest aktywny w pełni 

lub w części. Kiedy osoba jest całkowicie świadoma, jej umysł analityczny jest w pełnej 
gotowości, aby zaspokoić potrzeby organizmu”9. Podczas stanu nieświadomości umysł 

reaktywny otrzymuje dokładny zapis tego, co dostarczają zmysły. Ten zapis nie jest pamięcią, 
ale obrazem, tak jak klatka na taśmie filmowej. Wszystkie doznania dotykowe, słuchowe 
i wzrokowe „nagrywane” przez umysł reaktywny jako engram. Umysł reaktywny przechowuje 

ów engram, który stymuluje daną osobę w celu wywołania reakcji na bodziec.10 
LRon nauczał, że w procesie stopniowego wyzwalania powstaje nowy człowiek 

o nadnaturalnych właściwościach, wolny od fizycznych i duchowych zaburzeń, tzw. „czysty 
człowiek” – clear, zdefiniowany jako „człowiek na bardzo wysokim poziomie, posiadający 

                                                 

stosować efektywną metodę w celu pomocy jednostce by mogła poprawić lub ulepszyć swoje życie. 
Popieramy również ścieżkę złotego środka i nie uważamy tej filozofii za jedyna możliwą drogę do 
szczęścia. Dlatego współpracujemy, wspieramy i korzystamy ze wszystkich systemów i nauk, które 
pozwalają człowiekowi odkrywać drogę do samego siebie by żyć w zgodzie ze sobą w harmonii 
z ludźmi i światem. Ron’s Org powstało po części z osób, które wcześniej były członkami Kościoła 
Scientologicznego, ale porzuciły go, ponieważ chciały wyłącznie trzymać się oryginalnej filozofii 
L.R. Hubbarda, albo odeszły kiedy zobaczyły, że zastosowana filozofia nie jest używana 
w konstruktywny sposób. Inni natomiast są osobami, które zetknęły i nauczyły się o filozofii w Ron’s 
Org pierwszy raz w sposób autentyczny i bez presji. Naszym celem jest stosować technologię L. Ron 
Hubbard w wolności, ponieważ rozumiemy to, pomagamy innym ludziom znaleźć ich własną drogę do 
samych siebie. Nie poddajemy nikogo «autorytatywnemu nauczaniu» zamiast tego, każdy jest 
zachęcany by odkrywać to, co jest prawdziwe dla niego samego”, za: Wolna Strefa Scjentologii 
w Polsce, Czym jest Organizacja?, http://www.drogadowolnosci.org/?Organizacja:Czym_jest 
_Organizacja %3F [dostęp: 12.09.2018] 

7 L.R. Hubbard, Dianetyka. Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym, Grostrup 2009, s. 56. 
8 L.R. Hubbard, Dianetyka…, s. 56-60. 

9 L.R. Hubbard, Dianetyka…, s. 61-62. 
10 Tamże, s. 74-75. 
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boską naturę”11. „Czysta osoba”, zwana homo novis, jak twierdzi Hubbard: „może być 

testowana na wszystkie neurozy, psychozy, przymusy i zahamowania – na wszelkie 
odchylenia od normy. Te wszystkie testy poświadczą całkowitą wolność osoby od tego 
rodzaju chorób i zaburzeń psychicznych. (…) Dodatkowy test – inteligencji – wykaże jej 

ponadprzeciętność”12. „Czystość” ponadto zatrzymuje dzwonienie w uszach, poprawia wzrok, 
pokonuje przeziębienia, przyspiesza szybkość liczenia i zabezpiecza małżeństwa przed 

kryzysami13. 
Teoria Hubbarda dotycząca powstawania problemów ludzi i ich rozwiązywania jest 

nęcąco prosta. Twierdzi on bowiem, że na drodze oczyszczenia z engramów można leczyć 
wszelkie nerwice, choroby psychosomatyczne i psychozy funkcjonalne. Niebezpieczeństwo 
tak uproszczonej samowiedzy skrywa jednak utratę poczucia rzeczywistości ludzkiej 

egzystencji. 
Metoda samopomocy – dianetyka – została przez Hubbarda uzupełniona scjentologią, 

w której zmodernizowano koncepcje człowieka. Poza rzekomymi podstawami egzystencji 
człowieka, jakimi są ciało i umysł, został wyróżniony thetan, czyli istota wcielająca tożsamość 

danej osoby i wyposażona w nadprzyrodzone moce. Thetany pojawiają się w micie 
scjentologów o początkach świata.  

Według Hubbarda thetan to duch człowieka, czyli jego zasadnicza istota. Nie 

przytaczając żadnych dowodów na poparcie swych poglądów wysuwa on zaskakujące 
twierdzenie, jakoby naukowo uzasadnił, „iż to, co jest osobą, osobowością, może być dowolnie 

oddzielane od ciała i umysłu”14, nie prowadząc do śmierci lub choroby psychicznej. Twierdzi, 
że jakkolwiek thetan normalnie znajduje się w czaszce, jednym z celów scjentologii jest 

wydobycie go na zewnątrz tak, aby się znalazł poza ciałem, ale w jego pobliżu. Ciało 
rządziłoby nim w sposób świadomy15. 

Formułowane są niezwykłe twierdzenia na temat mocy thetanu. Może on zmieniać 

kształt ciała, zwiększając lub zmniejszając jego wagę i wysokość oraz zmieniając jego wygląd, 
może stworzyć ciało lub jego kopię, może wytworzyć dostateczną ilość elektryczności, aby 

dotkliwie kogoś porazić lub nawet spowodować śmierć16. Potrafi on również przemieszczać 
przedmioty materialne i przenosić się z olbrzymią szybkością. Atmosfera i temperatura nie 

mają na niego wpływu. Hubbard ostrzega swych zwolenników, aby dla udowodnienia mocy 
thetanu nie popisywali się zrzucaniem kapeluszy z głów z odległości pięćdziesięciu jardów lub 
czytaniem książek znajdujących się za kilkoma granicami17. 

LRon poucza również, że thetan nie podlega śmierci i stale jest na ziemi, albo na innej 
planecie reinkarnowany. Mimo, że każda jednostka doświadcza wielu inkarnacji w różnych 

ciałach, sam byt thetaniczny jest dla nich wszystkich wspólny18. Hubbard spodziewa się, że 
jego zwolennicy dosłownie przyjmują te koncepcje, gdyż jak wyjaśnia – „jest to sprawozdanie 

                                                 
11 L.R. Hubbard, History of Man, Los Angeles 1969, s. 38. 

12 L.R. Hubbard, Dianetyka…, s. 13. 
13 L.R. Hubbard, Dianetyka…, s. 16-18, 111-123, 414-416. 
14 L.R. Hubbard, Dianetyka…, s. 65. 

15 L.R. Hubbard, Scjentologia. Podstawy myśli, Grostrup 2009, s. 65-66, 73-75, 78-79. 
16 L.R. Hubbard, History of Man, s. 10. 

17 L.R. Hubbard, History of Man, s. 34. 
18 L.R. Hubbard, History of Man, s. 13-14. 
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sporządzone w sposób zupełnie obiektywny i oparte na faktach czerpanych z ostatnich 

sześćdziesięciu trylionów lat naszej egzystencji”19. 
Utrzymuje, że thetan łączy się z przeznaczonym jemu ciałem tuż przed jego 

narodzeniem. Ponadto thetany nie zawsze są tak dobre, jak być powinny, i czasami nawet 

zdarzają się kłótnie na tle „mieszkaniowym”. Podobno dwa thetany próbowały połączyć się 
z tym samym ciałem i musiały rozstrzygnąć to przez walkę. W chwili śmierci thetan opuszcza 

ciało i przenosi się w przestrzeń „międzyżyciową”, gdzie po zgłoszeniu się otrzymuje mocną 
„szczepionkę zapomnienia”, zanim zostanie znowu wysłany, aby połączyć się z innym ciałem 

tuż przed jego narodzeniem. Dla większości thetanów miejscem, gdzie mają się zgłosić, jest 
Mars, chociaż niektóre – wyjaśnia Hubbard – muszą zadowolić się przystankami na innych 
planetach układu słonecznego20. 

Aby osiągnąć poziom rozwoju, na którym nie podlega się już nieprzyjaznym 
przypadkom, trzeba poznać Thetana, którym się jest. W ten sposób można osiągnąć stan 

pełnej wolności, określany jako czynny thetan, którego siły są większe od mocy Buddy czy 
Chrystusa. Jest to kolejny poziom rozwoju człowieka. Samowiedza staje się w ten sposób 

drogą do „zbawienia”, zgodnego z założeniami Hubbarda. Po oczyszczeniu dla scjentologa 
pozostaje osiem poziomów zaawansowania, które są nazywane poziomami operating thetan – 
OT. Człowiek OT posiada całkowitą kontrolę nad tzw. kompleksem MEST: energią, 

przestrzenią, materią i czasem. Szczególnie oczekiwany jest trzeci z ośmiu poziom OT, zwany 
„Ścianą Ognia”. Na tym bowiem szczeblu wiernym zostaje ujawniona tajemnica wszechświata 

oraz historia stworzenia – wspomniany już wcześniej tzw. mit stworzenia. Kurs najwyższego 
poziomu – „Prawda Objawiona” został ukończony tylko przez nielicznych scjentologów. 

Zdaniem Hubbarda, najwyższym etapem w rozwoju człowieka jest homo novis, który osiąga 
przymioty boskie. Po stopniach OT – według scjentologii – ludzie wspinają się do wieczności. 
Czynny thetan kontroluje MEST, a znajduje się przy tym nie w ciele, lecz w jego pobliżu. 

Scjentologiczna praktyka ma więc na celu odkrycie w sobie boskiego nadczłowieka, który nie 
jest niczym ograniczony21.  

Poprzez samowiedzę, kształtowaną zgodnie z Hubbardowską koncepcją człowieka, 
dochodzi się do stworzenia nowego świata i nowego człowieka. Należy zaznaczyć, iż zasady 

produkcji homo novis wpływają w dużej mierze na proces izolacji scjentologów od świata 
zewnętrznego. Dzieję się tak z prostej przyczyny – ucieczka od rzeczywistości daje poczucie 
schronienia, lecz jest i równoznaczna z popadaniem w świat hermetycznej iluzji. 

Sprzeciw wobec świata może przybrać różną formę. Jedną z nich jest dążenie do zmiany 
świata poprzez samodoskonalenie, a w ten sposób stymulowanie rozwoju pozostałych 

członków społeczeństwa zgodnie z ustaloną doktryną, wspartą odpowiednimi rytuałami. 
Scjentolodzy uważają, że poszukują ostatecznej prawdy, która prowadzi do bezwarunkowej 

wolności. Są oni przekonani, że posiadają „technologię regeneracji duchowej i rozwoju 
indywidualnych zdolności”22. Określają swoją grupę jako „najbardziej żywotny i najszerzej 
rozpowszechniony ruch samodoskonalenia w dzisiejszym świecie” oraz jako „stojącą na 

                                                 
19 L.R. Hubbard, History of Man, s. 1. 

20 L.R. Hubbard, History of Man, s. 50. 
21 The Church of Scientology International, The Bridge to Total Freedom, http://www. 
whatisscientology.org/html/Part02/Chp06/pg0181_1.html, bmrw, ulotka [dostęp: 12.09.2018].  
22 J. Mc Dowell, D. Stewart, Oszukani, Lublin 1994, s. 160. 
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najwyższym poziomie szkołę umysłu znaną człowiekowi”. Ich celem jest „przem iana 

człowieka w istotę wyższą”23. 
Psycholog E. Fromm opublikował komentarz do technik Hubbarda. Stwierdza w nim, że 

„dianetyka nie posiada żadnego respektu ani żadnego zrozumienia złożoności ludzkiej 

osobowości”. Fromm ustalił, że Hubbard stworzył dianetykę z „uproszczonych  prawd, 
półprawd i całkowitych absurdów”24. 

Scjentologia odwołuje się do mądrości Wschodu, jak i do mistycyzmu oraz 
współczesnych form magii. Łączy w sobie elementy zaczerpnięte z fantastyki naukowej, 

chrześcijaństwa, buddyzmu, hinduizmu oraz taoizmu. Jest ubogacona zbliżonymi do jogi 
terapeutycznymi technikami oczyszczenia wewnętrznego. Składa się z dwóch elementów: 
dianetyki i scjentologii. Jest to soteriologia utożsamiona z pewnego rodzaju sposobem na 

życie w wolności. 
„Nauka o Wiedzy” mówi o Najwyższym Bycie, Bogu i bogach, bez sugerowania swym 

członkom, w którego z nich mają wierzyć. W The Scientology Catechism – „Katechizm 
Scjentologiczny” zapisano: „Jaka jest scjentologiczna koncepcja Boga? Nie ma dogmatów 

w scjentologii i każda osoba ma własną koncepcję (...). Każdy sam zdobywa pewność co do 
tego, kim jest Bóg oraz co dla niego znaczy. Autor czasoprzestrzeni istnieje – to pewne. Jednak 
to, w jaki sposób Go sobie wyobrażasz, wynika z twoich wcześniejszych doświadczeń i stanu 

świadomości”25. 
Opisując Boga jako istotę monoteistyczną, Hubbard jednocześnie mówi o aktywności 

bogów. Nie widzi sprzeczności w jednoczesnym głoszeniu politeizmu, stawiając go na równi 
z monoteizmem: „Wypowiadając się o Scjentologii , należy wziąć pod uwagę jakieś dziesięć 

tysięcy lat studiów, jakie zostały podjęte przez człowieka, poświęconych istocie Boga lub 
bogów”26. 

Scjentologowie wydali także 64-stronicową broszurę zatytułowaną Scientology and the 

Bible – „Scjentologia i Biblia”, która ma być „manifestem dokonanym przez L. Rona Hubbarda, 
porównującym odkrycia scjentologii z Pismem Świętym”27. Jej celem jest ukazanie, iż nie 

istnieją większe różnice między nauczaniem ruchu a wiedzą zawartą w Biblii. Połowa 
broszury – prawa kolumna każdej strony cytuje Biblię, wyznania wiary chrześcijańskiej 

i ojców Kościoła. Druga połowa, kolumny lewe, zawiera fragmenty pism Hubbarda – co 
ciekawe – są one jeszcze bardziej niedorzeczne, gdy czyta się je w zestawieniu z Pismem 
Świętym. Na przykład: Fragment z Księgi Przysłów 21,2: „Każdego droga zdaje mu się prawa, 

lecz Pan osądza serca”, jest zestawiony z: „Wartość dana lub pole danych są modyfikowane 
przez punkt widzenia obserwatora”. Z kolei tekst z Ewangelii wg św. Jana 15,13: „Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” jest wyjaśniony 
przez: „Nigdy nie opuszczaj przyjaciela w biedzie”28. 

                                                 
23 M.C. Burrell, Wyzwanie kultów, w: Nie wszyscy są jednego ducha, red. M.C. Burrell, J. Allan, Warszawa 
1988, s. 143-144. 

24 E. Fromm, „Dianetics” – For Seekers of Prefabricated Happiness, https://www.fromm-
gesellschaft.eu/images/pdf-Dateien/1950b-e.pdf, Tuebingen 2011, [dostęp: 12.09.2018]. 

25 The Church of Scientology International, The Scientology Catechism: What is the Scientology concept 
of God?, http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/misc/hub/sci_catech.html [dostęp: 
12.09.2018]. 

26 L.R. Hubbard, The Phoenix Lectures, Los Angeles 1969, s. 31. 
27 L.R. Hubbard, Scientology and the Bible. A Manifest Paralleling the Discoveries of L. Ron Hubbard with 
the Holy Scriptures, Brighton 1967. 
28 L.R. Hubbard, Scientology and the Bible…, s. 10, 12. 

http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/misc/hub/sci_catech.html
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Porównując niektóre podstawowe koncepcje scjentologii z niektórymi kluczowymi 

doktrynami wiary chrześcijańskiej, można się przekonać, że mają one ze sobą niewiele lub nic 
wspólnego. Hubbard uznaje istnienie Bytu Najwyższego. Jego ósma dynamika to pragnienie 
zachowania życia jako Bóg lub nieskończoność. Scjentologowie nie widzą jednak potrzeby 

oddawania czci Bogu, nie mają poczucia świętości Boga i swej własnej grzeszności, a co za tym 
idzie – nie rozumieją i nie pragną osobistego związku z Bogiem. Gdyby w ich publikacjach 

słowo „Bóg” zostało zastąpione przez „Siła Życiowa”, byłoby to prawdopodobnie bliższe 
prawdy. Dla Boga takiego, jakiego pojmują chrześcijanie , nie ma miejsca w scjentologii29. 

Co ciekawe – raz czy dwa Hubbard wymienia Chrystusa, lecz tylko jako jedno z wielu 
źródeł swej koncepcji. Jezus z Nazaretu umieszczony jest wraz z nauczycielami hinduizmu, 
buddyzmu, taoizmu i judaizmu, którzy stanowią znaczną część podstaw „Nauki o Wiedzy”. 

Scjentolodzy nie uważają Jezusa Chrystusa za Syna Bożego, który przyszedł jako Zbawiciel 
świata. Według nich jest On nauczycielem, który poszukiwał takiej mądrości, jaka zawarta jest 

w sposób bardziej doskonały w nauczaniu scjentologii30. 
Nie znajdziemy w publikacjach sekty żadnych stwierdzeń zaprzeczających boskości 

Chrystusa, Jego Synostwu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Nie znajdziemy także żadnego 
potwierdzenia tych doktryn. W rzeczywistości mielibyśmy sporo trudności ze znalezieniem 
jakichkolwiek wzmianek o Chrystusie. Błąd scjentologiczny nie polega na tym. że 

przedstawiają oni Chrystusa fałszywie, ale na tym, że prawie zupełnie się Nim nie zajmują. 
W filozofii Hubbarda Chrystus nie jest punktem wyjścia. Scjentologia to Hubbard. 

Chrześcijaństwo to Chrystus. Chrześcijaństwo i „Nauka o Wiedzy” nie uzupełniają się, lecz są 
ze sobą sprzeczne. 

Jednym z dogmatycznych sformułowań w wyznaniu wiary scjentologii jest twierdzenie, 
że człowiek jest zasadniczo dobry. Nie ma tu doktryny grzechu. Wszystko, co w człowieku jest 
niewłaściwe, spowodowane jest przez engramy. Gdy tylko taka osoba skorzysta z metody 

scjentologicznej i opowie wszystko swemu audytorowi, który właściwie wykorzysta E-meter, 
stanie się nowym człowiekiem31. Jest to odpowiedź „Nauki o Wiedzy” na pytanie: „Co mam 

czynić, aby żyć wiecznie?” (por. Mt 19,16) 

Nawet najlepsze jednak formy psychoterapii nie są w stanie zaspokoić podstawowej 

potrzeby człowieka, jaką jest ułożenie właściwej relacji z Bogiem. Przeciwstawiając się 
koncepcji wyrażonej w Piśmie – że człowiek nie jest w stanie zbawić się samodzielnie – 
scjentologia powiadamia go, że to, co jest niewłaściwe w jego osobowości, może być 

naprawione przez jego własny wysiłek. Na poparcie tego cytuje się Biblię: „Owocem bowiem 
światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5,9), co ma oznaczać, że 

„człowiek jest zasadniczo dobry”32.  
Wszystkie pisma LRona, począwszy od Dianetyki, są uważane przez scjentologów za 

„święte”. Swoją „świętą księgę” scjentolodzy określają jako „zbiór dzieł Wielkich Nauczycieli 
i dzieł o nich”, włączając w to nawet świętego Łukasza”33.  

Innym elementem, w którym wyraża się w silnie skondensowany sposób nauka sekty, są 

jej symbole i znaki, którymi się posługuje. Pierwszym z nich jest tzw. krzyż  scjentologów, 

                                                 
29 Hubbard L.R. Library, Wprowadzenie do Scjentologii. Sfilmowany wywiad z L. Ronem Hubbardem. 
Polish Edition, Los Angeles 2006. 

30 Tamże. 
31 L.R. Hubbard, The Book Introducing the E-Meter, East Grinstead 1966, s. 9. 

32 L.R. Hubbard, Scientology and the Bible…, s. 48. 
33 L.R. Hubbard, Articles of Incorporation, Los Angeles 1954, nr 2, 14. 
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symbolizujący osiem dróg rozwoju: poprzez jaźń, rodzinę, grupę, ludzkość, przyrodę, 

Wszechświat, ducha i Boga34. Ma on kształt znanego krzyża chrześcijańskiego, któremu 
dodano na przecięciu ramion dodatkowe cztery promienie – jakby chciano przekreślić ten 
znak35. Co ciekawe – krzyż ten jest również niezwykle podobny do okultystycznego krzyża 

Crowleya36. Jak podają pisma scjentologów: „Wzór krzyża pochodzi ze starej hiszpańskiej 
misji w Arizonie i został odkopany przez Rona”37. W krajach katolickich symbol ten używany 

jest niezwykle ostrożnie, gdyż scjentolodzy nieustannie deklarują, że przynależność do nich 
nie wyklucza przynależności do innego wyznania. Jednak z łatwością czerpią także z innych 

znaków i symboli, kojarzących się z chrześcijaństwem: w Stanach Zjednoczonych scjentolodzy 
noszą czarne togi z koloratkami, kosmologiczne komiksy Hubbarda nazywają „świętymi 
księgami”, a swoje ośrodki „kaplicami”. Często są myleni z duchownymi chrześcijańskimi ze 

względu na posługiwanie się tytułem „wielebny”, który jest jednak rozumiany inaczej, niż ma 
to miejsce w chrześcijańskiej kulturze. 

Od dawna wiadomo, że zarządzanie grupą polega głównie na doborze właściwych słów. 
Dlatego duże znaczenie w scjentologicznej doktrynie ma symboliczny język. Jak słusznie 

zauważa Le Bon: „Moc słów jest tak wielka, że nawet najbardziej znienawidzona rzecz, skoro 
otrzyma nową, powabną nazwę, zostanie radośnie przyjęta”38. Hubbard posiadał 
niespotykaną zdolność tworzenia nowomowy. Niektóre z jego książek mają tak wiele nowych 

pojęć, że zamieszczono w nich specjalne słowniki, które pozwalają zrozumieć myśl LRona. 
Głosi on, że człowiek nie jest ciałem, lecz thetanem. Jego problemy to wynik engramów. 

Naturalnym rozwiązaniem jest usunięcie ich, co jest możliwe jedynie na kursach auditingu. 
Podczas tego zabiegu audytowana osoba trzyma w dłoniach dwie metalowe bańki połączone 

przewodami z galwanometrem zwanym e-metrem. Odczyt galwanometru obserwuje 
wyszkolony audytor, który pomaga badanemu odnaleźć jego engram. Kiedy engramy zostają 
usunięte, thetan zostaje uznany za „czystego” i może oswobodzić się z niekończącego się cyklu 

narodzin – reinkarnacji39. 
Według L.R. Hubbarda: „moc języka zależy od mocy, jaka towarzyszy jego definicji”40. 

Dlatego jego Dianetyka posługuje się pseudopsychologicznym żargonem, czerpiąc z namiastek 
freudowskiej analizy, natomiast scjentologia operuje językiem literatury science-fiction. Język 

będący najkrótszym komunikatem, znakiem rozpoznawczym, staje się tu swoistą agitacją, 
elementem wzbudzającym zaciekawienie i rodzącym pierwsze ważne pytania. Jest to wielka 
pułapka, gdyż nawet samo zainteresowanie językiem lub symbolem z czasem rodzi fascynację 

nad doktryną – a w konsekwencji proces odejścia od własnego światopoglądu.  
Całość scjentologicznej doktryny, została – jak widać w powyższej pracy – ułożona 

starannie. Należy podkreślić, iż dzięki użyciu elementów egzotycznych kultur i tajemnych 
religii jest to niezwykle atrakcyjna, a zarazem niebezpieczna propozycja osiągnięcia niczym 

nieograniczonej wolności. Słowa: OT, auditing, engramy, thetan stały się tu przekaźnikami 

                                                 
34 Zob. Krzyż Scjentologów: Aneks, rys. 1. 

35 A.P. Lerma, Scientology and occult, http://www.lermanet.com/scientology-and-occult [dostęp: 
12.09.2018]. 
36 Zob. Krzyż Crowleya: Aneks, rys. 2. 

37 L.R. Hubbard, Dianetics and Scientology…, s. 369. 
38 G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986, s. 111-116. 

39 J. Mc Dowell, D. Stewart, Oszukani…, s. 161-163. 
40 H. el Mountacir, Dzieci w sektach, Kraków 2000, s. 134. 

http://www.lermanet.com/scientology-and-occult
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takiego wyzwolenia, a znajomość ich definicji podstawą Scjentologicznej Drogi do Wolności41. 

Dzięki temu, kursy proponowane przez scjentologów wywołują złudzenie terapii opartej na 
zdobyczach nauki, która daje nadzieję na rozwiązanie wszelkich życiowych problemów. Dla 
początkujących zainteresowanie i uczestnictwo w takich szkoleniach nie ukazuje w żaden 

sposób powolnego przejścia w świat nowej niebezpiecznej religii. Działanie takie jest 
wynikiem semantycznej manipulacji zawartej w scjentologicznej ofercie rozwoju 

samoświadomości. 

ANEKS  

  

Rys. 1. Krzyż Scjentologów42 Rys. 2. Krzyż Crowleya43 

DOCTRINE OF THE HUBBARD'S WAY TO FREEDOM 

Summary 

The Scientology created by Hubbard is called the Road to the freedom. Is it one indeed? 
Answers to this question, is granting many foreign bibliographical positions, authorships 

among others: J. Atacka, P. Cooper, B. Corydona, J.C. Deniau, E. Fromm, R. Kaufmana and 
R. Vodicki. Amongst few polish people examining this issue it is possible to mention: 
P.T. Nowakowski, A. Posacki and A. Zwoliński. 

The thesis based above on author's thesis of the author of the Scientology - L.R. of 
Hubbard will be devoted to the analysis of the doctrine of Scientology - the Road to the 

                                                 
41 Więcej zob. P.J. Kaczmarczyk, Słownik scjentologiczny, Olsztyn 2011. 

42 Za: Church of Scientology International, Scientology Cross, https://www.scientology.org/what-is-
scientology/scientology-insignia.html [dostęp: 12.09.2018]. 

43 Za: A. Crowley, The complete Symbol of the Rose and Cross, 
http://hermetic.com/crowley/equinox/i/iii/images/103_210a.jpg [dostęp: 12.09.2018]. 

https://www.scientology.org/what-is-scientology/scientology-insignia.html
https://www.scientology.org/what-is-scientology/scientology-insignia.html
http://hermetic.com/crowley/equinox/i/iii/images/103_210a.jpg
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freedom. At the end of the work an annex showing the similarity and occult-satanic origin of 

the scientological symbol, modeled on A. Crowley's cross, was placed. 
Scientology - what are its truths of faith? How does "give" freedom to man? What makes 

her attractive? These are questions that are worth answering - that's why the following work 

will be devoted to the characteristics of the scientist worldview. 

Keywords 
fundamental theology, sect, doctrine, Lafayet Ron Hubbard Scientology, The Road to 

Freedom, Scientology, science about knowledge 
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JUSTYNA KAPŁAŃSKA1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

CZŁOWIEK WOBEC BOGA. 
ELEMENTY ANTROPOLOGII W MYŚLI BLAISE`A PASCALA 

Myśl Pascala ukazuje człowieka łączącego w sobie różne sprzeczności – niezwykle 
kruchego wobec zagrożeń świata, a zarazem przekraczającego go mocą własnego 
myślenia, człowieka rządzonego przez dwa porządki – serca i rozumu. Sam dla 
siebie pozostaje on istotą niezrozumiałą, dopóki nie odkryje, że paradoksy jego 
istnienia znajdują sens w Bogu. Tu bardzo mocno antropologia łączy się z teologią. 
Człowiek bez Boga pozostaje dla siebie niezrozumiały, pełen chaosu, a nawet 
potworny. Nawrócenie odbywa się przez uznanie własnej nędzy i jest, obok 
znajomości Boga, a konkretnie Chrystusa, koniecznym elementem ludzkiego życia. 
Człowiek dociera do Boga dzięki porządkowi serca, przez wiarę, nie za pomocą 
rozumu, choć i on jest w życiu konieczny. Wiara Pascala jest jednak wiarą niełatwą – 
filozof wyznanie predestynację, a zatem i łaskę wiary, i obietnicę życia wiecznego 
otrzymują jedynie wybrani przez Boga. Mimo tego „opłaca się” wierzyć, o czym 
mówi słynny zakład Pascala, a wiara, nadając ludzkiemu życiu sens, wydobywa go 
z beznadziejności ludzkiej kondycji i może stać się preludium do otrzymania łaski 
wiary od Boga.  

Postać Blaise`a Pascala – XVII-wiecznego francuskiego filozofia, matematyka i fizyka – 
jest powszechnie znana i wywarła wpływ na późniejszą myśl filozoficzną. Określenia „serca 

mającego swoje racje” czy „trzciny myślącej” na trwałe weszły do języka, oddziałując 
niepostrzeżenie na postrzeganie człowieka. Antropologię tego myśliciela warto jednak stale 
odkrywać na nowo, także jako inspirację dla teologii, gdyż jego przemyślenia wydają się 

szczególnie odpowiadać kondycji człowieka XXI wieku – dokonującego wielkich odkryć 
i szczycącego się rozumem, a zarazem rozdartego, kruchego, i odkrywającego, jak niepewnym 

fundamentem może być właśnie jego własny rozum.  

Pascal w swoich dziełach rozróżnia sytuację człowieka pozbawionego wiary i człowieka 

stającego wobec Boga. I choć podstawy ludzkiej kondycji pozostają w obu przypadkach 
niezmienne, egzystencja ludzka w obu przypadkach zyskuje jednak inny wymiar. 
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona jedynie ta druga perspektywa2. Celem takiego 

ujęcia jest ukazanie, że osiągnięcia i postęp nie dają człowiekowi spełnienia i sensu, że 
dopiero wiara, zmieniając sposób patrzenia na rzeczywistość, pogłębia jej rozumienie, a także 

                                                 
1 Justyna Kapłańska, mgr lic. kan. – magister filozofii (WNS UŚ) oraz teologii (WTL UŚ), doktorantka 
w  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; zainteresowania naukowe: 
antropologia filozoficzna, antropologia chrześcijańska, etyka, dogmatyka katolicka, duchowość Ruchu 
Światło-Życie, eklezjologia. 

2 Treść artykułu stanowi fragment pracy licencjackiej, obronionej w 2007 roku na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 
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pobudza do poszukiwania Prawdy. Człowiek do szczęścia potrzebuje Prawdy konkretnej, 

relacyjnej – potrzebuje Boga, który poprowadzi go w gąszczu absurdów jego egzystencji. 
Pomocą w realizacji tego celu będzie analiza tekstów, z naciskiem na jego główne dzieło – 
„Myśli” („Pensées”). 

Pascal szuka szczęścia, którego na ziemi nie można zrealizować. Ta niemoc przypomina 
mu, że kiedyś istniało prawdziwe szczęście, po którym został teraz tylko marny ślad. Mimo to 

stale staramy się je osiągnąć, mając świadomość, że pustkę wypełnia tylko Bóg. To  On 
pogrążył ludzi w ślepocie karząc ich za pierwszy grzech. W efekcie  niezwykle trudno ludziom 

uznać oczywistość Jego istnienia. 
W tym miejscu natykamy się na problem rozumu i mądrości oraz na polemikę Pascala 

z Kartezjuszem3. Pascal nawiązuje do „myślę, więc jestem”, skupiając się na „jestem”. Uważa, 

że jego istotę pojąć można jedynie w ewolucji chrześcijańskiej. 
Kartezjusz pragnął tego, co oczywiste i zrozumiałe; w swoim myśleniu odwoływał się 

zarówno do Boga, któremu człowiek poddaje się jako twórcy rozumu, jak i do świata, który on 
sobie poddaje dzięki nauce. Z tej wizji wyłania się motyw bohaterów, którzy, 

podporządkowując sobie świat, staną się panami samych siebie. Dla Pascala wizja ta 
pozbawiona jest dramatyzmu, dlatego też przenosi on wizję człowieka określonego jako 
środek między nicością a Bogiem do perspektywy bardziej „przerażającej” i rozpoczyna 

rozważania w kategoriach, które nazwać można egzystencjalnymi. Pascal zarzuca 
kartezjanizmowi brak subiektywizmu. Dla niego człowiek, będący panem wszechrzeczy, jest 

w rzeczywistości niewolnikiem tych rzeczy, bo oddziałują one na wyobraźnię. Zarazem rozum 
jako światło dwukrotnie zawodzi: raz, gdy używając dowodów, pomija władzę „serca”, drugi, 

gdy ulega temu, co stara się przewyższyć, czyli wyobraźni. 
W kwestii jedności duszy i ciała Pascal odrzuca kartezjańską definicję ciała jako 

„maszyny”, nad którą zmysł krytyczny jest w stanie zapanować. Dla niego „dusza nasza 

zabłąkała się w ciało, gdzie znajduje liczbę, czas, wymiary”4. „Myśli” ukazują ciało, które 
w zwierzęciu naturalne, w człowieku jest nędzne. To, że mamy naturę zwierzęcą, świadczy, że 

jesteśmy upadli z natury lepszej; nasze ciało nie tylko nie współżyje w tomistycznej harmonii 
z duszą, ale jest dla nas wręcz przekleństwem. Nie można pozwolić ciału na kierowanie duszą, 

bo może się to okazać niebezpieczne. Trzeba poddawać ciało dyscyplinie, „ogłupiać się”, być 
jego panem, dzięki temu dusza uzyskuję siłę, by nie ulegać despotycznym wymaganiom ciała. 
„Trzeba bowiem znać siebie: jesteśmy tyleż automatami co duchem”5. Musimy więc 

zapanować nad owym automatem, by on nas nie zdominował. 
Pascal pomija postęp wiedzy, zauważając, że to czczość jest motorem działań człowieka, 

a sam człowiek nieustannie konfrontuje się z samym sobą. Według filozofa rozum powin ien 
wyrzec się pychy i pretensji do zrozumienia wszystkiego. Nie jest on w stanie zapewnić 

mądrości; jest zbyt kruchy, słaby, a na dodatek zbyt pyszny, by się do tego przyznać. Tak 
następuje zerwanie więzów myśliciela z kartezjanizmem. Równie prawdziwe stają się prawdy 
rozumowe (np. matematyczne), jak subiektywne odczucia – należą one tylko do innych 

porządków. 
Pascal nie odnajduje w naukach oczekiwanego przesłania: „Wiedza rzeczy zewnętrznych 

nie opłaci mi w chwili zgryzoty niewiedzy moralnej; natomiast wiedza obyczajów opłaci mi 
                                                 

3 Na temat polemiki Pascala z Kartezjuszem por. B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, 
nr 92; B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią, w: Rozprawy i listy, tłum. T. Boy-Żeleński, M. Tazbir, 
Warszawa 1962, s. 152. 

4 B. Pascal, Myśli, nr 451. 
5 Tamże, nr 252. 
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zawsze nieświadomość nauk”6. Nauki abstrakcyjne przekazują tylko to, co abstrakcyjne, nijak 

ma się to do prawdy, dla której chce się żyć i umierać; przekazują więc naprawdę niewiele. 
Nauce brak wymiaru Prawdy, w którym człowiek mógłby odnaleźć samego siebie. 

We fragmencie o dwóch nieskończonościach Pascal wspomina o dwóch nowych 

odkryciach –lunecie astronomicznej i mikroskopie. Czyni to, by odnaleźć miejsce człowieka 
we Wszechświecie, jego małość wobec wielkości Stwórcy, nie by sławić potęgę ludzkiego 

umysłu czy opiewać postęp. Zauważa, że to, co człowiek dostrzega jako największe lub 
najmniejsze, jest w rzeczywistości zaledwie cząstką rzeczy nieskończenie większych bądź 

nieskończenie małych. Ludzka wyobraźnia nie jest w stanie tego objąć, ona  

”wcześniej znuży się pojmowaniem niż natura dostarczaniem przedmiotów. [...] Darmo byśmy 
piętrzyli nasze pojęcia poza wszelkie dające się pomyśleć przestrzenie; rodzimy jeno atomy 
w stosunku do rzeczywistości rzeczy. Jest to nieskończona kula, której środek jest wszędzie, 
powierzchnia nigdzie. […] Kto się zważy w ten sposób, przestraszy się samym sobą i zawieszony 
między tymi dwiema otchłaniami, Nieskończonością i Nicością, zadrży na widok własnych 
cudów; sądzę, iż mieniąc ciekawość swoją w podziw, skłonniejszy będzie przyglądać się im 

w milczeniu, niż zarozumiale dociekać ich tajemnicy”7.  
„Niepokój rodzi się nie tylko z niepewności, na którą skazany jest człowiek świadomy 
nietrwałości własnej natury, ale ma także głębszą metafizyczną przyczynę,  polegającą na 
radykalnym przeciwstawieniu skończonej jednostce nieskończoności wszechświata” 8. 

Zasługą nauk jest bowiem tylko (w niewielkiej mierze) uzmysłowienie nam wszechmocy 

Boga, a zarazem zachęta, by człowiek wrócił do siebie i ujrzał kim jest. 

„Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, 
wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między niczym a wszystkim. Jest nieskończenie oddalony 
od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań zawsze ukryte w nieprzeniknionej 
tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której go wyrwano, jak niesko ńczoności, 
w której go utopiono”9. 

Człowiek więc to istota niezrozumiała, paradoksalna, rozdarta i rozdzierająca. Może on 

sobie poradzić ze swymi sprzecznościami  i rozdarciem tylko słuchając przesłania Pisma 
Świętego; skrajności jednoczą się i odnajdują w Bogu i tylko w Nim. Tylko wiara w Boga 

rozwiązuje sprzeczności ludzkiej egzystencji10. Bez niej człowiek pozostaje jedynie w stanie 
niezdolności ani do pewnej wiedzy ani do zupełnej niewiedzy, nieustannie zadziwiając siebie 

bardziej niż wszystko to, co go otacza i stale odkrywając, jak daleko jest od poznania własnej 
istoty.  

 „Człowiek ani nie jest owym wszechwiedzącym uczonym, którym stara się zostać, ani też 
absolutnym ignorantem, jak go postrzegali sceptycy. Wiemy zbyt mało, abyśmy mogli uwierzyć, 
że kiedyś będziemy w stanie wiedzieć wszystko, ale też zbyt dużo, aby wpadać w rozpacz, 
uznając całą wiedzę za próżną. Ani nie jesteśmy posiadaczami prawdy, ani nie jesteśmy jej 
pozbawieni”11.  

Ta sytuacja powoduje cierpienie i poczucie niemocy.  

                                                 
6 Tamże, nr 67. 
7 J. Brun, Pascal, tłum. A.Chodorowska-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 81. 

8 S. Lubańska, Sceptycyzm Pascala, Filo-Sofija 2 (2012), s. 79. 
9 B. Pascal, Myśli, nr 84. 

10 Por. S. Lubańska, Sceptycyzm Pascala, s. 79. 
11 J. Brun, Pascal, s. 82. 
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Jakże daleko tutaj od kartezjańskiej pewności i oczywistości; zamiast niej wszędzie 

widzimy przypadkowość: „Czuję, że mogłem nie być, albowiem ja polega na mojej myśli: 
zatem ja, który myślę, nie istniałby,, gdyby zabito moją matkę, nim otrzymałem życie. Nie 
jestem tedy istnieniem koniecznym”12. Brak konieczności decydujący o moim istnieniu 

prowadzi mnie do odkrycia moich ograniczeń (człowiek nie jest nieskończony ani wieczny); 
dzięki temu człowiek może ujrzeć, do czego prowadzą tego granice, co za nimi stoi: istota 

konieczna, wieczna i nieskończona – Bóg. I tak, mimo to, że świat pozostaje głuchy, a byt 
umyka człowiekowi, to jednak człowiek nie przestaje szukać. Bo potrzeba doświadczenia, 

które wskaże drogę człowiekowi bez Boga. 
Tak dochodzimy stopniowo do rozróżnienia przez Pascala dwóch porządków: serca 

i rozumu. Najpierw spotykamy się z podziałem na zmysł matematyczny i przyrodzoną 

bystrość. Zmysł matematyczny uznaje zasady namacalne, ale nie stosowane powszechnie, 
wyciąga wnioski z rozumowania na podstawie niewielkiej liczby założeń początkowych oraz 

kieruje się rozsądkiem. Natomiast bystrość to rozległość umysłu, żywe i głębokie wnikanie 
w konsekwencje zasad, ale też i niemożność ogarnięcia zbyt wielu jednocześnie. Rozum działa 

powoli, opierając się na wielu zasadach łatwo mu usnąć lub pobłądzić; przekonanie nie 
odwołuje się zaś do rozumu (jak chciał Kartezjusz), ale do „serca” lub „uczucia” (w definicji 
Pascala). „Serce ma swoje racje, których rozum nie zna”13.  

Dla myśliciela są prawdy, dla których nieskuteczne są zwykłe dowody, ale które 
przyjmujemy sercem. Czym jest serce? Jak pisze Leszek Kołakowski, „Jest to władza intuicji 

intelektualnej, mocą której przyjmujemy prawdy nieosiągalne drogą rozumowania 
matematycznego czy też poprzez świadectwo zmysłów”14. Tak więc wszystkie niedowodliwe 

prawdy są dostępne władzy „serca”. Ono poznaje pierwsze zasady: przestrzeń, czas, ruch, 
liczbę – bez pomocy rozumowania. Wie, że są trzy wymiary przestrzeni i że liczb jest 
nieskończenie wiele. Serce budzi w człowieku niezachwianą pewność lub moralne 

przeświadczenie co do tych kwestii. 
Serce pozwala nam więc rozumieć wszystko, co odnosi się do Boga, co dostępne przez 

łaskę i wiarę. Bo „Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie 
dla rozumu”15. Dowody na istnienie Boga tak naprawdę nigdy nie prowadzą niewierzących do 

wiary, podobnie jak dowody na nieistnienie nie odejmują wiary wierzącym. „Poznajemy 
prawdę nie tylko rozumem, ale i sercem”16; wiara jest darem Boga, nie rozumowania. 
Człowiek nie może sam dojść do Boga; nie on dochodzi do Boga, ale Bóg zstępuje do człowieka 

przez Wcielenie. „Bóg zstępuje do człowieka, wyrzekając się samego siebie i stając się 
człowiekiem w akcie miłości, wskutek czego przychodzi mu doświadczyć cierpienia, agonii 

i śmierci stworzenia”17.  
Rozum może prowadzić do wiedzy, ale nie do miłości; od poznania Boga daleko do Jego 

kochania. Jezus przecież nie odwoływał się do rozumu i dowodów, lecz do przypowieści; 
mówił prosto i poruszał serca. Rozum stosuje zasady i dowody, jemu przynależy świat nauki . 
Prawdziwa wymowa odwołuje się jednak do łagodności. Porządek serca jest odmienny od 

                                                 
12 B. Pascal, Myśli, nr 469. 
13 Tamże, nr 277. 

14 L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, Kraków 2001, s. 195. 
15 B. Pascal, Myśli, nr 278. 

16 Tamże, nr 282. 
17 J. Brun, Pascal, s. 86. 
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porządku rozumu, gdyż odwołuje się do miłości. Także Boga czujemy sercem, nie rozumem. 

Wierzący – jak sama nazwa mówi – wierzy, a nie rozumuje.  
Pascal, przywołując „serce”, nie jest jednak obrońcą irracjonalizmu, sentymentalizmu 

czy subiektywizmu – to prowadziłoby do łatwowierności i zabobonów. Te dwie ostatnie 

pochodzą zaś z wyobraźni, którą Pascal krytykuje mówiąc, iż czyni człowieka niewolnikiem. 
Namawia" natomiast do krytycyzmu: nauka i informacje nie stanowią całości wiedzy; nie 

można ani wykluczać rozumu, ani przyjmować tylko rozumu. Rozum ma granice, których nie 
powinien ani przekraczać (aby nie zbłądzić), ani negować (aby samemu nie oślepnąć). Dlatego 

„nie ma nic równie zgodnego z rozumem, jak to zaparcie się rozumu”18. 
W tym miejscu warto wspomnieć o znanym podziale Pascala na niewiedzę naturalną 

i uczoną. Sięgnijmy zatem do „Myśli”:  

„nauki mają dwa krańce, które stykają się z sobą: jeden to czysta niewiedza naturalna, w jakiej 
znajdują się wszyscy ludzie przy urodzeniu. Drugi kraniec to ten, do którego dochodzą wielkie 
dusze, które przebiegłszy wszystko, co ludzie mogą wiedzieć, uznają, że nie wiedzą nic, 
i znajdują się w takiej samej niewiedzy, z której wyszli; ale jest to niewiedza uczona, która zna 

samą siebie”19. 

Zastanówmy się teraz nad religią Pascala i kwestią wiary. Po pierwsze, dla filozofa 

prawdziwa religia łączy to, co wewnętrzne, z tym co zewnętrzne. Musi być więc miejsce na 
odpowiednie gesty, słowa i zachowania. Nie mogą być one jednak mechanicznym 

wykonywaniem rytuałów (jak robią to poganie), lecz znakiem wewnętrznej wiary; choć dla 
niewierzących widział Pascal w owych działaniach jakiś ratunek. Zarazem to, co zewnętrzne 
miało być znakiem i wzorem dla niewierzących. Religia chrześcijańska jest wobec tego religią 

idealną, gdyż doskonale łączy te dwa elementy: ducha i literę, zewnętrzność i wewnętrzność. 
Dla Pascala człowiek bez Boga jest istotą nieszczęśliwą i zagubioną. Tylko Bóg dać mu może 

spełnienie i prawdziwą radość, czyniąc istotą „miłą i szczęśliwą”. 

Niestety, religia Pascala nie jest religią łatwą, głównie ze względu na wpływy 

jansenistyczne. Wyraźnie obecnym elementem jest teoria predestynacji, a także kwestia 
łaski20. To Bóg udziela daru wiary, on decyduje, kto jest go godzien, a zarazem on przeznacza 
do zbawienia lub potępienia. Daremne są wszelkie ludzkie wysiłki i starania, jeżeli nie zostaną 

przez Niego uświęcone. Nie ma nic, do czego Bóg byłby zobowiązany; udziela on swoich 
darów tak, jak chce. I nawet jeżeli większość ludzkości zostanie potępiona i tak winniśmy Mu 

wdzięczność, że mimo skażenia grzechem pierworodnym ocalił garstkę zasługujących na karę 
mocą swego miłosierdzia. Albowiem on nie jest nam nic dłużny. „Dla Pascala, religia jest 

straszliwym dramatem, w którym, w każdej godzinie, człowiek gra o swoją duszę, o swoją 
wieczność; miłość Boga jest tu niby płomień, spalający wszystko co nie  jest Bogiem i tą ku 
niemu miłością”21. 

Jaki jest Bóg Pascala? Jest to biblijny Bóg ukryty, Deus absconditus. Bóg, który jest wciąż 
obecny, a zarazem pozostaje w ukryciu. Kryje on przed nami nie tylko swoją obecność, ale 

nawet swoje istnienie. Wolą jego jest objawienie się wybranym, a pozostawienie innych 
w ciemnościach, by kroczyli o własnych siłach. Ukrywa się On szczególnie przed kuszącymi 

                                                 
18 B. Pascal, Myśli, nr 272. 

19 Tamże, nr 327. 
20 Tym kwestiom poświęcone jest polemiczne dzieło Prowincjałki; zob. B. Pascal, Prowincjałki, tłum. 
T. Boy-Żeleński, Warszawa 1921. 
21 T. Boy-Żeleński, Wstęp, w: B. Pascal, Prowincjałki, nr 25. 



CZŁOWIEK WOBEC BOGA. ELEMENTY ANTROPOLOGII W MYŚLI BLAISE`A PASCALA                                                                            J. KAPŁAŃSKA 

48 

Go, odsłania przed szukającymi; ludzie są zarazem niegodni Boga (przez skażenie  – rozrywki, 

namiętności, grzechy) i zdolni do poznania Go (przez pierwotną naturę). 
Bóg działając, nie zmienia zachowania ludzi, lecz zmienia ich wolę22. Jest on jedynym 

gwarantem wyzwolenia z trwogi, gwarantem pokoju i szczęścia. Jest to Bóg chrześcijański, 

„Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg chrześcijan – to Bóg miłości i pociechy; to Bóg, 
który napełnia duszę i serce tych, których posiada; to Bóg, który daje im czuć ich nędzę i swoje 

nieskończone miłosierdzie”23.  
Bóg stanowi jedyne dobro duszy i tylko w Nim może ona znaleźć odpoczynek i radość. 

Stąd wszystko to, co sprzeciwia się miłości Boga, powoduje w człowieku odrazę i uświadamia 
mu, że jego miłość własna jest czymś, co prowadzi do zguby. „Bóg pociąga bardziej niż grzech, 
sprawia, że człowiek się Nim zachwyca, nie chcąc oderwać, choć dzięki wolności ma taką 

możliwość”24. 
Jeżeli mowa o chrześcijaństwie, nie sposób pominąć Chrystusa, który jest jego centralną 

postacią. Pascal wprowadza nas w Jego istotę następująco: „Znajomość Boga bez znajomości 
własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. 

Znajomość Chrystusa stanowi pośrodek, ponieważ w niej znajdujemy i Boga, i swoją nędzę”25. 
I dalej: „Bez Chrystusa człowiek musi żyć w grzechu i w nędzy; z Chrystusem człowiek jest 
wolny od grzechu i nędzy. W Nim cała nasza cnota i całe szczęście. Poza Nim jest grzech, 

nędza, błąd, ciemności, śmierć, rozpacz”26. On jest Oswobodzicielem, do którego człowiek 
zmęczony szukaniem dobra potrzebuje się zwrócić; jest Zbawicielem, tym, który jako jedyny 

może nas uleczyć; jest Tym, który przejawia się w Słowie i ciele, który dzieli z ludźmi te nie 
dające się przekazać, najtrudniejsze doświadczenia. To dzięki Niemu i za Jego pośrednictwem 

dokonuje się poznanie Boga, samego siebie i rzeczywistości. 

„Człowiek oczywiście może znać Boga, nie wiedząc, czym ów Bóg jest. Zagłębia się w sens i go 
rozszyfrowuje, nigdy jednak go nie zgłębi, albowiem to Sens czyni człowieka, a nie człowiek 
czyni Sens. Bóg nie podlega dowodzeniom, spotyka się Go dzięki nawiedzeniu, poprzez które do 
nas przychodzi, wyrzekając się siebie samego, aby przybrać postać Jezusa. Oto znak 
nieskończonej miłości, jaką nas obdarza, dzieląc z nami fizycznie naszą egzystencję, agonię, 

śmierć”27. 

Ta miłość, poza rozwiązaniem ludzkich problemów, niesie też pocieszenie, które 
likwiduje samotność, a nie tylko uśmierza. To Jezus i nasze zaufanie wobec Niego jest 

rozwiązaniem naszych problemów i bolączek, niepokojów i niepewności trapiących naszą 
egzystencję. 

Mimo tak optymistycznej wizji Pascal szybko ściąga nas na ziemię. Chrystus umarł 

przecież za wybranych i tylko oni mogą zachowywać przykazania dopóty, dopóki Bóg udziela 

                                                 
22 „Aby pogodzić te pozorne sprzeczności, przypisujące nasze dobre uczynki to Bogu, to nam, trzeba 
uznać, iż, jak powiada św. Augustyn, «nasze uczynki są naszymi z przyczyny wolnej woli, która je 
poczyna, a również są i bożymi, z przyczyny jego łaski, która sprawia, iż nasza wolna wola je poczyna». 
W ten sposób, jak powiada w innym miejscu, Bóg daje nam czynić to, co się jemu podoba, dając nam 
chcieć to, czego moglibyśmy nie chcieć: A Deo factum est ut vellent, quod et nolle potuissent”. B. Pascal, 
Prowincjałki, nr 1033. 
23 B. Pascal, Myśli, nr 556. 

24 B. Pascal, Prowincjałki, nr 1027. 
25 B. Pascal, Myśli, nr 527. 

26 Tamże. 
27 J. Brun, Pascal, s. 99. 
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im łaski, którą jednakże może w każdej chwili odebrać. Popadamy w błędne koło: „gdy 

wierzymy, wszystko uzyskuje sens, jednakże nie możemy treści wiary wydedukować 
z faktów. Jest raczej na odwrót: gdy uzbrojeni jesteśmy w wiarę, projektujemy sens w fakty” 28. 
Mimo wszystko Pascal poleca nam robienie tego, co do nas należy oraz wytrwałe 

poszukiwanie i proszenie Boga z nadzieją, że zwróci On ku nam swe oblicze i  obdarzy łaską 
wiary. Komu Bóg daje religię z poczucia serca, ten jest szczęśliwy; komu nie dał, można 

próbować przez rozumowanie czekając na poczucie serca od Boga. Dowodzą Boga bowiem 
dwie rzeczy: i żarliwość szukających go, i zatwardziałość nieszukających29. Opór przed wiarą 

wedle Pascala wynika zaś nie z rozumu, lecz z zaślepienia namiętnościami.  
Prawdziwym nawróceniem jest uznanie przez człowieka swej nędzy (co świadczy 

jednocześnie o wielkości człowieka) i uniżenie przed Bogiem. Pascal uważa, że człowiek 

odkrywając swe podwójne wnętrze, przestraszy się i uzna, że jego natura nie mogła być taka 
od początku, że jest zapewne wynikiem zepsucia. Owo zdeterminowanie warunkami życia 

przełamać może jedynie całkowite oddanie się Bogu. „Bez pomocy wiary człowiek jest 
monstrum, jest potworem, osobliwością, chaosem, splotem sprzeczności, sędzią wszechrzeczy 

i bezrozumnym robakiem, piastunem prawdy i siedliskiem niepewności i błędu, słowem jest 
chlubą i zakałą wszechświata”30. Bez wiary człowiek nie jest w stanie poznać nie tylko 
sprawiedliwości (która jest tym, co Bóg uznaje za sprawiedliwe) i dobra (Bóg jest Dobrem; on 

decyduje, co jest dobre, a co złe), ale nawet samego siebie. Nie jest też w stanie dojść do 
poznania Boga, które jest dla niego najwyższym szczęściem. A zarazem szczęściem jedynym, 

bowiem świat jedynie łudzi nas i mami. 
Bóg jest nam znany jedynie przez wiarę. Wiąże się to ze wspomnianym już podziałem na 

porządek serca i porządek rozumu. Stoją one w opozycji do siebie, a zarazem przenikają się, 
tworzą całość, rozdzieraną wewnętrznymi sprzecznościami. „«Porządek serca» u samych 
podstaw zostaje «zanieczyszczony» rozumem, gdyż Bóg wraża religię w umysł za pomocą 

racji, natomiast w serca za pomocą łaski”31. Podział zaś jest wynikiem zawodu doznanego 
wobec rozumu. Rozumu, który niejednokrotnie staje wobec pytań, które nieskończenie go 

przewyższają. Tragizmem jest pragnienie zgłębienia przezeń rzeczy ostatecznych 
i niemożność osiągnięcia tego. Toczy on także walkę z namiętnościami, z której wyjściem jest 

tylko interwencja łaski. Rozum jest z każdej strony ograniczony, brak mu pewności i stałości, 
często pada ofiarą i nie potrafi dać podstaw prawdy ani przyczynić się do tego, co 
najważniejsze – zmartwychwstania. Musi on uznać swą niedoskonałość. To wiara prowadzi na 

drogę do Boga. Ona zaś należy do porządku serca: „poznać Boga «czuciem serca» jest tym 
samym, co mieć wiarę w sensie właściwym, tzn. otrzymać nadprzyrodzony dar łaski” 32. Wiara 

to dar Boga, nie zaś wynik ludzkiego rozumowania; ale jest ponad tym, co zmysły, nie przeciw 
nim.  

„Nasza religia jest mądra i szalona. Mądra, bo jest najbardziej uczona i najbardziej opatrzona 
w cudy, proroctwa itd. Szalona, bo nie to wszystko sprawia, że ją wyznajemy; jest to wprawdzie 
przyczyna potępienia tych, którzy jej nie wyznają, ale nie wiary tych, którzy ją wyznają. Wierzyć 

każe im jeno krzyż”33. 

                                                 
28 L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, s. 222. 

29 Por. B. Pascal, Myśli, nr 200. 
30 T. Płużański, Pascal, s. 78. 

31 Tamże, s. 49. 
32 L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, s. 196. 

33 B. Pascal, Myśli, nr 588. 
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Źródłem większości naszych problemów (głównie oddalenia od Boga, który jest 

jedynym źródłem ludzkiego szczęścia) jest skażenie grzechem pierworodnym – efekt źle 
wykorzystanej wolności. Choć ta kwestia może wydawać się nam niezrozumiałym absurdem, 
bez niej nie możemy naprawdę dosięgnąć własnej tajemnicy. To w grzechu pierworodnym 

znajdujemy wyjaśnienie naszej nędzy, chorób itd.  
Dla rozumu wszelkie te twierdzenia to absurd. Jest to kolejnym dowodem rozdzielenia 

porządków, a zarazem konieczności uznania paradoksu chrześcijaństwa. Bez rozumu jednak 
religia naraża się na niedorzeczność i śmieszność. 

Reasumując, idealna wedle Pascala religia, czyli chrześcijaństwo, to religia pokazująca 
nasze słabości, nędzę, pożądliwość, nasze obowiązki – i ukazująca zarazem lekarstwo na nie. 
Uczy ona zarazem i o nędzy, i o wielkości, budzi w człowieku pogardę dla pierwszego 

i szacunek dla drugiego. Dzięki temu człowiek uzyskuje właściwy obraz siebie i może siebie 
zrozumieć. Ona to pokazuje, że człowiek nieskończenie przerasta samego siebie.  

Człowiek nigdy nie zmieści się we własne ramy, nie potrafi rozwiązać problemu, jaki sam dla 
siebie stanowi. Dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze, kryje w sobie istotne zło, 
cechujące wszystkie jego przedsięwzięcia – popełnia błędy i przewinienia. Po drugie zaś, jako 

istota stworzona na obraz Boga, stanowi podpis, którego  nie skreśliła jego własna ręka34. 

„Dopiero religia poucza, iż człowiek w stanie czystości w momencie stworzenia 
i w stanie łaski wyniesiony jest ponad całą naturę, niejako upodabnia się do Boga, jak gdyby 

uczestniczy w jego boskości. Natomiast w stanie skażenia i grzechu upodabnia się do 
bydlęcia”35. Zarazem ukazuje się nam bardziej negatywna wizja wiary – jako wciągającego 
człowieka dramatu, toczącego się wobec rozmaitych biegunów życia, w którym stawką jest 

zbawienie. Dręczy go nigdy niezaspokojona potrzeba Boga, który jednocześnie niszczy 
w ludzkim życiu to, co nie jest Nim. 

Mimo wszystko konieczne jest jednak podjęcie decydującego wyboru w życiu: za lub 
przeciw istnieniu Boga. Nawet odmowa jest wyborem – nie mamy na to wpływu, podobnie jak 

na fakt swojego urodzenia. Jest on jedynym wyjściem wobec niemożności udowodnienia 
Boga. To właśnie przedstawia słynny „zakład Pascala”: 

”Powiedzmy: ‘Bóg jest albo Go nie ma’. Ale na którą stronę się przechylimy? Rozum nie może tu 
nic określić: nieskończony chaos oddziela nas. Na krańcu tego nieskończonego oddalenia 
rozgrywa się partia, w której wypadnie orzeł lub reszka. Na co stawiacie? Rozumem nie możecie 
ani na to, ani na to; rozumem nie możecie bronić żadnego z obu.(…)- tak, ale trzeba się zakładać; 
to nie jest rzecz dobrowolna, zmuszony jesteś. Cóż wybierasz? Zastanów się. Skoro trzeba 
wybierać, zobaczmy, w czym mniej ryzykujesz. Masz dwie rzeczy do stracenia: prawdę i dobro; 
i dwie rzeczy do stawienia na kartę: swój rozum i swoją wolę, swoją wiedzę i swoją szczęśliwość; 
twoja zaś natura ma dwie rzeczy, przed którymi umyka: błąd i niedolę. Skoro trzeba koniecznie 
wybierać, jeden wybór nie jest z większym uszczerbkiem dla twojego rozumu niż drugi. To 
punkt osądzony. A twoje szczęście? Zważmy zysk i stratę zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy 
te dwa wypadki: jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko, jeśli przegrasz,  ni tracisz nic. Zakładaj się 

tedy, że jest, bez wahania”36. 

Dla Pascala gra jest skończona: człowiek wybiera Boga i zapewnia sobie wieczne 

szczęście. Zarazem jednak chce on uświadomić czytelnikowi powagę całej sytuacji. Do 
stracenia mamy bowiem niewiele – ziemskie uciechy, do zyskania natomiast – całą wieczność. 

                                                 
34 J. Brun, Pascal, s. 98. 

35 Tamże, s. 71. 
36 B. Pascal, Myśli, nr 233. 
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Zakład jest zarazem zaproszeniem do zastanowienia, co jest jądrem naszego istnienia. Warto 

tu wspomnieć słowa o nieśmiertelności duszy:  

„nieśmiertelność duszy to rzecz dla nas tak ważna dotycząca nas tak głęboko, że trzeba chyba 
zatracić wszelkie uczucie, aby być obojętnym w tym względzie. Wszystkie nasze uczynki i myśli 
muszą iść różnymi drogami wedle tego, czy mamy się spodziewać dóbr wiekuistych, czy nie; 
niepodobna nam uczynić jednego kroku z rozsądkiem i zastanowieniem, o ile nie miarkujemy go 

wedle tego punktu, który ma być naszym ostatecznym celem”37. 

Mimo tylu wskazówek, które daje mu Bóg i jego własna natura, człowiek wciąż jeszcze 

miewa wątpliwości: 

„Kiedy zważam krótkość mego życia, wchłoniętego w wieczność będącą przed nim i po nim [...] – 
kiedy zważam małą przestrzeń, którą zajmuję i którą widzę zatopioną w nieskończonym 
ogromie przestrzeni, których nie znam i które mnie nie znają, wpadam w przerażenie i dziwię 
się, iż znajduję się raczej tu niż tam, nie ma bowiem racji, czemu raczej tu niż gdzie indziej, 
czemu raczej teraz niż wtedy... Kto mnie tu postawił? Na czyj rozkaz i z czyjej woli przeznaczono 

mi to miejsce i ten czas?...”38.  

I tylko w oddali pobrzmiewa tu świadomość istnienia w naturze istoty koniecznej 
i doskonałej. Na sam koniec zapytajmy raz jeszcze: czymże jest człowiek i odpowiedzmy 

jednym ze słynniejszych cytatów filozofa: 

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, aby 
cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale 
gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co 
go zabija, ponieważ wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat 

nie wie nic o tym”39. 

Ta wielkość tkwiąca w myśleniu może być dla niego powodem do dumy. Bo człowiek 
powinien poznawać samego siebie mimo to, że nigdy nie rozwikła do końca zagadki swojej 

egzystencji. Pascal proponuje nam jednak: „Nie mamy takich możliwości, by wiedzieć 
wszystko o wszystkim, musimy więc kontentować się wiedzą cząstkową” 40, powinniśmy więc 
wiedzieć wszystkiego po trosze. Pomóc nam mogą w tym nasze trzy władze: nasze oczy są 

bowiem właściwymi sędziami faktów, rozum – rzeczy natury, wiara – spraw 
nadprzyrodzonych, objawionych; trzy te zasady naszego poznania mają właściwe sobie, 

odrębne przedmioty.  
Tak zatem wygląda Pascalowski człowiek – chaos i cud: sprzeczność, której nie sposób 

pokonać. A jednocześnie jest to człowiek, który dzięki wierze w Boga odnajduje siebie i sens 
własnej egzystencji; który dostrzega, że nauka i postęp nie dadzą mu nigdy pełni szczęścia, bo 
dokonując wielkich odkryć stale będzie poznawał, jak wielki jest jeszcze obszar jego 

niewiedzy. To człowiek, który ma świadomość swojej nędzy, swoich granic i swej 
przygodności, który uznaje ograniczenia rozumu, otwierając się na poznanie wedle serca. To 

w końcu człowiek, który wie, że nie wszystko jest od niego zależne i który w Chrystusie 
znajduje rozwiązanie swoich trudności.  

I ten właśnie człowiek może stać się przewodnikiem dla człowieka XXI wieku, często 
ślepo zapatrzonego w siebie i swoje osiągnięcia, przeceniającego swoją wielkość 

                                                 
37 Tamże, nr 194. 
38 Tamże, nr 205. 

39 Tamże, nr 347. 
40 T. Płużański, Pascal, s. 55-56. 
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i samowystarczalność. Człowieka, który odrzucając wiarę, często odkrywa wokół siebie tylko 

przerażającą egzystencjalną pustkę.  

HUMAN AND GOD. 
ELEMENTS OF ANTHROPOLOGY IN THE THOUGHT OF BLAISE PASCAL 

Summary 

Pascal's thought reveals a man who combines various contradictions - extremely fragile 
in the face of threats to the world, and at the same time surpassing him with the power of his 

own thinking, a man ruled by two orders - hearts and reason. For himself, he remains an 
incomprehensible being until he discovers that the paradoxes of his existence find meaning in 

God. In this case, anthropology strongly connects with theology. Man without God remains 
unintelligible, full of chaos, and even monstrous. Conversion takes place through 
acknowledging one's misery and is, besides knowing God, and specifically Christ, a necessary 

element of human life. Man reaches God through the order of the heart, through faith, not 
through reason, though he is also necessary in life. Pascal's faith, however, is a difficult faith – 

the philosopher's confession of predestination, and thus the grace of faith, and the promise of 
eternal life are given only to God's chosen ones. Although it is "worthwhile" to believe what 

the famous Pascal plant is talking about, and faith, giving human life meaning, extracts it from 
the hopelessness of the human condition and can become a prelude to receive the grace of 
faith from God. 
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JUSTYNA KAPŁAŃSKA1 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

DWA SKRZYDŁA. 
RELACJA WIARY I NAUKI W WYBRANYCH TEKSTACH JANA PAWŁA II 

Nauczanie papieskie może stanowić dobry punkt odniesienia w próbach określenia 
stosunku Kościoła do nauki. Wiele uwagi temu tematowi poświęcił Jan Paweł II. 
Papież wskazuje na konieczność współistnienia i współdziałania obu tych sfer 
ludzkiego życia, ukazując je jako dwie drogi do poznania prawdy. Źródłem 
pragnienia poznania prawdy jest natomiast zakorzeniona w człowieku potrzeba 
sensu, wyrażająca się w stawianiu pytań egzystencjalnych. 
Poznając nauczanie Jana Pawła II, można zauważyć, że podejmuje on temat relacji 
wiary i nauki z trzech punktów widzenia: współpracy Kościoła i teologii oraz innych 
nauk, z punktu widzenia odpowiedzialności i działania nauk świeckich oraz 
z punktu widzenia odpowiedzialności i działania teologii. Wszystkie te punkty 
widzenia łączy zagadnienie prawdy, do której dążenia powołany jest każdy 
człowiek. Z odkrywania prawdy wynikają także zadania nauki: służba owej 
prawdzie, godność i dobro człowieka. 
Ogromna troska o te zagadnienia wyraża się w rozlicznych tekstach, w których Jan 
Paweł II je podejmuje i które także dzisiaj pozostają normą i inspiracją dla ludzi 
Kościoła, a często także dla nauk świeckich.  

Nauczanie papieskie stanowi zasadniczy punkt odniesienia w próbach określenia 

stosunku Kościoła do nauki. Wiele uwagi temu tematowi poświęcił Jan Paweł II. Zagadnienie 
to podejmuje on w licznych encyklikach i tekstach, wśród których kluczową rolę w tym 
temacie odgrywa encyklika Fides et ratio. 

Według internetowej bazy tekstów papieskich2, słowo „nauka” pojawia się 240 razy 
w 108 dokumentach. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, skupię się na kilku 

wybranych źródłach3. Będą to dokumenty papieskie: encykliki Fides et ratio i Redemptor 
hominis, adhortacje Familiaris consortio i Christifideles laici, konstytucja apostolska Ex corde 

Ecclesiae oraz pięć przemówień i homilii o nauce i do ludzi nauki wygłoszonych w Lublinie, 
Rzymie, Zagrzebiu, Toruniu i Watykanie.. Oba typy wypowiedzi zdają się być dobrym 
probierzem nauczania papieża na temat relacji wiara-nauka. Na ich podstawie można 

zauważyć, że tematyka owych relacji zostaje przez papieża podjęta na trzy sposoby: jako 
zidentyfikowanie relacji i możliwości współpracy teologii oraz innych nauk na podstawie 

                                                 
1 Justyna Kapłańska, mgr lic. kan. – magister filozofii (WNS UŚ) oraz teologii (WTL UŚ), doktorantka 
w  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; zainteresowania naukowe: 
antropologia filozoficzna, antropologia chrześcijańska, etyka, dogmatyka katolicka, duchowość Ruchu 
Światło-Życie, eklezjologia. 

2 Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich, http://www.nauczaniejp2.pl/ [dostęp: 10.01.2018]. 
3 Szczegółowe opisy wybranych źródeł znajdują się w dołączonej bibliografii.  

http://www.nauczaniejp2.pl/
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więzi wiary i rozumu4, jako określenie odpowiedzialności nauk świeckich oraz pola ich 

działania oraz jako określenie, jaka odpowiedzialność i jakie zadania należą do sfery teologii. 
Dwa ostatnie podejścia – a zarazem części niniejszego artykułu – są spojrzeniem na relację 
rozumu i wiary, a nawet szerzej – rozumu i wymiaru etycznego czy duchowego 

człowieczeństwa – z dwóch stron: od strony teologii i teologów oraz od strony pozostałych 
nauk i ich przedstawicieli.  

1. Relacja wiary i rozumu 

Nierozdzielność wiary i rozumu metaforycznie ujmuje papież we wstępie do encykliki 
Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy”5. Choć krótkie, zdanie to dobrze wskazuje na myśl, wokół której 
ogniskują się papieskie rozważania. To właśnie prawda stanowi bowiem , zdaniem Jana 
Pawła II, centrum relacji wiara-rozum, jest spoiwem obu tych elementów, wskazując 

jednocześnie na konieczność ich współistnienia.  
Początkiem poznawania prawdy jest ludzkie zadziwienie światem i sobą samym, które 

staje się jednocześnie początkiem filozofii.  

Zdolność do abstrakcyjnej refleksji właściwa dla umysłu ludzkiego pozwala, aby nadał on 
poprzez aktywność filozoficzną ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten sposób wypracował 
wiedzę systematyczną, odznaczającą się logiczną spójnością twierdzeń i harmonią treści6. 

Podobnie wiara daje bodziec, by wznosić się ku prawdzie, gdyż:  

Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem 
jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także— poznając Go 
i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie7. 

Stąd jest w człowieku potrzeba sensu, potrzeba poznania, która powoduje zadawanie 
egzystencjalnych pytań, od których zależy nadanie sensu swojemu życiu. Człowiek to zatem 

ten, który szuka prawdy, a „wiara i rozum spotykają się w jedynej prawdzie” 8. W efekcie, 
można mówić o „głębokiej i wielorakiej więzi jaka istnieje pomiędzy powołaniem ludzi nauki 
a posługą Kościoła, która w swej istocie jest «diakonią Prawdy»”9. 

Choć zatem wiara i rozum korzystają z różnych form i dróg poznania, łączy je wspólne 
dążenie do prawdy, która – jeśli ma być faktycznie prawdą – musi posiadać walor 

obiektywności. Jan Paweł II mocno postuluje przywrócenie obiektywnej prawdy 
i obiektywnego dobra: „To co jest prawdziwe, musi być prawdziwe zawsze i dla wszystkich”10. 

                                                 
4 W ramach tej współpracy dostrzec można dwa typy relacji: między teologią i filozofią oraz między 
teologią a naukami empirycznymi. Choć Jan Paweł II zwykle odnosi się bądź do filozofii, bądź do nauk 
szczegółowych, w artykule zostaną one łącznie podpięte pod pojęcie „nauki” i „rozumu” jako różne 
typy jednej relacji: teologii i pozostałych nauk. 
5 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom I: Encykliki, 
Kraków 2006.  
6 Tamże, pkt 4. 

7 Tamże, Wstęp. 
8 Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae, w: Jan Paweł II, 
Dzieła zebrane. Tom IV: Konstytucje Apostolskie, Listy Motu Proprio i Bullle, Kraków 2007, pkt 17. 
9 Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni zgromadzonych na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom IX: Homilie 
i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część I. Polska, Kraków 2008, pkt 1. 

10 Fides et ratio, 27. 
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W tym kontekście prawda jest wynikiem uznania przez rozum rzeczywistości obiektywnej 

a nie wynikiem umowy. Mówi o tym Jezus, wskazując na owoce  jej odkrycia: „poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). 

A zatem nie może być mowy o sprzeczności czy konflikcie między wiarą i rozumem. „Nie 

ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem a wiarą: rzeczywistości te 
wzajemnie się przenikają, każda zaś ma własną przestrzeń, w której się realizuje”11.  

Nie jest to jednak relacja symetryczna. Wiara nie jest zagrożeniem dla nauki czy 
wolności ludzkich poszukiwań, lecz ma oświetlać jej cel, jednocześnie nadając dalsze, ale 

i konkretne cele oraz przenosić jej rozważania na wyższy poziom. Ludzka inteligencja dzięki 
Słowu Bożemu i wypływającej z niego hierarchii wartości  zostaje pobudzona, umocniona 
i wzbogacona. 

Spotkanie z Chrystusem w niczym nie zagraża wolności poszukiwań naukowych. Nie utrudn ia 
ono też dialogu i nie umniejsza szacunku dla osób, ponieważ chrześcijańska prawda ze swej 
natury winna być głoszona, a nie narzucana, a jej niewzruszoną zasadą jest głębokie 
poszanowanie «sanktuarium sumienia»12. 

Wiara zatem, szanując osiągnięcia rozumu, jednocześnie udoskonala go i oczyszcza. Jak 
pisze papież w Fides et ratio, 

To wiara przynagla rozum, aby przekraczał wszelkie bariery izolacji i nie wahał się ponosić 
ryzyka w poszukiwaniu wszystkiego co piękne, dobre i prawdziwe. Wiara zatem staje się 
zdecydowanym i przekonującym obrońcą rozumu13. 

Rozum, zdaniem Jana Pawła II, warto dowartościować. Nabiera to znaczenia szczególnie 

w kontekście jego labilnego traktowania – od ubóstwienia racjonalizmu po deprecjację 
i zmianę znaczenia „rozumności”. Tymczasem poznanie rozumowe zdolne jest docierać do 

sedna rzeczywistości i sięgać samego Stwórcy. Mówi o tym szczególnie Księga Mądrości, 
podnosząc tezę, zgodną z myśleniem starożytnej filozofii greckiej, o możliwości dotarcia do 
Stwórcy (a zatem także sedna i sensu rzeczywistości) poprzez poznanie świata przyrody (por. 

Mdr 13,5). Czytanie owej „księgi natury” jest pierwszym stopniem Bożego Objawienia, do 
którego prowadzi właściwie korzystanie z rozumu, niewypaczone złą wolą czy grzechem.  

Dowartościowanie rozumu nie może jednak oznaczać jego przeceniania, gdyż dopiero 
wpisanie go w szerszy kontekst wiary, nadaje zdobytej przez niego wiedzy pełniejsze 

znaczenie14.  

Wiara uwalnia rozum, ponieważ pozwala mu dotrzeć w sposób zgodny z jego własnymi 
zasadami do przedmiotu poznania i wpisać go w ów najwyższy porządek rzeczy, w którym 
wszystko zyskuje sens. Jednym słowem, człowiek przy pomocy rozumu dociera do prawdy, 
ponieważ oświecony przez wiarę odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy, a w szczególności 
własnego istnienia15. 

                                                 
11 Tamże, 17. 
12 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 
Watykan 2000; w: L'Osservatore Romano, wyd. pol. 21 (2000) nr 11-12, pkt 3; por. Redemptoris missio, 
39; Redemptor hominis, 12; Dignitatis humanae, 3. 
13 Fides et ratio, 56. 

14 Por. Fides et ratio, 19. 
15 Fides et ratio, 20. 
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Objawienie ukazuje wyraźnie pewne prawdy, których rozum być może nigdy by nie odkrył, 

gdyby był zdany na własne siły, choć nie są one niedostępne dla jego naturalnego poznania16. 

Warto także dostrzec, że dopiero przyjście Chrystusa przywraca rozumowi jego 

naturalne zdolności. Grzech bowiem spowodował rany na rozumie, zaćmienie zdolności 
poznania prawdy, dotarcia do Stwórcy. Stąd Objawienie doskonale dopełnia rozum.  

Ostatecznie sam rozum jest darem Boga, a pełnią Prawdy („prawdziwą Prawdą”), ku 

której kierują się wszelkie poszukiwania, jest Chrystus. Jak pisze Papież w Fides et ratio: 

Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego siebie i swoje życie, jest zatem 
wpisana w czas i historię. Została ona oczywiście obwieszczona raz na zawsze w taje mnicy 
Jezusa z Nazaretu17. 
Ta prawda, którą Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie, nie jest sprzeczna z prawdami, do 
jakich można dojść drogą refleksji filozoficznej. Przeciwnie, te dwa porządki poznania prowadzą 
do pełni prawdy. Jedność prawdy jest podstawowym postulatem ludzkiego rozumu, wyrażonym 
już w zasadzie niesprzeczności. Objawienie daje pewność tej jedności, ukazując, że Bóg Stwórca 
jest także Bogiem historii zbawienia. Ten sam jedyny Bóg jest fundamentem oraz rękojmią 
poznawalności i racjonalności naturalnego porządku rzeczy, na którym z ufnością opierają się 
ludzie nauki18. 

Papież wskazuje zatem, że prawdziwy teolog łączy wiarę z wiedzą i mądrością oraz 

przyczynia się do ich wzajemnego przenikania i współpracy. W ten sposób ma dochodzić do 
dialogu myśli chrześcijańskiej z nowoczesnymi naukami. Wspominając zerwanie więzi wiary 

z rozumem przez oświeceniowy radykalny racjonalizm prowadzący do radykalizacji postaw 
na gruncie nauk przyrodniczych i filozofii, Jan Paweł II postuluje podjęcie pracy na rzecz 

pojednania wiary i rozumu19, które mogą być dla siebie wzajemną pomocą, „odgrywając 
wobec siebie rolę zarówno czynnika krytycznego i oczyszczającego, jak i bodźca skłaniającego 
do dalszych poszukiwań i głębszej refleksji”20. Według Fides et ratio,  

Rozum, pozbawiony wsparcia ze strony Objawienia, podążał bocznymi drogami, na których 
istniało ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu. Wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, 
skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być 
propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby 
rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem 
zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do 
czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi 
bytu21. 

Oprócz powyższych, papież wymienia także inne liczne zagrożenia, zarówno od strony 

rozumu, jak i wiary: scjentyzm, eklektyzm, historycyzm, pragmatyzm, nihilizm, racjonalizm, 
fideizm. Ważne wskazówki w tym kontekście przynoszą księgi mądrościowe Starego 

Testamentu. Wskazują one na konieczność przestrzegania przez rozum trzech podstawowych 
zasad, pozwalających mu na działanie zgodne ze swoją naturą: 

Pierwsza zasada polega na uznaniu faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką; druga 
wyraża świadomość, iż na tę drogę nie może wejść człowiek pyszny, który mniema, że wszystko 

                                                 
16 Tamże, 76. 
17 Tamże, 11. 

18 Tamże, 34. 
19 Por. Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni, 4.  

20 Fides et ratio, 100. 
21 Tamże, 48. 
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zawdzięcza własnym osiągnięciom; trzecia zasada opiera się na «bojaźni Bożej», która każe 
rozumowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga, a zarazem Jego opatrznościową 
miłość w kierowaniu światem22. 

Odrzucenie tych zasad nazywane jest w Piśmie Świętym głupotą i łączone z zagrożeniem 

życia, umysłowym chaosem i trudnościach w relacji do siebie i innych. Jednocześnie cechą 
wyróżniającą tekst biblijny jest przeświadczenie, że istnieje głęboka i nierozerwalna jedność 

między poznaniem rozumowym a poznaniem wiary. Wiara zyskuje na głębi i autentyczności, 
jeżeli idzie w parze z refleksją i nie rezygnuje z niej. 

Wiara wkracza nie po to, by pozbawić rozum autonomii albo ograniczyć przestrzeń jego 
działania, lecz po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że w tych wydarzeniach objawia się 
i działa Bóg Izraela23. 

Dogłębne zrozumienie świata domaga się zatem wiary, która umożliwia dostrzeżenie 
działającego w nim Boga. Odrzucenie wiary przez rozum skutkuje niemożnością właściwego 

poznania nie tylko świata, ale także Boga i samego siebie. Bóg, jako Stwórca, jest pełnią 
tajemnicy i źródłem wszystkich prawd, do których człowiek może docierać za pomocą 

swojego rozumu. Jak pisze Papież, dlatego właśnie „człowiek ma zadanie badać rozumem 
prawdę i na tym polega jego godność”24. 

Ostatecznie bowiem, sprawa współpracy teologii i innych nauk sprowadza się także do 

działania w służbie ludzkiej godności. Dlatego zdaniem następcy Piotra należy  

zgłębiać odważnie bogactwa Objawienia i bogactwa natury, tak by połączony wysiłek rozumu 
i wiary pozwolił ludziom osiągnąć pełnię własnego człowieczeństwa, stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boże25. 

Jak pisze papież,  

Jest to w gruncie rzeczy problem wewnętrznej jedności człowieka, ciągle zagrożonej podziałem 
i atomizacją jego poznania, któremu brak zasady jednoczącej26. 

Walka o własną godność i wewnętrzną jedność nosi  też znamię wewnętrznej walki 
z pokusami, które mogą niweczyć podjęty wysiłek: 

Człowiek też musi w imię prawdy o samym sobie przeciwstawić się dwojakiej pokusie: pokusie 
uczynienia prawdy o sobie poddaną swej wolności oraz pokusie uczynienia siebie poddanym 
światu rzeczy; musi się oprzeć zarówno pokusie samoubóstwienia, jak i pokusie 
samourzeczowienia27. 

W owej walce i odkrywaniu prawdy człowiek nie jest w stanie jednak poradzić sobie 

samodzielnie. 
W świetle powyższych refleksji wyłania się jeszcze jeden aspekt prawdy: jej 

wspólnotowy wymiar. Sama nauka opiera się niejako na zawierzeniu drugiemu człowiekowi, 
na prawdzie, która jest mu przez niego ukazywana: 

                                                 
22 Tamże, 18. 
23 Tamże, 16. 
24 Tamże, 17. 

25 Ex corde Ecclesiae, 5. 
26 Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni, 4. 

27 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, Lublin 1987, w: Jan Paweł II, Dzieła 
zebrane. Tom IX: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część 1. Polska, Kraków 2008, pkt 6. 
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w życiu człowieka nadal o wiele więcej jest prawd, w które po prostu wierzy, niż tych, które 
przyjął po osobistej weryfikacji. Któż bowiem byłby w stanie poddać krytycznej ocenie 
niezliczone wyniki badań naukowych, na których opiera się współczesne życie28.  

Także filozofia grecka zgadzała się z tym faktem, głosząc szkodliwość klimatu 

podejrzliwości i nieufności, towarzyszącego czasem poszukiwaniom spekulatywnym 
i postulując oparcie na dialogu i przyjaźni jako czynnikach sprzyjających zdrowej refleksji 

filozoficznej29. 
To wszystko okazuje się jednak niewystarczające: człowiek w swoich poszukiwaniach 

próbuje dotrzeć do trwałego fundamentu, to miejsca, w którym znajdzie odpowiedzi na 
najgłębsze pytania, jakie się w nim budzą. Szuka absolutu, „ostatecznej odpowiedzi, 
najwyższej wartości, poza którymi nie ma już i nie może być dalszych pytań ani innych 

punktów odniesienia. Hipotezy mogą fascynować, ale nie przynoszą zaspokojenia”30. 
To poszukiwanie po ludzku nie ma końca, dopiero wiara przynosi mu kres. Człowiek 

znajduje bowiem wówczas osobę, której może prawdziwie zawierzyć, a zarazem przechodzi 
w wyższy porządek łaski, „gdzie może on dostąpić udziału w tajemnicy Chrystusa, w Nim zaś 

zyskać prawdziwe i pełne poznanie Boga w Trójcy Jedynego”31. 
Owe poznanie prawdy nie jest tutaj zasługą rozumu – jest bezinteresownym darem, 

który domaga się przyjęcia. Akt zawierzenia Objawieniu, a zatem także akt zawierzenia Bogu 

to akt woli. Całość tego procesu pozostaje nierozerwalnie związana z Bożą miłością:  

Bóg jest źródłem miłości i dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie Boga przez człowieka 
nadaje pełny kształt wszelkiemu innemu prawdziwemu poznaniu sensu własnego istnienia, 
które ludzki umysł jest w stanie osiągnąć32. 

Powyższe prawdy nie znoszą autonomii i osiągnięć rozumu, wskazują jednak, że rozum 
nie pozostaje absolutnym kryterium prawdy, gdyż dopiero Objawienie może ukazać tajemnicę 

bytu w pełnym świetle33. Rzetelnie prowadzona nauka pozostanie otwarta na ten głębszy 
poziom rzeczywistości: 

Badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je 
w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych,  naprawdę nigdy nie będzie 
się sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od 
tego samego Boga. Żywotne współdziałanie tych dwóch odrębnych sfer poznania jedynej 
prawdy prowadzi do głębszego umiłowania samej prawdy i przyczynia się do szerszego 
rozumienia sensu ludzkiego życia i celu stworzenia34. 

Warto tutaj zaznaczyć, że rozum nie jest powołany do oceny treści wiary: 

zadania tego nie mógłby podjąć, gdyż nie jest do tego przystosowany. Jego rola polega raczej na 
poszukiwaniu sensu, na odkrywaniu rozumowych uzasadnień, które pozwolą wszystkim 
uzyskać pewne zrozumienie treści wiary35. 

                                                 
28 Fides et ratio, 31. 

29 Por. tamże, 33. 
30 Tamże, 27. 
31 Tamże, 33. 

32 Tamże, 7. 
33 Por. tamże, 79. 

34 Ex corde Ecclesiae, 17. 
35 Fides et ratio, 42. 
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A zatem, 

Chociaż jednak wiara jest ponad rozumem, nigdy nie może zaistnieć prawdziwa rozbieżność 
między wiarą a rozumem: ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, rozniecił też 
w ludzkim umyśle światło rozumu, nie może zatem tenże Bóg wyprzeć się samego siebie ani też 
prawda nie może zaprzeczać prawdzie36. 

Prawdy rozumowe i prawdy wiary, choć nie są zatem tożsame, nie czynią siebie także 
wzajemnie zbytecznymi, lecz tworzą podwójny porządek poznania, zaś „Odpowiedzią na 
odwagę (parresia) wiary musi być odwaga rozumu”37. 

W kontekście tych rozważań warto jeszcze zaznaczyć, iż Jan Paweł II wskazuje tutaj na 
wyjątkową rolę filozofii. Dostarcza ona teologii aparatu pojęciowego i terminologicznego, 

pewnych struktur myślowych, epistemologii i rozumienia języka. Zatem by przyjąć Boże 
Objawienie i lepiej wyrażać Bożą Prawdę, niezbędna jest znajomość filozofii.  

Skoro teologia jest dziełem rozumu krytycznego, prowadzonym w świetle wiary, to podstawą 
i nieodzownym warunkiem wszelkich jej poszukiwań jest istnienie rozumu odpowiednio 
wykształconego i uformowanego w sferze pojęć i argumentów. Ponadto teologia potrzebuje 
filozofii, aby prowadzić z nią dialog w celu sprawdzenia, czy jej twierdzenia są zrozumiałe 
i uniwersalnie prawdziwe38.  

Jednocześnie: 

Rzecz nie w tym, aby w wywodzie teologicznym posłużyć się po prostu jednym czy drugim 
pojęciem albo wycinkiem wybranego systemu filozoficznego; istotne jest , aby rozum osoby 
wierzącej wykorzystywał swoją zdolność do refleksji w poszukiwaniu prawdy, w ramach 
procesu, który wychodząc od słowa Bożego, zmierza do lepszego zrozumienia tego słowa 39. 

Filozofia, dzięki swemu krytycyzmowi i odpowiedniemu poziomowi ogólności, stanowi 

także pewną bazę dla komunikacji między teologią a innymi naukami, na przykład 
przyrodniczymi bądź społecznymi. Może też pomóc we wzajemnej ich współpracy czy 

określaniu ich odpowiedzialności. 

2. Odpowiedzialność i działanie pracowników naukowych (nauk świeckich) 

Z głębokiej relacji, jedności i zarazem współzależności wiary i rozumu, wynikają 
konkretne zobowiązania dotyczące tych, którzy zajmują się naukowym docieraniem do 

prawdy. Szczególna odpowiedzialność spoczywa zarówno na naukach świeckich 
i pracownikach naukowych je reprezentujących, jak i na teologii, której specyficzne zadania 

w tym kontekście odgrywają również niebagatelną rolę.  
Zwracając się do rektorów wyższych uczelni w Polsce, Jan Paweł II mówił: 

Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na pracę nad 
rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą. Nasze poszukiwania i nasza praca potrzebują idei 
wiodącej, fundamentalnej wartości, która by nadała sens i połączyła w jeden nurt badania 
uczonych, refleksje historyków, twórczość artystów i rozwijające się w zawrotnym tempie 
odkrycia techników40. 

                                                 
36 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. IV, DS. 3017. 

37 Fides et ratio, 53. 
38 Tamże, 77. 

39 Tamże, 73. 
40 Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni, 3.  
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Tą wartością, jednoczącą ludzkie poszukiwania, a zarazem wewnętrzną siłą, jest dla 

papieża miłość. To ona ma przenikać ludzkie życie i myślenie, także to zawodowe i ściś le 
naukowe. Uznanie jej ułatwia zrozumienie, że postęp naukowy nie jest neutralny, lecz zawsze 
stanowi swoistą deklarację pewnych wartości: 

rozum jest darem Boga, znakiem Bożego podobieństwa, jakie każdy człowiek w sobie nosi. 
Dlatego tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może 
abstrahować od kryterium prawdy i dobra41. 

Uświadomienie sobie konieczności posiadania tych wartości stanowi szczególne 
wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa, bo tylko  

świadomość prymatu tych wartości pozwoli na takie wykorzystanie ogromnych możliwości, 
jakie nauka złożyła w ręce człowieka, które będzie naprawdę nastawione na rozwój osoby 
ludzkiej w całej jej wewnętrznej prawdzie, w jej wolności i godności42. 

Nauka ma zatem także wymiar etyczny, a prowadzona praca naukowa domaga się 
konieczności oceny postępu naukowego przez dobrze ukształtowane sumienie. „Rozwój 

techniki oraz naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej domaga się 
proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki”43 – stwierdza papież w encyklice Redemptor 

hominis. 

Nie istnieje bowiem prawdziwy postęp bez poszanowania etycznego wymiaru kultury, badań 
naukowych i wszelkiej aktywności człowieka. Współczesny relatywizm moralny i związany 
z nim zanik wrażliwości na wartości moralne sprzyjają zachowaniom szkodliwym dla godności 
osoby, to zaś stanowi poważną przeszkodę dla humanistycznego rozwoju w różnych dziedzinach 
życia44. 

W kształtowaniu sumienia i walce ze współczesnymi szkodliwymi tendencjami 

w dziedzinie moralności, z pomocą przychodzi właśnie wiara: 

Podobnie jak dojrzałe sumienie musi się opierać na solidnej wiedzy, tak też konieczna jest dobra 
znajomość wiary, aby człowiek w swoim życiu, które dzisiaj przypomina czasem stąpanie nad 
przepaścią, potrafił rozróżniać między prawdą i fałszem, między dobrem i złem, między drogą 
właściwą i błędną45. 

Konieczna jest zatem prawda i prawdziwe wartości, bo tylko tak człowiek może stawać 

się lepszy, może się rozwijać i dojrzewać, coraz pełniej stając się sobą. By to się dokonało, 
konieczne jest jednak otwarcie się człowieka i uwzględnienie przez niego transcendentnego 

wymiaru ludzkiej egzystencji46. Odpowiada ono na naturalną ludzką potrzebę poszukiwania 
sensu. 

                                                 
41 Tamże, 6. 
42 Fides et ratio, 8. 

43 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom II: Encykliki, 
Kraków 2006, 15. 
44 Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą. Spotkanie z przedstawicielami świata kultury 
i nauki, Zagrzeb 1998, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom XI: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – 
Europa. Część 3. Austria, Niemcy, Włochy i inne kraje europejskie, Kraków 2008, pkt 2. 

45 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 4.  
46 Por. Fides et ratio, 25 
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Także w badaniach nad aspektami życia, które wydają się nie mieć żadnego  związku z wiarą, 
kryje się tęsknota za prawdą i sensem, wykraczająca poza zagadnienia doraźne i szczegółowe 47. 

Dzieje się tak, gdyż 

Odkrycia naukowe i techniczne prowadzą bowiem z jednej strony do ogromnego rozwoju 
gospodarki i przemysłu, z drugiej jednak stwarzają nieuniknioną konieczność jednoczesnego 
poszukiwania sensu, które ma zagwarantować, że nowe odkrycia będą służyć prawdziwemu 
dobru jednostek oraz społeczeństwa ludzkiego jako całości48. 

Zadaniem nauk świeckich, które wiąże się z powyższymi rozważaniami, jest 

przyjmowanie postawy otwartości na prawdę, która wyzwala. By pokazać ową otwartość 
ducha na przyjęcie różnych aspektów prawdy w uprawianych dziedzinach wiedzy, papież 

używa słowa Effatha49. W ten sposób praca akademicka staje się służbą drugiemu 
człowiekowi, której wzorem jest Chrystus. Stąd otwartość na prawdę rodzi konieczność stałej 

jej obrony, głoszenia i szerzenia. W homilii w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu 
Nauczycieli Akademickich Jan Paweł II ujął te kwestie w następujących słowach: 

Jako naukowcy i wykładowcy, którzy otworzyli serce na Chrystusa, jesteście powołani, aby 
swoim życiem dawać przekonujące świadectwo o tej relacji między poszczególnymi gałęziami 
wiedzy a ową najwyższą «wiedzą», która dotyczy Boga i w pewnym sensie jest tożsama z Nim, 
z Jego Wcielonym Słowem i z danym przez Niego Duchem prawdy. Dzięki waszemu wkładowi 
uniwersytet staje się zatem miejscem, gdzie dokonuje się  Effatha, a więc gdzie Chrystus, 
posługując się wami, nieustannie sprawia cud otwierania uszu i ust, dzięki czemu ludzie znów 

umieją słuchać i prawdziwie się porozumiewać50. 

Koniecznym uzupełnieniem tego powołania jest tworzenie duszpasterstwa 
akademickiego, dzięki któremu uniwersytet nie tylko jest miejscem zdobywania wiedzy, lecz 
także budowania wizji przyszłości i mądrości celem kompetentnej służby społeczeństwu. Jest 

to jednocześnie zadanie przenikania środowiska akademickiego duchem chrześcijańskim 51. 
Także dzięki temu może realizować się inne ważne zadanie tego środowiska: szukanie 

całościowego wymiaru egzystencji. Papież pokazuje, że dzięki współpracy z rozumem jest to 
zadanie na miarę ludzkich możliwości: 

W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego 
rozumu i jego zdolności do poznania prawdy – także tej absolutnej i ostatecznej. Człowiek jest 
zdolny do wypracowania sobie jednolitej i organicznej koncepcji poznania52. 

Warto także tutaj pamiętać o wspólnotowym charakterze poszukiwania prawdy. Jak 

mówi papież,  

Służąc prawdzie z miłości do prawdy i do tych, którym ją przekazujemy, budujemy wspólnotę 
ludzi wolnych w prawdzie, tworzymy wspólnotę ludzi zjednoczonych miłością do prawdy 

                                                 
47 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 3.  
48 Ex corde Ecclesiae, 7. 
49 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 2, 
zob. Mt 7, 31-37. 
50 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 3.  

51 Por. tamże, 5. 
52 Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni, 5.  
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i miłością wzajemną w prawdzie, wspólnotę ludzi, dla których miłość prawdy stanowi zasadę 
jednoczącej ich więzi53. 

Owa wspólnota pokazuje, że nie tylko przyswojenie abstrakcyjnej wiedzy, lecz także 

żywa relacja udoskonala człowieka i prowadzi go w kierunku prawdy. Wyrazem tego jest 
wierność i zdolność do służby dla innych. Można dostrzec też zależność odwrotną: „poznanie 
oparte na wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione 

odniesienia do prawdy: wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje mu druga 
osoba”54. 

Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, w dialogu z innymi i dla innych. Poszukiwanie 
prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do jakiej w szczególny sposób 
są wezwani ludzie nauki55. 

To właśnie służba człowiekowi i jego dobru rozumianemu jako nierozerwalnie związane 

z dobrem społecznym jest jednym z głównych zadań świata nauki. Papież apelował o to 
między innymi na spotkaniu z przedstawicielami świata kultury i nauki w Zagrzebiu: 

Ufam, że działalność myślicieli i uczonych, inspirowana autentycznymi wartościami, będzie 
zawsze pojmowana jako wielkoduszna i bezinteresowna służba człowiekowi i społeczeństwu, 
nigdy zaś nie będzie wykorzystywana do celów sprzecznych z tym najważniejszym dążeniem56. 

Celem tej służby, a zatem i stałym przeznaczeniem nauki, ma być integralny rozwój 

osoby ludzkiej. Stąd postęp „winien stale być planowany i realizowany w perspektywie 
powszechnego i solidarnego rozwoju poszczególnych ludzi i narodów” 57. By dzięki tej 
perspektywie mógł on stawać się działaniem służącym dobru człowieka, należy „zawsze brać 

pod uwagę implikacje etyczne i moralne zarówno stosowanych metod, jak i dokonywanych 
odkryć”58. Jest to szczególne zadanie chrześcijan: 

Jest sprawą najwyższej wagi to, by świeccy chrześcijanie — z pomocą całego Kościoła — podjęli 
się przywrócenia kulturze zasad autentycznego humanizmu, tak aby rozwój i obrona 
praw człowieka znalazły dynamiczne i solidne oparcie w samej jego istocie, objawionej ludziom 
w przepowiadaniu Ewangelii59. 

Uznanie zasad etyki łączy się z walką o ludzką godność, której ostatecznie źródło jest 
w Bogu. Także w naukach świeckich jest zatem konieczne stałe utkwienie wzroku w Bogu 

i czerpanie z Ewangelii, by móc przemieniać świat dla dobra człowieka, a zarazem unikając 
współczesnych zagrożeń jego uprzedmiotowienia. Papież wspominał o tym wielokrotnie, 
między innymi w Zagrzebiu: 

Jeśli jesteście spragnieni prawdziwej mądrości, wiedzy o wszechświecie i rządzących nim 
prawach, jeśli fascynuje was prawda, dobro i piękno, starajcie się szukać ich najwyższego źródła: 

                                                 
53 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, 2.  
54 Fides et ratio, 32.  

55 Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z Rektorami Wyższych Uczelni, 5.  
56 Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą, 2. 
57 Redemptor hominis, 16. 

58 Ex corde Ecclesiae, 18. 
59 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele 
i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Christifideles laici, w: Jan Paweł II, Dzieła 
zebrane. Tom II: Adhortacje, Kraków 2006, 38. 
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Boga, początku wszelkiej prawdy, który w swojej mądrości wszystko podtrzymuje w istnieniu 
i wszystkim kieruje60. 

a także w konstytucji Ex corde Ecclesiae: 

Uczeni winni podejmować nieustanny wysiłek określania właściwego miejsca i znaczenia każdej 
z poszczególnych dyscyplin w ramach ogólnej wizji osoby ludzkiej i świata, w świetle 
Ewangelii61. 

Daje to szansę dobrego rozeznania problemów współczesności, do czego nauki świeckie 

są w szczególności powołane. Jak pisze papież we wspomnianej wyżej konstytucji 
apostolskiej: 

Działalność badawcza musi zatem obejmować studium ważnych problemów współczesności, 
takich jak godność życia ludzkiego, dążenie do sprawiedliwości dla wszystkich, jakość życia 
osobistego i rodzinnego, ochrona środowiska naturalnego, poszukiwanie pokoju i stabilizacji 
politycznej, bardziej równomierny podział zasobów świata oraz nowy porządek gospodarczy 
i polityczny, lepiej służący ludzkiej społeczności na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. 
Prace badawcze uniwersytetu winny zmierzać do odkrywania korzeni i przyczyn 
najważniejszych problemów naszych czasów, zwracając szczególną uwagę na ich aspekty 
etyczny i religijny62. 

W działaniach na rzecz postępu bardzo istotne jest zatem osobiste świadectwo 
i działalność osób świeckich, zajmujących się nauką. Papież wzywa ich, by 

z odwagą i twórczą inteligencją byli obecni w uprzywilejowanych miejscach kultury, jakimi są 
szkoły i uniwersytety, ośrodki badań naukowych i technicznych, środowiska twórczości 
artystycznej i humanistycznej refleksji. Celem tej obecności jest nie tylko uznanie i ewentualne 
oczyszczenie krytycznie ocenianych elementów istniejącej kultury, ale także ich podniesienie 
poprzez oryginalne bogactwo Ewangelii i wiary chrześcijańskiej63. 

Niezwykle ważne jest tutaj także osobiste świadectwo, dawane przez nauczycieli 
akademickich. Wypełnia się ono przez świadczenie o wewnętrznej więzi wiary z nauką 

i Ewangelii z kulturą, ale także przez „przykład własnego życia, kompetencję i uczciwość 
zawodową, nauczanie inspirowane duchem chrześcijańskim z zachowaniem, rzecz 

zrozumiała, autonomii nauki i różnych jej dziedzin”64. 
Społeczeństwo oczekuje bowiem od naukowców wiarygodności działań i uzasadnienia 

przedstawianych racji. Stąd ich praca musi dokonywać się w wolności i autonomii 
uniwersytetów i uczelni65.  

Reasumując, z jednej strony naukowcy uznając ograniczoność i niesamowystarczalność 

rozumu, a zarazem jego powołanie do odkrywania prawdy, nie powinni zawężać swoich 
badań do sfery czysto empirycznej, z drugiej zaś powinni stale pamiętać, jak istotne jest 

„pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat osoby wobec rzeczy, wyższość ducha nad 
materią”66. Służyć temu ma działalność poznawcza dokonująca się we współpracy 

z sumieniem, stale kształtowanym i odniesionym do swojego Źródła. Jak pisze bowiem papież, 

                                                 
60 Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą, 5. 
61 Ex corde Ecclesiae, 16. 
62 Tamże, 32. 

63 Christifideles laici, 44. 
64 Tamże, 62. 

65 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, 4. 
66 Ex corde Ecclesiae, 18. 
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„Ludzie nauki, jeśli mają naprawdę pomóc ludzkości, muszą zachować świadomość 

transcendencji człowieka wobec świata i Boga wobec człowieka”67. 

3. Odpowiedzialność i zadania teologii  

Mówiąc o odpowiedzialności i zadaniach teologii w kwestii relacji wiary i rozumu oraz 
współpracy nauk, papież podkreśla na początek „szacunek i uznanie Kościoła dla pracy 

umysłowej jako dla przejawu twórczych zdolności ludzkiego ducha”68. Wysiłek rozumu musi 
być jednak skierowany ku dobru człowieka: „Kościół ze swej strony wysoko ceni to dążenie 

rozumu do osiągnięcia celów, które czynią osobowe istnienie coraz  bardziej godnym tego 
miana”69. 

A zatem zadaniem teologii jest strzeżenie godności człowieka i jej obrona szczególnie 
w środowiskach nauki. Dzięki temu, że troska o godność jest także zadaniem nauk świeckich, 
ogólnie można powiedzieć, że to właśnie „służba człowiekowi stanowi płaszczyznę spotkania 

Kościoła ze światem nauki i kultury”70. 
Inne zadania, wymieniane przez papieża jako konieczne elementy pracy uniwersytetu 

katolickiego to: „a) dążenie do integracji wiedzy; b) dialog między wiarą a rozumem; c) troska 
o etyczny wymiar nauki; d) perspektywa teologiczna”71. 

Punkty te przenikają się wzajemnie tworząc spójną całość. Wiedza integralna to wiedza 
przynosząca człowiekowi sens życia, a wynikająca z uznania Objawienia, wprowadzającego 
w historię pewien punkt odniesienia, którego można się trzymać. Jednocześnie każde 

poznanie rozumowe odsyła ostatecznie do tajemnicy Boga, który je nieskończenie przekracza 
i pozostawia przestrzeń dla wiary. Jak ujmuje to papież w Ex corde Ecclesiae, 

Te dwa momenty wyznaczają obszar działalności właściwej rozumowi, na którym może on 
prowadzić swoje dociekania i szukać zrozumienia nie napotykając na żadne ograniczenia poza 
swoją własną skończonością w obliczu nieskończonej tajemnicy Boga. Objawienie wprowadza 
zatem w naszą historię prawdę uniwersalną i ostateczną, która pobudza ludzki umysł, by nigdy 
się nie zatrzymywał; przynagla go wręcz, by poszerzał nieustannie przestrzeń swojej wiedzy, 
dopóki się nie upewni, że dokonał wszystkiego, co było w jego mocy, niczego nie zaniedbując72. 

Powyższa refleksja wskazuje dodatkowo na zadanie obrony rozumu we współczesnym 

świecie, a także pozwala raz jeszcze uchwycić relacje rozum-wiara. Precyzuje to papież 
w cytowanej już powyżej konstytucji apostolskiej: 

Teologia odgrywa szczególnie ważną rolę w poszukiwaniu syntezy wiedzy, a także w dialogu 
między wiarą a rozumem. Ponadto, z jej dorobku korzystają wszystkie inne dyscypliny w swym 
poszukiwaniu sensu: teologia nie tylko pomaga im określać, w jaki sposób ich odkrycia wpłyną 
na życie osób i społeczeństw, ale także ukazuje im perspektywę i nadaje kierunek, o których nie 
mówią ich własne metodologie. Z drugiej strony, interakcja z innymi dyscyplinami i ich 
odkryciami wzbogaca teologię, umożliwiając jej lepsze rozumienie  dzisiejszego świata 
i sprawiając, że poszukiwania teologiczne są ściśle związane z aktualnymi problemami73. 

                                                 
67 Tamże. 
68 Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą, 1. 
69 Fides et ratio, 5. 

70 Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą, 3. 
71 Ex corde Ecclesiae, 15. 

72 Fides et ratio, 14. 
73 Ex corde Ecclesiae, 19. 
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To właśnie rozeznawanie głównych treści współczesnego świata i ich ocena w świetle 

Ewangelii jest kolejnym zadaniem teologii. W szczególny sposób w świetle wiary oceniane 
mają być osiągnięcia naukowe. Ale nie tylko – łączy się z tym nierozerwalnie także ocena 
dominujących współcześnie wartości i norm oraz przekaz „zasad etycznych i religijnych, które 

nadają pełen sens ludzkiemu życiu”74. Stale prawdziwe pozostają też podstawowe cechy 
ludzkiej władzy nad światem, która wyrażać się powinna  

w pierwszeństwie etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, leży 
w pierwszeństwie ducha wobec materii. I dlatego też trzeba gruntownie śledzić wszystkie 
procesy rozwoju współczesnego, trzeba niejako prześwietlać poszczególne jego etapy pod tym 
właśnie kątem widzenia. Chodzi o rozwój osób, a nie tylko o mnożenie rzeczy, którymi osoby 

mogą się posługiwać75. 

Chodzi o to, by – jak pisał Fromm – bardziej „być” niż „mieć”. A zatem to teologia jest 

szczególnie powołana do wzywania, by „uwzględniać w badaniach naukowych także wymiar 
moralny, duchowy i religijny oraz oceniać zdobycze nauki i techniki z punktu widzenia 
integralnego dobra osoby ludzkiej”76.  

Wspomniany jako jeden z istotnych punktów dialog wiary z rozumem przybiera formę 
łączenia wiary oraz wiedzy i mądrości. Już w swojej pierwszej encyklice papież zaznacza, że 

„jest powołaniem teologów i wszystkich ludzi nauki w Kościele, ażeby łączyli wiarę z wiedzą 
i mądrością, aby przyczyniali się do ich wzajemnego przenikania”77. 

Jedenaście lat później Jan Paweł II dodaje: 

Powołaniem chrześcijańskich wykładowców jest być świadkami i pedagogami autentycznego 
życia chrześcijańskiego, którego przejawem winna być osiągnięta już przez nich integracja wiary 
z kulturą, kompetencji zawodowej z chrześcijańską mądrością. Wszyscy nauczający niech 
czerpią inspirację z ideałów akademickich i z zasad życia autentycznie ludzkiego 78. 

Warto także pamiętać, że teologowie są wezwani do obrony prawdy. Kościół stanowi 
społeczny podmiot odpowiedzialności za prawdę79, teologowie zaś są sługami prawdy Bożej, 

których rytm działania powinna wyznaczać zasada intellege, ut credas; crede, ut intellegas. Jak 
pisze papież w Redemptor hominis,  

Odczuwamy głęboko zobowiązujący charakter Prawdy, która została nam objawiona przez Boga. 
Odczuwamy szczególnie wielką za tę prawdę odpowiedzialność. Kościół z ustanowienia 
Chrystusa jest jej stróżem i nauczycielem, obdarzonym szczególną pomocą Ducha Świętego, aby 
tej Bożej prawdy wiernie mógł strzec, aby mógł jej bezbłędnie nauczać (por. J 14, 26)80. 

Jeżeli prawda została nam objawiona i to takiej prawdzie teologia ma służyć, istotne 
wydaje się podkreślenie, że nauka przedstawiana przez teologię nie jest jedynie jej własnym 

wytworem, ale przede wszystkim przekazem treści otrzymanych od Boga. 

Każdy zaś z teologów w szczególny sposób winien być świadomy tego, czemu wyraz dał sa m 
Jezus Chrystus, kiedy mówił: „nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 

                                                 
74 Tamże, 33. 
75 Redemptor hominis, 16. 
76 Ex corde Ecclesiae, 7. 

77 Redemptor hominis, 19. 
78 Ex corde Ecclesiae, 22. 

79 Por. Redemptor hominis, 19. 
80 Tamże, 12. 



DWA SKRZYDŁA. RELACJA WIARY I NAUKI W WYBRANYCH TEKSTACH JANA PAWŁA II                                                                       J. KAPŁAŃSKA 

66 

Ojca” (J 14,24). Nikt przeto nie może uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale 
musi być świadom, że pozostaje w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą 
odpowiedzialny jest Kościół81. 

Służba objawionej prawdzie, do jakiej powołany jest teolog, musi się odbywać w ramach 

Kościoła, który powinien dla niego być główną przestrzenią życiową, przestrzenią, która jest 
dla niego fundamentem badań, pytań i poszukiwań. Wspomniane zadanie zatem  

mogą wypełnić tylko ci teologowie, którzy nie wypowiadają się z pozycji krytycznego dystansu 
wobec Kościoła, lecz są w nim zadomowieni jako jego członkowie żyjący wiarą, nadzieją 
i miłością. Teolog powinien oczywiście reagować niczym sejsmograf na nieustanny rozwój 
ludzkiej wiedzy, lecz — miast stać się jej niewolnikiem — musi przyjmować jej zdobycze 
w świetle wiary i z tego punktu widzenia dokonywać ich oceny. Tylko wtedy będzie 
wiarygodnym i uczciwym partnerem w dyskusji z naukami świeckimi, które szukają dla siebie 
etycznych punktów odniesienia82. 

Teolog zatem łączy pracę naukową z życiowym doświadczeniem wiary i byciem 
członkiem wspólnoty Kościoła, a wyniki zarówno badań własnych, jak i innych osiągnięć 

naukowych ocenia w świetle wiary, stanowiąc tym samym etyczny punkt odnies ienia 
w dyskusji z naukami świeckimi. 

Wiedza teologiczna, czerpiąca z Pisma Świętego i Tradycji, pozostająca w harmonii 
z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, poświadczona przykładem własnego życia — oto ideał 
dla wszystkich, którzy oddają się dzisiaj nauczaniu teologii83.  

Teologia głosi ewangeliczne orędzie, którego ważnym elementem jest fakt, że tajemnica  

człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. To wypełnianie nauki 
Ewangelią wzbogaca rozum i pomaga w wyższym stopniu zaspokajać najgłębsze potrzeby 
ludzkiego serca84.  

Ważne, aby pamiętać przy tym, że  

istnieje tylko jedna prawda, choć wyraża się ona w formach,  które noszą znamię historii, 
a ponadto są wytworem ludzkiego umysłu zranionego i osłabionego przez grzech. Wynika stąd, 
iż żadna filozofia historycznie ukształtowana nie może zasadnie twierdzić, że ujmuje całą 
prawdę ani że w pełni wyjaśnia rzeczywistość człowieka, świata oraz relacji człowieka 
z Bogiem85. 

Należy zatem stale podejmować dążenia do prawdy i głoszenia jej, „zachowując wszakże 
świadomość, że każda odkryta prawda jest zawsze tylko etapem drogi ku owej pełnej 
prawdzie, która zostanie ukazana w ostatecznym objawieniu Bożym” 86. Sama natomiast 

„wiara w możliwość poznania prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest bynajmniej 
źródłem nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieodzowny warunek szczerego i autentycznego 

dialogu między ludźmi”87. 

                                                 
81 Tamże, 19. 
82 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. dla uczestników Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 3. 
83 Tamże. 

84 Jan Paweł II, Dialog między kulturą, nauką i wiarą, 3. 
85 Fides et ratio, 51. 

86 Tamże, 2. 
87 Tamże, 92. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

W obliczu bogatej twórczości teologicznej Jana Pawła II, artykuł może stanowić jedynie 
przyczynek do głębszej analizy zagadnienia wiary i rozumu w myśli papieża. Stanowi ona 

wszakże solidne źródło refleksji, podejmując zagadnienia z wielu dziedzin teologii, 
dostarczając argumentów za wiarygodnością chrześcijańskich prawd oraz stanowiąc bodziec 

do dyskusji, zarówno wewnątrzkatolickiej, jak i dialogującej ze światem zewnętrznym. Relacja 
wiary i rozumu zdaje się tu być jednym z zagadnień kluczowych, niejednokrotnie 
przywoływanym i powracającym w różnorodnych debatach. 

Papież przyjmuje zarówno ogólną perspektywę współpracy wiary i rozumu, jak 
i pokazuje bardziej szczegółowo zadania i odpowiedzialność spoczywającą na naukach 

świeckich i teologii. Słowem, które pojawia się we wszystkich trzech przypadkach jest 
Prawda, do której dążenie wyznacza cel szeroko rozumianej nauki: dobro i godność 
człowieka. Co istotne, źródła zarówno prawdy, jak i wszelkich innych godnych zaufania 

wartości, należy szukać w Bogu i Jego prawdzie objawionej, do której również rozum, uznając 
swoją ograniczoność i uległość wobec wiary, nieustannie prowadzi. Wszystkie te treści mocno 

przenikają papieskie nauczanie, a kwintesencją myślenia Jana Pawła II na ten temat jest stale 
aktualna encyklika Fides et ratio.  

Choć bowiem od czasu ukazania się Fides et ratio w 1998 roku minęło 20 lat, a i inne 
papieskie teksty stały się tekstami historycznymi, myślenie teologiczne zaś stale ulega 
przeobrażeniom i rozwojowi, próbując coraz głębiej przyswoić treści Objawienia i przekazać 

je współczesnemu światu, niezmiennie istotne pozostaje stwierdzenie, że chrześcijańska 
wiara jest wiarą rozumną, dzięki czemu tylko w tej religii mogła faktycznie wykształcić się 

teologia jako rozumowy namysł nad wiarą. Owo dopełnianie się wiary i rozumu, ich 
konieczne współistnienie i jedność stanowią stałą wartość dla teologii, do której warto 

nieustannie wracać, ale są także pewnym niezmiennym sygnałem dla świata, który 
racjonalność naprzemiennie nadmiernie gloryfikuje i bezpardonowo odrzuca.  

Jednym z zagadnień, które warto podjąć w dalszych badaniach, jest pójście o krok dalej 

niż myśli zawarte w papieskich pismach. Zasadne wydaje się bowiem podkreślanie jeszcze 
większej bliskości i jedności wiary i rozumu, a właściwie rozumności wiary i wierzącego 

rozumu. Wiara i rozum są tak naprawdę nierozerwalne, a izolowane od siebie, prowadzą do 
absurdu. Wzięte razem stanowią jedność, dwie funkcje i właściwości ludzkiej egzystencji, 

w której trudno konkretnie wyznaczyć, gdzie kończy się jedna z nich, a zaczyna druga. 

TWO WINGS. 
THE RELATIONSHIP OF FAITH AND SCIENCE IN SELECTED TEXTS OF JOHN PAUL II 

Summary 

Papal teaching can be a good point of reference in attempting to define the Church's 
attitude to science. John Paul II devoted a lot of attention to this topic. The Pope indicates the 

necessity of co-existence and cooperation of both these spheres of human life, showing them 
as two ways to learn the truth. The source of the desire to know the truth, however, is the 
need of meaning rooted in man, which is expressed in the question of existential questions.  

When learning about the teachings of John Paul II, one can see that he deals with the 
relationship of faith and science from three points of view: cooperation of the Church and 

theology and other sciences, from the point of view of responsibility and action of the secular 
sciences and from the point of view of responsibility and theology. All these points of view 
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combine the problem of truth to which every human being is called. The tasks of science also 

result from discovering the truth: service to this truth, dignity and goodness of man. 
The great concern for these issues is expressed in the numerous texts in which Pope 

John Paul II undertakes them and which today also remain the norm and inspiration for the 

people of the Church, and often also for the secular sciences. 
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John Paul II, faith, reason, anthropology, philosophy, truth 
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OSTATNIA WIECZERZA I EUCHARYSTIA W NOWYM TESTAMENCIE 

Patrząc na liczne ofiary starotestamentalne, stanowiące wyraz szczerych potrzeb 
duchowych narodu wybranego zauważamy, że nie mogły one dokonać 
zadośćuczynienia za grzechy ludzkości, gdyż nierozumne zwierzę nie może przyjąć 
ludzkich win. Stąd dążenie ludzkości do ofiary najdoskonalszej, która wypełni 
wszystkie inne ofiary. Czas Nowego Testamentu przynosi nam najwyższą i jedyną 
Ofiarę Jezusa Chrystusa, która podczas wydarzenia ostatniej wieczerzy została 
utrwalona i przekazana światu, aż do końca czasów. Artykuł ten przedstawia – 
poprzez spojrzenie na biblijną teologię tematów eucharystycznych – w jaki sposób 
Ofiara Nowego Przymierza stała się szczytem wszystkich pragnień ofiarniczych. 
Zostaną przeanalizowane biblijne świadectwa ostatniej wieczerzy, a także inne 
eucharystyczne teksty nowotestamentalne. 

Patrząc oględnie na cały Stary Testament, możemy zauważyć w nim widoczny aspekt 
ofiarniczy, w którym Naród Wybrany na różny sposób stara się złożyć dar Bogu. Wszystkie 

ofiary materialne wyrażały duchowe odczucia Izraela, takie jak np. uwielbienie Boga, potrzebę 
zjednoczenia i przymierza z Nim, poczucie własnej grzeszności, pokuty za błędy czy 
oczyszczenia2. Jednakże ze starotestamentalnych rytów ofiarniczych przebijała świadomość 

ich niedoskonałości. Dlatego wszystkie ofiary były jedynie wewnętrznym wołaniem za ofiarą 
pełną, która dokonałaby ostatecznego przebłagania za winy i pojednania z Bogiem 3. Jak 

trafnie stwierdza S. Ormanty: „kult ofiarniczy stał się jednym wielkim wołaniem o ratunek – 
Odkupienie”4. Chrześcijańska teologia od początku widziała właśnie w Chrystusie 

podarowanego przez Boga prawdziwego Baranka paschalnego5, który przez swoją śmierć 
dopełnia ofiarę Abrahama6. Jednocześnie jest On cierpiącym Sługą Jahwe, który pozwala 
prowadzić się na zabicie i bierze na siebie grzechy wielu7. W Nim zrealizowały się wszystkie 

wymogi stawiane ofierze doskonałej, przez co stał się kapłanem i żertwą w stopniu 

                                                 
1 Kamil Mielniczuk, ks. mgr lic. kan. – doktorant w Instytucie Liturgiki i Homiletyki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; zainteresowania naukowe: teologia liturgii, historia liturgii, 
wzajemna relacja dwóch form rytu rzymskiego; kontakt: mielniczuk.kamil@gmail.com.  
2 Por. K. Marklowski, „In spiritu humilitatis”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4 (1951), s. 163. 

3 Por. P. Parsh, Wtajemniczenie w Ofiarę Mszy Świętej w duchu odnowienia liturgicznego, Kraków 1947, 
s. 15. 
4 S. Ormanty, Istota i teologia ofiary, Msza Święta 74 (2009), s. 12. 

5 Por. J. Ratzinger / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część II Od wjazdu do Jerozolimy do 
Zmartwychwstania, Kielce 2011, s. 245. 

6 Por. J. Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, Poznań 2004, s. 31-32. 
7 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 608 [dalej cyt. KKK]. 
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absolutnym. Jego pełnowartościowa ofiara krzyżowa dokonała przebłagania za winy 

ludzkości i pojednania człowieka z Bogiem. Chrystusową naukę cechuje ciągłość, a zarazem 
wyższość w stosunku do starotestamentalnej nauki ofiarniczej. Ciągłość jest widoczna w tym, 
iż sam Chrystus wyraźnie nawiązywał do nauki proroków na temat ofiar, oraz do obrazu 

Izajaszowego Sługi Jahwe. Gdy zapowiada swoją mękę, używa dosłownych terminów 
odnoszących się do ofiary przebłagalnej. Wyższość natomiast przejawia się w absolutnej 

oryginalności Chrystusowej ofiary8. 
Wydarzeniem, w którym Zbawiciel utrwalił na wieki Ofiarę Krzyża i powierzył 

Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, jest Eucharystia ustanowiona podczas 
ostatniej wieczerzy9. W sposób najpełniejszy Chrystus dokonuje dobrowolnego ofiarowania 
samego siebie w czasie ostatniej wieczerzy, podczas której „włącza On Apostołów do swojej 

ofiary i poleca, by ją przedłużali”10. Spośród relacji nowotestamentalnych dotyczących 
ostatniej wieczerzy najważniejsze są opisy ustanowienia Eucharystii, które przekazują nam 

trzy Ewangelie synoptyczne (Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Łk 22,15-20) oraz Pierwszy List św. 
Pawła do Koryntian (1Kor 11, 23-25)11.  

Ostatnia wieczerza była wydarzeniem, które dokonało się „w kontekście obrzędowej 
uczty, która była pamiątką wydarzenia kształtującego  lud Izraela: uwolnienia z niewoli 
egipskiej”12. Jednakże problematyczne jest stwierdzenie charakteru tej uczty. Czytając opisy 

ostatniej wieczerzy zawarte w Ewangeliach synoptycznych, możemy zauważyć, że jest ona 
opisywana tak, jakby wydarzyła się w dniu, w którym spożywano wieczerzę paschalną. 

Jednakże istnieją co do tej kwestii pewne wątpliwości. Powodem dyskusji jest fragment 
Ewangelii św. Jana, w którym ewangelista pisze, że Żydzi w piątkowy poranek „nie weszli do 

pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę” (J 18, 28). Wniosek z tego tekstu 
jest taki, że Pascha tego roku musiała się odbyć w piątek, a więc ostatnia wieczerza odbyta 
dzień wcześniej nie mogłaby być ucztą paschalną. Istniały różnorodne próby wyjaśnienia tej 

kwestii13. 
Jedni egzegeci twierdzą, że różne grupy Żydów świętowały Paschę w różnych terminach. 

Inni twierdzą, że Jezus z premedytacją wybrał inny niż zwyczajowo przyjęty termin na 
spożycie Paschy14. Inni badacze obstają przy przyznaniu racji synoptykom, tłumacząc, że 

„Pascha” u św. Jana nie odwołuje się do spożywania baranka paschalnego, lecz do ofiar 
paschalnych, które spożywano w czasie świąt Przaśników, obchodzonych bezpośrednio po 
święcie Paschy. Tę niezgodność tłumaczy się również tym, że św. Jan ze względów 

teologicznych świadomie opóźnił Paschę, aby Jezus umierał właśnie wtedy, gdy w świątyni 
zabijano baranka, podkreślając tym, że Chrystus zginął na krzyżu jako „prawdziwy  baranek 

paschalny” (por. J 19,36; 1, 29; 1 Kor 5,7). Zwolennicy rozumienia ostatniej wieczerzy jako 
uczty paschalnej przekonują, że wiele szczegółów zawarty w jej opisie stanowi dowód na jej 

paschalny charakter. Istnieją również teorie, które próbując przyznawać rację synoptykom 
                                                 

8 Por. B. Migut, Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary, Seminare 23 (2006), s. 12-14. 

9 Por. Konstytucja o liturgii. Sacrosanctum Consillium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – 
Deklaracje, Poznań 1986, 47. 

10 KKK, 611. 
11 Por. R. Bartnicki, Eucharystia w Nowym Testamencie, Warszawskie Studia Teologiczne 4 (1991), 
s. 18. 

12 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 10. 
13 Por. tamże. 

14 Por. F. Foulkes, Lord’s Supper, The, w: Baker Encyclopedia of the Bible, t. II, red. W.A. Elwell, Grand 
Rapids 1988, s. 1352. 
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i św. Janowi tłumaczą ewangeliczne rozbieżności tym, że Paschę spożywano w dwóch 

terminach lub że posługiwano się dwoma kalendarzami. Są również zwolennicy teorii, która 
przedstawia ostatnią wieczerzę jako zwykły posiłek, który jedynie symbolizował ucztę 
paschalną. Zgodnie z opisem św. Jana, Jezus umierał na krzyżu wtedy, gdy zabi jano baranka 

paschalnego. Z tego powodu pierwotny Kościół w tekście z Księgi Wyjścia o krwi baranka, 
chroniącej przed śmiercią (por. Wj 12,21-23) widział zapowiedź przyszłej śmierci Mesjasza, 

która miała uwolnić ludzi od śmierci grzechu. Z tego powodu synoptycy określają ostatnią 
wieczerzę jako ucztę paschalną, choć trudno ją za taką uważać na podstawie ewangelicznych 

opisów15. 
Niezależnie od rozwiązania tej kwestii należy podkreślić, że ostatnia wieczerza miała 

miejsce w okresie Paschy i przebiegała w atmosferze tego święta. Akcentowany jest jej 

historiozbawczy charakter, a wydarzenia ją poprzedzające, sama wieczerza jak i to , co po niej 
następowało, spajało się z żydowską ucztą paschalną16. Jednakże warto się zastanowić, czym 

dokładnie była ostatnia wieczerza i dlaczego tak powszechnie widziano w niej Paschę? 
Benedykt XVI przytacza wyjaśnienie za J.P. Meierem pisząc, że Jezus wiedział, że nie będzie 

mógł spożywać Paschy z uczniami z powodu zbliżającej się śmierci. Zdając sobie z tego 
wszystkiego sprawę, zgromadził uczniów na ostatniej wieczerzy, która nie należała do 
żadnego określonego rytuału żydowskiego, ale miała charakter wieczerzy szczególnej. 

Właśnie tę okazję wykorzystał Jezus, aby ustanowić nowy posiłek – ucztę mesjańską, która 
miałaby zastąpić ucztę paschalną17. Według tradycji, Mesjasz miał przyjść właśnie w dzień 

Paschy i wtedy ustanowić swoje królestwo oraz radosną ucztę. Należy uważać za całkiem 
prawdopodobną hipotezę, że synoptycy czerpiąc z tej tradycji uwydatnili ramy paschalne, aby 

uwypuklić jej charakter eschatologiczny i mesjański18. J. Ratzinger podkreśla, że kluczowym 
elementem ostatniej wieczerzy nie była dawna Pascha, lecz zupełna nowość, wprowadzona 
przez Chrystusa – danie samego siebie. Jeśli ta Wieczerza nie była wieczerzą paschalną, 

zgodnie z przepisami Starego Zakonu, to na pewno była Paschą Jezusa. Dlatego może on 
stwierdzić, że Jezus Chrystus zarówno nie sprawował starotestamentalnej Paschy jak i ją 

sprawował. Nie sprawował jej, gdyż wieczerza odbywała się wcześniej (wg. chronologii św. 
Jana, do której skłania się Benedykt XVI). Sprawował natomiast, gdyż oddając samego siebie 

na krzyżu, rzeczywiście celebrował Paschę ze swoimi uczniami19. Pozwala to Benedyktowi 
XVI wysnuć konkluzję, iż „dawne rzeczy nie zostały zniesione, lecz tylko doprowadzone do ich 
pełnego znaczenia”20. 

Słowa o ustanowieniu Eucharystii należą do najcenniejszych tekstów chrześcijaństwa. 
Najstarszy przekaz znajduje się nie w Ewangeliach, lecz w pierwszym Liście św. Pawła do 

Koryntian (1 Kor 11,23-26), który został napisany około roku 56, a więc wcześniej niż 
Ewangelie kanoniczne. Paweł powołuje się już jednak na starochrześcijańską tradycję: „Ja 

bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję” (1 Kor 11,23). W drugiej kolejności 
powstał tekst Marka, potem Mateusza i Łukasza21. 

                                                 
15 Por. R. Bartnicki, Eucharystia…, s. 18-21. 
16 Por. A. Proniewski, Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej , Rocznik 
Teologii Katolickiej 6 (2007), s. 58. 
17 Por. J. Ratzinger / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu…, s. 126. 

18 Por. J.E. Kilmartin, Ostatnia Wieczerza i najwcześniejsze ofiary eucharystyczne w Kościele, Concilium. 
Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 4 (1968), s. 561-562. 
19 Por. J. Ratzinger / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu…, s. 126-127. 

20 Tamże, s. 127. 
21 Por. R. Bartnicki, Eucharystia…, s. 15. 
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U Pawła wyraźnie aluzje eucharystyczne są widoczne już w 10 rozdziale jego listu. Sama 

Najświętsza Ofiara jest przedstawiona jako podwójny ryt. Pierwszy polegał na łamaniu chleba 
i dziękczynieniu, drugi natomiast na odmówieniu błogosławieństwa nad kielichem22. Autor 
poruszając problem uczestnictwa chrześcijan korynckich w pogańskich ucztach, rozwija 

temat wspólnotowego i eklezjalnego wymiaru uczty eucharystycznej. Św. Paweł w wierszach 
16-17 wskazuje na eklezjotwórczy charakter Eucharystii, która łączy zarówno ludzi z Jezusem 

Chrystusem jak i wzajemnie ze sobą. Wskazując na przykład starotestamentalny (w. 18) 
św. Paweł podkreśla zależność składania ofiary oraz jej spożywania, jak również jedności 

składających ofiarę z tym, komu ofiara jest składana ukazując tym samym, że poganie 
składając ofiary fałszywym bożkom (por. 1 Kor 8,4), składają je tak naprawdę  demonom, a nie 
Bogu (1 Kor 10,19-20). Stąd wypływa Pawłowy wniosek, iż chrześcijanie nie mogę brać udział 

w ucztach Pańskich (Eucharystii) i ucztach demonów (ucztach pogańskich)23. 
Możemy wysnuć wniosek, że Paweł przez zestawienie Wieczerzy Pańskiej z pogańskimi 

ofiarami pośrednio przyporządkowuje ją do kategorii ofiarnych posiłków. Jednak trzeba 
natychmiast zapytać o podstawę takiej analogii. Paweł przede wszystkim odkrywa 

podobieństwa we wspólnocie stołu, która została ustanowiona przez ofiarowanie daru 
ofiarnego24.  

W tych fragmentach św. Paweł wskazuje na obecność Chrystusa Pana podczas obrzędów 

eucharystycznych przy uwzględnieniu relacji z poganami, natomiast w kolejnej perykopie 
(1 Kor 11,17-24) opis ustanowienia oraz ogólnie temat Eucharystii pojawia się ze względu na 

nadużycia, mające miejsce podczas jej sprawowania. Surowo upominając Koryntian, Apostoł 
Narodów nie boi się powiedzieć dobitnie, że nie spożywają oni Wieczerzy Pańskiej. Jedną 

z najmocniej zasługujących na potępienie wad Koryntian, to według Pawła przede wszystkim 
egoizm, przejawiający się w trosce o zaspokojenie tylko własnego głodu. W takiej sytuacji 
wspólne posiłki nie tylko, że nie mają już nic wspólnego z chrześcijańską wspólnotą, ale wręcz 

przynoszą hańbę Kościołowi i nikogo nie budują. Apostoł przedstawia Chrystusa Pana i to, co 
uczynił w Wielki Czwartek jako wzór godnego sprawowania Eucharystii (ww. 23-25). Patrząc 

na kontekst fragmentów następujących po opisie ustanowienia, można zauważyć napięcie 
między przeszłością a przyszłością, gdyż chrześcijanie spożywając chleb eucharystyczny 

i pijąc z kielicha, głoszą śmierć Pana, aż do Jego przyjścia (w. 26). Toteż celebracja 
eucharystyczna uobecnia przeszłość i antycypuje eschatologiczną przyszłość25. 

Według św. Pawła konsekwencje dla osoby, która grzeszy w ten sposób, jak również dla 

całej wspólnoty, są katastrofalne (11,27-32). Patrząc na w. 30 można odnieść wrażenie, że 
Paweł łączy chorobę i śmierć z niegodnym podejściem do Świętego Posiłku. Z drugiej strony 

należy pamiętać, że Paweł nie widzi bezpośredniego związku między chorobą i grzechem. Nie 
sugeruje również, że godne uczestnictwo w Eucharystii jest ochroną przed śmiercią. 

Przeciwnie, postrzega on Kościół jako całość, co ostatecznie prowadzi do wniosku, że to 
Kościół choruje. Ponadto, te przypadki, w których śmierć nastąpiła , są widziane w świetle 
zbliżającej się paruzji. Zamiast przyspieszenia paruzji, niegodny sposób obchodzenia 

Wieczerzy Pańskiej pozwala mocom zła i śmierci na rozwijanie swojej działalności 

                                                 
22 R. Rubinkiewicz, Biblijne podstawy Eucharystii, w: Jezus eucharystyczny, red. M. Rusecki, M. Cisło, 
Lublin 1997, s. 52. 
23 Por. S. Bielecki, Ustanowienie Eucharystii, w: Eucharystia. Misterium – ofiara – kult, red. J.J. Kopeć, 
Lublin 1997, s. 37-38. 
24 Por. H.-J. Klauck, Lord’s Supper, w: The Anchor Yale Bible Dictionary IV, red. D.N. Freedman, New York 
1996, s. 365. 
25 Por. S. Bielecki, Ustanowienie Eucharystii…, s. 38-39. 
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w obecnych czasach. Paweł dodaje również kilka praktycznych wskazówek. W wersie 33 

zaleca Koryntianom czekać z głównym posiłkiem, aż wszyscy przybędą i w ten sposób 
uniknąć problemów i konfliktów. W wersie 22 pojawia się inna możliwość („Czyż nie macie 
domów, aby tam jeść i pić?”), a mianowicie w sytuacji ekstremalnej, Paweł nawet dopuszcza 

możliwość oddzielenia głównego posiłku od „spożywania chleba i picia kielicha” (por. 1 Kor 
11,26). W późniejszym okresie zostanie to nazwane oddzieleniem Agape od Eucharystii 26. 

Ewangelista Marek opisuje ostatnią wieczerzę (w Mk 14,17-25) jako wieczerzę 
paschalną (Mk 14,12) oraz jako ucztę pożegnalną Jezusa. Jednakże Markowy opis wieczerzy 

nie wykazuje żadnych oznak Paschy. Brakuje wszystkiego, co jest typowe dla tego 
wydarzenia: baranka paschalnego, gorzkich ziół i haggady. Według H.-J. Klaucka różne 
szczegóły Markowego opisu w rzeczywistości wydają się sugerować, że służył on jako 

„etiologiczna legenda” dla Wieczerzy Pańskiej. Zamiast odwołania do nowego przymierza 
z Jr 31,31 (por. 1 Kor 11,25) Marek robi aluzję do posiłku przymierza z Wj 24,6-11, któremu 

towarzyszył niezwykły rytuał krwi. Tym samym autor wprowadza pojęcie ofiary do tradycji 
synoptycznej Wieczerzy Pańskiej27. 

Mateuszowy opis Ustanowienia (Mt 26,26-29) może być rozumiany jako dalszy rozwój 
opisu Markowego. Jednakże jest wątpliwe, czy wystarczy widzieć w tej perykopie jedynie 
literacką rewizję czy trzeba raczej zobaczyć w niej świadectwo praktyki Kościoła, która 

rozwinęła się w oparciu o identyczne sformułowania w Mk 14,22-25. Polecenia „Bierzcie 
i jedzcie” w Mt 26,26 i „Pijcie z niego wszyscy” w 26,27 mogą być argumentami za drugą 

teorią28. 
Opis ostatniej wieczerzy w Ewangelii św. Łukasza (Łk 22,14-20) jest o tyle znamienny, iż 

zawiera relację sporu o pierwszeństwo. W jego opisie wszyscy Apostołowie, a nie tylko Judasz 
i Piotr, rozmijają się z postawą Chrystusa, który ustanawia Eucharystię. Tę rozbieżność 
między tym, co przeżywa Jezus, a tym, co czują Apostołowie, najwyraźniej podkreśla właśnie 

tenże spór. W Łk 22,14-20 autor łączy Markową tradycję z własną, która w jego opisie 
Ustanowienia (22,19-20) jest bardzo podobna do Pawłowej29. Charakterystyczne dla relacji 

Łukaszowej jest uwypuklenie paschalnego charakteru Ostatniej Wieczerzy. Samo słowo 
„pascha” pojawia się pięciokrotnie w opisie przygotowań. Tylko Łukasz przekazuje słowa 

„Gorąco pragnąłem spożywać z wami tę paschę, zanim będę cierpiał”  (Łk 22,15), a także tylko 
on pisze o pierwszym kielichu, który spożywano podczas Wieczerzy Paschalnej30. 

W opisach wielkanocnych epifanii odkrywamy, że zmartwychwstały Chrystus łamie 

chleb ze swoimi uczniami (por. Łk 24,30), który spożywa na ich oczach lub z nimi (por. 
Łk 24,41-43; por. J 21,9-13). Również Dz 10,41 wspominają: „ale nam […] którzyśmy z Nim 

jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”, jak robi to enigmatyczne wyrażenie synhalizomenos 
(prawdopodobnie „jeść razem”) w Dz 1,4. Zmartwychwstanie Jezusa jest prawdziwym 

fundamentem dla kształtowania praktyki Wieczerzy Pańskiej i pojęciowego rozwoju nauki 
sakramentalnej. Cały ten proces w dużym stopniu przebiega równolegle do po-wielkanocnego 
rozwoju wyraźnej chrystologii31.  

                                                 
26 Por. H.-J. Klauck, Lord’s Supper…, s. 364. 
27 Por. tamże, s. 365. 

28 Por. tamże. 
29 Por. tamże. 

30 Por. A. Proniewski, Ostatnia Wieczerza Jezusa…, s. 63. 
31 Por. H.-J. Klauck, Lord’s Supper…, s. 365. 
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Dzisiaj powszechnie uważa się, że cztery opisy nie stanowią czterech niezależnych 

źródeł dla opisu ustanowienia Eucharystii. Ich zestawienie ukazuje, że istnieje duże 
podobieństwo między sformułowaniem Pawła i Łukasza z jednej, a Marka i Mateusza z drugiej 
strony. Porównując opisy Pawła i Łukasza możemy spostrzec szereg zależnośc i: 1) Obaj 

przekazują, że Jezus wziął chleb i odmówił dziękczynienie, używając słowa eucharistēsas, 
inaczej niż Marek i Mateusz, którzy użyli słowa eulogēsas. 2) Chrystusowe słowa 

wypowiedziane nad chlebem i winem są bardzo podobne. 3) Jedynie Łukasz i Paweł 
przekazują nakaz: „To czyńcie na moją pamiątkę”. 4) Obaj podkreślają, że ustanowienie 

Eucharystii miało miejsce po wieczerzy (1 Kor 11,25; Łk 22,20) i miało wyraźny związek ze 
śmiercią Chrystusa (1 Kor 11,23; Łk 22,15). Natomiast zestawiając ze sobą teksty Marka 
i Mateusza możemy również spostrzec liczne zbieżności: 1) Terminologia i zwroty Marka 

i Mateusza wskazują na wyraźnie zabarwienie semickie. 2) Formuła wypowiedziana nad 
chlebem jest praktycznie identyczna (oprócz słowa „jedzcie” w Mt 26,26). 3) Również słowa 

wypowiedziane nad kielichem są zgodne32.  
Warto zwrócić uwagę na dwie ważne różnice zachodzące pomiędzy tradycją Pawłowo -

Łukaszową, a tradycją Markowo-Mateuszową. W słowach Ustanowienia, które przekazują 
Marek i Mateusz podmiotem jest „krew”, natomiast w drugiej tradycji pojawia się zwrot 
„Nowe Przymierze we Krwi mojej” (1 Kor 21,25; Łk 22,20). W tej tradycji jest położony akcent 

na picie „Nowego Przymierza”, a nie „krwi”. Możliwym wytłumaczeniem jest fakt, że Żydzi 
czuli wstręt do spożywania krwi. Tutaj pojawia się kolejna różnica. Marek i Mateusz pisząc 

o „Krwi Przymierza” czynią wyraźną aluzję do przymierza synajskiego (por. Wj 24,8). Zabieg 
ten skutkuje przywołaniem całej starotestamentalnej teologii ofiary, oraz idei kultu obecnej 

w Pięcioksięgu. Chrystus jest zatem nowym Mojżeszem, który przelewa krew w nowej liturgii 
przymierza. Paweł i Łukasz piszą natomiast o „Nowym Przymierzu” i robiąc aluzję do 
proroctwa Jeremiasza (Por. Jr 31,31) odwołują się do teologii prorockiej będącą krytyką kultu 

ofiarniczego. W takim kontekście ostatnia wieczerza, stając się wypełnieniem zapowiedzi 
prorockich, przezwycięża dawny kult i ofiary poprzez ofiarowanie przez Chrystusa samego 

siebie33. Porównując te cztery opisy widzimy istnienie dwóch tradycji między, którymi 
występuje szereg różnic, choć obie są zgodne co do istoty. 

Zauważone różnice między tymi fragmentami mogą rodzić pytanie o to, która z tych 
formuł jest pierwotna i czy jesteśmy w stanie odkryć słowa i gesty Chrystusa? Odrzucić należy 
stwierdzenia, że teksty eucharystyczne mają swój początek w liturgii i zostały utworzone 

przez pierwotną wspólnotę dla celów ściśle liturgicznych. Słowa te biorą swój początek 
w historii Jezusa. Jako dowód można przytoczyć kilka argumentów: 1) Tradycja Łukaszowa 

sięga lat czterdziestych, a więc znana już była około dziesięciu lat po śmierci Chrystusa. Jest 
wysoce nieprawdopodobne, aby pierwotna wspólnota w tak krótkim czasie utworzyła 

i rozprzestrzeniła tak ważny obrzęd. 2) Najpierwotniejsze formuły eucharystyczne posiadają 
silne zabarwienie judaistyczne. 3) U reprezentantów obydwu tradycji – tj. u Marka i Łukasza – 
opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii rozpoczyna się słowem kai (Mk 14,12; Łk 22,15), 

które było charakterystyczne dla rozpoczynania kolejnych perykop w żydowskiej 
historiografii. 4) Na charakter bardziej historyczno-biograficzny niż liturgiczny tekstów 

wskazuje opowiadanie w trzeciej osobie, a nie stawianie Chrystusa jako podmiotu zdań. 5) Za 
J. Jeremiasem można powiedzieć, że słowa parelabon apo tou Kyriou („otrzymałem od Pana”; 

                                                 
32 Por. J. Kudasiewicz, Teksty ustanowienia Eucharystii, w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik. Lublin 
1997, s. 64-66. 

33 Por. J. Ratzinger / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu..., s. 139.; por. tenże. Sakrament i misterium. 
Teologia liturgii, Kraków 2011, s. 72-74. 
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1 Kor 11,23) wskazują dobitnie na przekonanie Pawła, iż przytaczane przez niego słowa 

pochodzą od samego Jezusa Chrystusa34.  
Dużo problemów stawia odpowiedź na pytanie o to, który z tekstów wyraża najstarszą 

tradycję. Na wstępnie musimy odrzucić fragment zapisany przez św. Mateusza, gdyż jest on 

redakcyjną przeróbką opisu św. Marka i nie może być brany pod uwagę przy poszukiwaniu 
najstarszej tradycji. Wiele dyskusji wśród egzegetów wzbudza fragment Łk 22,15-18. 

H. Schürmann twierdził, że opis ten powstał wcześniej od tekstu Marka i jest przed-
markowym fragmentem starego opowiadania o uczcie paschalnej. Inną opinię przedstawiał 

J. Jeremias, który skłaniał się do opinii o własnej tradycji Łukasza, choć są też opinie 
wskazujące na zależność Łukasza od Marka35. 

We fragmencie Łk 22,19-22 widać również silne powiązania z 1 Kor 11,23-26. Wielu 

egzegetów twierdzi, że oba teksty są jednym, wspólnym przekazem, będącym najstarszym 
sformułowaniem słów Ustanowienia. Jednakże tekst św. Łukasza należy raczej uważać za 

„tekst mieszany”, który stanowi połączenie dwóch tradycji, przekazanej w 1 Kor 11,23-25 
oraz w Mk 14,22-25. Dlatego też poszukiwania najstarszej tradycji, nie mogą mieć swego 

źródła w słowach przekazanych przez św. Łukasza, ale muszą się oprzeć jedynie na tekstach 
św. Marka i Pawła36. Tekst 1 Kor 11,23b-25 jest najstarszym kultyczno-etiologicznym tekstem 
dotyczącym sprawowanych Eucharystii, Mk 14,22-25 natomiast jest najstarszym 

opowiadaniem o ostatnim posiłku Jezusa, spożytym wraz z uczniami w nocy przed Jego 
śmiercią. Silnie arameizujący charakter opisu ustanowienia Eucharystii przekazany przez św. 

Marka świadczy o jego bardzo archaicznym i palestyńskim pochodzeniu37. Należy zauważyć, 
że – zdaniem P. Benoita38 – zarówno św. Marek jak i św. Paweł przekazują tradycje liturgiczne, 

tzn. ich opisy zawierają te słowa, które wypowiadano we wspólnotach jerozolimskich czy 
antiocheńskich podczas celebracji Ofiary Pańskiej. Z tego powodu oba te teksty są oszczędne 
w słowach, ograniczonych jedynie do tego, co najkonieczniejsze, nie starając się nawet 

dokładnie opisywać wszystkich wydarzeń ostatniej wieczerzy. Inaczej stwierdza R. Bartnicki, 
który podaje, że zdecydowana większość egzegetów uważa, że początkowo opis ustanowienia 

Eucharystii był osobnym opowiadaniem, który z czasem wszedł do przed-markowego opisu 
męki. Według niego w Markowym tekście nie widać żadnych wpływów 

wczesnochrześcijańskich Eucharystii, co podkreśla szczególną wagę historyczną tego tekstu39. 
W Ewangelii według Jana nie ma opisu ustanowienia Eucharystii, co można tłumaczyć 

tym, że Kościół działał już od kilkudziesięciu lat i sprawowanie Eucharystii było wpisane 

w normalny rytm jego życia. Z tego względu nie było potrzeby przypominać opisu 
ustanowienia Eucharystii. Czymś istotniejszym natomiast było jej godne przeżywanie. Z tej 

racji w Janowej Ewangelii silnie podkreślony zostaje obraz Jezusa Chrystusa jako Sługi 40. 
Jednakże zwrócić należy uwagę, że po opisie cudu chodzenia po wodzie, św. Jan włącza 

obszerną wypowiedź o chlebie z nieba. Większość komentatorów dostrzega tutaj wyraźny 
sens eucharystyczny. Niektórzy egzegeci, jednakże uważają wiersze J 6,52-59 (bądź 6,51c-58) 
za uzupełnienie redakcyjne kogoś z otoczenia Janowego lub późniejszy dodatek samego Jana, 

                                                 
34 Por. J. Kudasiewicz, Teksty ustanowienia…, s. 67-68. 
35 Por. R. Bartnicki, Eucharystia…, s. 15-16. 
36 Por. tamże, s. 16. 

37 Por. K. Romaniuk, Eucharystia w przekazach biblijnych, Ateneum Kapłańskie 75 (1983), s. 163. 
38 Por. P. Benoit, Biblia dzisiaj, Kraków 1969, s. 334. 

39 Por. R. Bartnicki. Eucharystia..., s. 17. 
40 Por. S. Bielecki. Ustanowienie Eucharystii…, s. 41. 
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mający uzupełnić brakujący opis ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Badania 

E. Ruckstuhla wykazały, że fragment ten charakteryzuje się wieloma cechami typowymi dla 
stylu Jana i obecnie przeważa pogląd, że jest to integralna część mowy Jezusa41. 

Rozdział 13 przekazuje szczegółowo opis pożegnalnego posiłku, który Jezus spożył 

z uczniami w obliczu zbliżającej się śmierci (por. J 13,1-3). Chrystus przy tej okazji umył 
uczniom nogi (J 13,4-11). Występują tu również długie mowy pożegnalne w rozdziałach 14-

17, które znajdują swoje tło w ramach opisu ostatniej wieczerzy. Jak już było wspomniane, 
pozornie brak jest u Jana opisu ustanowienia Eucharystii. Jednakże niektórzy autorzy (np. 

P. Borgen) dostrzegają powiązanie starotestamentalnego motywu manny, wykorzystanego 
w J 6, z opisami ustanowienia obecnymi u synoptyków i św. Pawła42.  

W rozdziale 6 św. Jan opisuje najpierw cudowne rozmnożenie chleba (6,1-15). 

Nakarmiony chlebem tłum jest pełen entuzjazmu; widzą w Jezusie Chrystusie proroka i chcą 
obwołać Go królem (6,14-15). Jednakże Jezus nie pozwala im na to i powstrzymując ich 

mesjańskie uniesienie udaje się samotnie na górę. Nocą powraca do swoich uczniów krocząc 
po wodzie i uspokaja ich mówiąc: „To ja jestem” (6,20). Słowa te przypominają formułę, która 

w Księdze Wyjścia oznaczała samego Boga43. Następnego dnia uwydatnia się ich 
niezrozumienie doniosłości znaku (6,26) i tego, jakim Mesjaszem jest Chrystus. Zatrzymują się 
jedynie na poziomie potrzeb materialnych. Tymczasem Jezus stwierdza, że powinni troszczyć 

się nie o pokarm doczesny, lecz „o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy” 
(6,27)44. 

Słowa te mogły wywołać skojarzenie z wypowiedziami  ksiąg mądrościach, np. 
Syr 24,19-21: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi 

owocami [...], którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą 
pragnąć”. Kojarzą się one również z obrazem nowej manny (por. J 6,31). Podczas wędrówki 
przez pustynię Naród Wybrany był żywiony manną z nieba, którą zsyłał Bóg Jahwe. Ponieważ 

nadzieje eschatologiczne często wyrażano w nawiązaniu do wyjścia z niewoli egipskiej, 
myślano niejednokrotnie o darze nowej manny. Jezus stwierdza, że rzeczywiście przynosi 

nową mannę, ale jest ona nieskończenie doskonalszą od tej, którą jedli ojcowie na pustyni. 
Dawna manna była pokarmem z tego świata i ci, którzy ją jedli, poumierali (w. 50.58). 

Natomiast za pośrednictwem Jezusa Bóg przekazuje ludziom dar, który da im życie wieczne 
(w. 27.33.51)45. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na werset: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, 

[wydane] za życie świata.” (J 6,51c). Słownictwo przypomina słowa wypowiedziane nad 
chlebem z Pawłowo-Łukaszowego opisu Ustanowienia (1 Kor 11,24 = Łk 22,19), połączonym 

z uniwersalistycznym „za wielu” z Markowych słów wypowiedzianych nad kielichem 
(Mk 14,24). Werset najwidoczniej przyswaja sobie tradycję Wieczerzy Pańskiej obecną 

w Kościele Janowym46.  
Struktura i pochodzenie rozdziału 6 jest nadal przedmiotem dyskusji w badaniach 

egzegetycznych. Możliwe rozwiązanie wygląda następująco: W świetle praktyki Wieczerzy 

                                                 
41 Por. J. Giblet, Eucharystia w Ewangelii św. Jana (J 6), Concilium. Międzynarodowy Przegląd 
Teologiczny 4 (1968), s. 568-569; 
42 Por. H.-J. Klauck, Lord’s Supper…, s. 367. 

43 Por. J. Giblet. Eucharystia w Ewangelii św. Jana…, s. 569-570. 
44 Por. tamże, s. 570-571. 

45 Por. tamże. 
46 Por. H.-J. Klauck. Lord’s Supper…, s. 367. 
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Pańskiej w swym kościele Jan, w mowie na temat chleba (J 6,26-51), jest zaniepokojony 

głębszymi symboliczno-teologicznymi interpretacjami sakramentalnego wydarzenia. Jego 
prawdziwą treścią jest wiara i osobiste spotkanie z Jezusem w znaku oraz słowie. Ewangelista 
tym samym nie zgadza się z groźnym, magicznym niezrozumieniem sakramentu, który 

zagraża utracie praktycznego znaczenia Wieczerzy dla wiary i życia. Z tego samego powodu 
opuści opis Ustanowienia w rozdziale 13. Gest umycia nóg skupia się na miłości ofiarnej 

Jezusa i w dużo jaśniejszy sposób wskazuje na zobowiązania ucznia Chrystusa. Ewangelista 
mówi nam o swoim zamiarze, dodając słowa wypowiedziane nad chlebem (w 6,51c) podczas 

ostatniej wieczerzy47.  
Życie wieczne jest w pewien sposób utożsamiane z samym Jezusem. Wielokrotnie 

Chrystus używa zwrotu „Jam jest chleb życia, który zstąpił z nieba” (J 6,35,42,48,51). Nabiera 

on głębszego sensu, gdy zauważymy jego połączenie z motywem Syna Człowieczego, który 
zstępuje i powraca do nieba, dlatego prawdziwym chlebem z nieba, który daje zbawienie , jest 

Syn Człowieczy biorący swój początek z nieba. Fragment J 6, 48-51 wydaje się powtarzać 
tematy już poruszone, lecz wprowadza nowy, istotny motyw słowami: „ciało moje [wydane] 

za życie świata” (6,51c). Św. Jan używa słowa „ciało” na oznaczenie całej rzeczywistości 
ludzkiej, tzn. człowieka wraz z jego możliwościami i słabościami. Natomiast formuła „za życie 
świata” odwołuje się wyraźnie do odkupieńczej śmierci Jezusa. Warto zwrócić uwagę na 

relację w. 51c do formuły ustanowienia Eucharystii, jaką przekazują w swej tradycji Paweł 
i Łukasz. Egzegeci skłaniają się do tego, aby widzieć w tych słowach wyraźną aluzję do 

formuły ustanowienia Eucharystii. Jak już było mówione, w Ewangelii św. Jana nie ma opisu 
ustanowienia Eucharystii, lecz z powyższego wynika, że znał on fakt jej ustanowienia 

i traktował Eucharystię jako pamiątkę wydarzenia paschalnego48. 
J. Ratzinger zwraca uwagę, że słowa „To jest ciało moje” oraz „To jest krew moja”, są 

zaczerpnięte z ofiarniczego języka Izraela. W ten sposób Jezus świadomie ukazuje samego 

siebie jako prawdziwą ofiarę, w której znajduje się wypełnienie wszystkich ofiar Starego 
Testamentu. Bóg nie chce ofiar ze zwierząt, gdyż są one Jego własnością. Pragnie On miłości 

przemieniającej człowieka, dzięki której będzie mógł przyjąć Boga i Jemu się oddać49. 
Wszystkie ofiary starotestamentalne, pomimo iż nieskuteczne, stanowią w pewien sposób 

próbę dotarcia do tego, co istotne. To do czego zmierzały, a więc jedność z Bogiem, dokonuje 
się w Jezusie Chrystusie50. Równie ważnymi elementem słów ustanowienia są słowa: Ciało, 
„które za was będzie wydane” oraz Krew, „która za was będzie wylana”. Słowa te, 

zaczerpnięte z Pieśni Sługi Pańskiego (por. Iz 53,10), Chrystus odnosi do siebie. Jest On tym, 
który reprezentuje przed Bogiem nie siebie samego lecz wszystkich, jest tym, który oręduje za 

swoim ludem, tym który oczyści swój lud. Trzecim sformułowaniem w tekstach ostatniej 
wieczerzy poruszanym przez Ratzingera, są słowa Jezusa mówiące o „nowym Przymierzu” 

(Łk 22,20). Te słowa Jezusa są nawiązaniem do proroctwa Jeremiasza, w którym zapowiada 
zawarcie nowego Przymierza Boga z ludźmi. Męka i śmierć Jezusa są zawarciem Przymierza 
nowego, mającego swoje źródło w miłości Boga, który daje człowiekowi nowe życie, który 

pragnie wspólnoty z człowiekiem51. 

                                                 
47 Por. tamże. 

48 Por. J. Giblet, Eucharystia w Ewangelii św. Jana…, s. 572-573. 
49 Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010, s. 238. 

50 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. XI: Teologia liturgii, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2012, s. 292. 
51 Por. tamże, s. 296. 
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W kontekście przymierza trzeba również zwrócić uwagę na relację Eucharystii do 

Paschy, w klimacie której, jak wyżej było wspomniane, odbywała się ostatnia wieczerza. 
Motyw Jezusa jako baranka paschalnego był mocno rozpowszechniony w pierwotnym 
Kościele, o czym świadczy zarówno Pierwszy List św. Piotra jak i Apokalipsa Janowa 52. 

Ostatnia wieczerza zakotwiczona w żydowskiej uczcie paschalnej – stanowiącej figurę 
Chrystusowej ofiary – staje się jej wypełnieniem, nową Paschą. O tej nowości decydowały 

gesty i słowa Jezusa, będące nowością w stosunku do Paschy żydowskiej53. 
Jak już zostało napisane, Pascha była radosnym świętem uwolnienia i odkupienia 

Izraela. Podczas celebracji wigilii paschalnej nie zawężano jednak historii Izraela do 
przeszłości, lecz to uwolnienie, ograniczone do Narodu Wybranego, intepretowano jako 
zapowiedź przyszłego uwolnienia i odkupienia z niewoli szatana i grzechu całego rodzaju 

ludzkiego. Ostatnia wieczerza staje się wypełnieniem eschatologicznych oczekiwań 
związanych ze świętem Paschy. W Chrystusowych słowach: „Odtąd nie będę już pił [napoju] 

z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym” 
(Mk 14,25) widać zapowiedź pełnej i doskonałej wspólnoty uczniów z Bogiem. Powołanie 

uczniów do życia z Jezusem jest równoznaczne z powołaniem do niekończącej się 
wspólnoty54. Powyższe prawdy wyraża Kościół w liturgii, gdzie w słowach Kanonu 
Rzymskiego wyznaje: De Tuis donis ac datis offerimus Tibi – „Składamy Tobie ofiarę 

z otrzymanych od Ciebie darów”. Jest to realne składanie ofiary, gdyż z jednej strony to Bóg 
jest tym, który daje, a z drugiej strony człowiek prawdziwie składa Bogu ofiarę. Kanon Mszy 

świętej, będący rdzeniem Eucharystii, stanowi dla J. Ratzingera przedłużenie żydowskiej 
haggady. Tak więc słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy włączają się w tę 

modlitwę dziękczynną Izraela, która jednocześnie, wychodząc poza swój pierwotny kształt, 
zyskuje nowe centrum – wielkie dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. O ile żydowska haggada 
była wspomnieniem wydarzeń minionych, w których objawiała się wielkość Boga, to Chrystus 

poprzez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie urzeczywistnia wielkie dzieła Boże, które 
również są uobecniane kiedy sprawowana jest Eucharystia (por. 1 Kor 11,26)55. 

Pierwsza Pascha miała prowadzić ku przymierzu Boga z Narodem wybranym, podobnie 
Nowa Pascha stoi u podstaw Nowego Przymierza. Wyraźnie na to wskazują wszystkie relacje 

ewangeliczne mówiące o Krwi Przymierza (por. Mk 14,24; Mt 26,28; 1 Kor 11,25; Łk 22,20), 
a stanowiące wyraźne nawiązanie do słów Mojżesza: „Oto krew przymierza” (Wj 24,8). Tak 
jak Mojżesz usankcjonował przymierze poprzez ofiarę, tak Jezus, poprzez swą Ofiarę, 

zastępuje stare przymierze nowym. I tak jak w starym przymierzu dokonało się ono podczas 
uczty (por. Wj 24,1-11), tak Chrystus ustanawia Nową Ucztę. W końcu przy zawiązywaniu 

starego przymierza lud wchodził w kontakt z krwią jedynie zewnętrznie, natomiast Chrystus 
poleca pić Jego Krew. W taki sposób w Krwi Chrystusa dokonuje się Nowe Przymierze56.  

W kontekście analizy nowotestamentalnych tekstów warto zwrócić uwagę na słowo 
J. Ratzingera na temat relacji Boga i człowieka. W Eucharystii, w której Bóg sam nas 
obdarowuje, abyśmy mogli dawać, Chrystus nie jest darem, który człowiek przynosi 

rozgniewanemu Bogu, lecz jest On Darem Bożej Miłości. I chociaż to nie Bóg ma dług wobec 

                                                 
52 Por. R. Rubinkiewicz, Biblijne podstawy…, s. 54. 
53 Por. A. Proniewski, Ostatnia Wieczerza Jezusa…, s. 65. 

54 Por. S. Bielecki, Ustanowienie Eucharystii…, s. 44-45; por. R. Rubinkiewicz, Biblijne podstawy…, s. 54. 
55 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. XI: Teologia liturgii, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2012, s. 302-
304. 
56 Por. S. Bielecki, Ustanowienie Eucharystii…, s. 45-46. 



OSTATNIA WIECZERZA I EUCHARYSTIA W NOWYM TESTAMENCIE                                                                                                          K. MIELNICZUK 

79 

człowieka, lecz człowiek wobec Boga, On zbliża się do ludzi i w Chrystusie błaga o pojednanie. 

W drodze do pojednania sam Bóg wychodzi ku człowiekowi ofiarując swojego Syna jako 
baranka złożonego za grzechy ludzkości (por. Rdz 22,1-13)57. Wypełniając wszystkie wymogi 
starotestamentalne Chrystus składa swoją Jedyną Ofiarę, która przewyższa pod każdym 

względem (formy, materii, intencji i skuteczności) dawne ofiary. Jest to Ofiara istotowo 
wyższa58. 

Podsumowując możemy zauważyć, że właśnie uczta paschalna stała się kontekstem dla 
uczynienia przez Chrystusa całkowitej nowości – ustanowienia Eucharystii. Pismo Święte 

wyraźnie widzi jej zakotwiczenie w Passze. Podobnie jak w Starym Przymierzu, Nowe 
również gromadzi wszystkich wiernych wokół baranka paschalnego, którym jest Chrystus 
i pozwala uczestniczyć w Nowej Passze – Misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa59. Całe życie Jezusa Chrystusa stanowiło ofiarę duchową z Jego życia60, jednakże 
w sposób najpełniejszy Chrystus dokonuje dobrowolnego ofiarowania samego siebie, w czasie 

Ostatniej Wieczerzy. W Eucharystii dokonuje się prawdziwa i jedyna Ofiara z Baranka 
Paschalnego. Podobnie jak dawna pascha, tak nowa uobecnia przeszłość i antycypuje 

eschatologiczną przyszłość. Poza ucztą paschalną Chrystusowa wieczerza wypełnia również 
inne figury starotestamentalne. Tak jak w starym przymierzu były one pewnym sposobem na 
połączenie się i wejście we wspólnotę z Bogiem, tak Ofiara Nowego Testamentu wypełnia tę 

figurę, stając się ucztą i ofiarą w znaczeniu pełnym. Wątek „uczty” rozszerza się w kontekście 
Janowej aluzji do manny, która jest interpretowana jako figura Eucharystii. To Chrystus staje 

się nową manną, która daje życie i zaspokojenie wszelkich pragnień. Kult Izraela, z jego ideą 
zastępstwa, ofiary duchowej i ofiarowania wcześniej otrzymanych od Boga darów, miał 

istotne znaczenie dla kształtowania się kultu chrześcijańskiego. Poprzez Bożą pedagogię , 
człowiek dochodził do odnalezienia w miłości prawdziwej podstawy dla ofiary. Kult 
starotestamentalny, a również poza-izraelski, przygotowywał człowieka na wprowadzenie 

ostatecznego kultu, kultu Nowego Przymierza. Dlatego za J. Ratzingerem można powiedzieć, 
że liturgia chrześcijańska jest „liturgią spełnionych poszukiwań historii religii” 61. Do dziś 

istota tego Mysterium pozostaje niezmieniona, Chrystus nadal jest ofiarnikiem i ofiarowanym, 
tym, który konsekruje i jest konsekrowany62. 

LAST SUPPER AND EUCHARIST IN THE NEW TESTAMENT 

Summary 
Thinking about sacrifices in Old Testament, as a proof of spiritual needs of the chosen 

nation, it is easy to realize these animals could not compensate for humans’ sins due to their 

inability of thinking. It is the main reason of waiting for perfect sacrifice, which fullfill all of 
the rest. Time of the New Testament give us as real, highest and the only one Jesus Christ’s 

sacrifice, which was saved till the end of time and widespread while Last Supper.  

                                                 
57 Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010, s. 240-241. 
58 Por. H. Langkammer, Teologia Eucharystii, Wymowa tekstów biblijnych, Kłodzko 1997, s. 51. 

59 Por. P.-E. Bonnard, Pascha, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1994, s. 646. 
60 Por. J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 487–500. 

61 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, s. 47. 
62 Por. Jan Paweł II, List apostolski „Dominicae Cenae” z 24 lutego 1980 r., nr 8. 
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Purpose of this article is to consider Last Supper as fullfillment of sacrificial needs, 

through thinking about Eucharist according with Holy Bible. There are analyzed biblical 
testimonies about Last Supper and other eucharistical texts from New Testament.  
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Biblical theology, theology of the liturgy, Eucharist  
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Instytut Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

LITURGIA WIERNYCH MSZAŁÓW PIUSA V I JANA XXIII. 
CZY TO SAMO ORDO MISSAE? 

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie różnic pomiędzy ordo missae liturgii 
wiernych w pierwszym i ostatnim wydaniu tradycyjnego Mszału Rzymskiego, czyli 
pomiędzy Mszałem Piusa V oraz Mszałem Jana XXIII. Założenia pracy zostały 
oparte na modelu wypracowanym w innym opracowaniu autora dotyczącym 
podobnej problematyki. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że 
pomiędzy obydwoma wspomnianymi ordo missae zachodzą co prawda różnice, 
jednak nie są one aż na tyle znaczące, żeby uzasadnione było mówienie o dwóch 
zupełnie różnych obrzędach. Rozbieżności pomiędzy nigrykami mszalnymi są 
niewielkie, różnice pomiędzy rubrykami natomiast dotyczą jedynie kwestii 
zduplikowania obecnego już w Mszale Piusa V zapisu. 

1. Wprowadzenie 

W opracowaniu „Liturgia katechumenów Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo 

missae?”2 został podjęty temat różnic pomiędzy pierwszym i ostatnim wydaniem 
tradycyjnego Mszału Rzymskiego w odniesieniu do liturgii katechumenów. Jednocześnie 

w podsumowaniu tego artykułu została wskazana dalsza perspektywa badawcza – 
porównanie różnic ordo missae w Mszałach Piusa V i Jana XXIII w odniesieniu do liturgii 

wiernych. Autor zasugerował dokonanie analiz w oparciu o wypracowaną w tamtejszym 

opracowaniu metodologię badawczą. Autor niniejszej pracy zdecydował się na podjęcie 
problematyki badawczej zaproponowanej w przywołanym artykule3. 

                                                 
1 Dawid Mielnik, dr – absolwent teologii, nauk biblijnych, filozofii, edytorstwa i informatyki, doktor 
nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (KUL, 2017) Autor dwóch monografii naukowych, 
ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz trzech dzieł z zakresu literatury pięknej. 
Redaktor 12 prac zbiorowych, prelegent na 30 ogólnopolskich konferencjach naukowych o raz 
organizator 19 międzynarodowych i 26 ogólnopolskich konferencji naukowych. Posiadacz 
międzynarodowego certyfikatu z zakresu grafiki komputerowej EITCA/CG. Kilkukrotnie wyróżniony 
w konkursie "Studencki Nobel" na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim (w tym laureat uczelniany, 
branżowy i regionalny na szczeblu wojewódzkim oraz laureat branżowy na szczeblu ogólnopolskim), 
trzykrotny laureat ogólnopolskich olimpiad i wielokrotny zdobywca różnych stypendiów naukowych 
(uczelnianych i marszałkowskich). Zainteresowania badawcze: egzegeza biblijna, symbolika 
liturgiczna, relacje pomiędzy Mszałem Jana XXIII a Mszałem Pawła VI;  kontakt: 
mielnikdawid@gmail.com. 

2 Zob. D. Mielnik, Liturgia katechumenów Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?, 
w: Iuvenes errantes 2016, red. D. Mielnik, Lublin 2017, s. 119-130. 

3 Ze względu na nowatorski charakter pracy w niniejszym opracowaniu znacząco ograniczono 
korzystanie z opracowań zewnętrznych, a skupiono się na analizie materiałów źródłowych.  
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Celem niniejszego opracowania będzie ustalenie zakresu i charakteru różnic pomiędzy 

ordo missae Mszału Piusa V oraz Mszału Jana XXIII w odniesieniu do liturgii wiernych. Pozwoli 
to na stwierdzenie, na ile oba obrzędy Mszy Świętej uległy zmianom w ciągu czterystu lat. Te 
analizy pozwolą na uchwycenie ewentualnych rodzajów korekt wprowadzonych w ostatnim 

wydaniu Mszału Piusa V. Opracowanie składać się będzie  z dwóch zasadniczych części. 
W pierwszej nastąpi analiza porównawcza obu Mszałów w wyznaczonym zakresie. W drugiej 

natomiast nastąpi próba ustalenia ewentualnych zakresów różnic obu ordo missae. 
W niniejszej pracy zostaną zachowane wszystkie ustalenia przyjęte w opracowaniu „Liturgia 

katechumenów Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?” zarówno co do 
materiałów źródłowych, metody oraz struktury pracy4. 

2. Analiza porównawcza obu ordo missae 

Analizy w tej części pracy, zgodnie z przyjętą we wprowadzeniu metodą, zostaną 

przeprowadzone w dwóch etapach. Wpierw będzie miała miejsce analiza porównawcza 
nigryk mszalnych. Następnie badania zostaną skierowane na rubryki mszalne. 

2.1 Tekst nigryk 

Podczas obrzędów offertorium celebrans odmawia modlitwę Per intercessionem, która 
w wariancie z Mszału Jana XXIII jest bogatsza o kończącą tę orację aklamację „amen”. 
Wzbogacony jest również wariant modlitwy Lavabo. Wyrażenie, które w Mszale Piusa V 

brzmiało: „Ne perdas cum impiis animam meam”, zostało uzupełnione w wariancie Mszału 
Jana XXIII o dodatkowe słowo: „Deus” umieszczone przed frazą: „animam meam”. Podobnie 

wzbogacona została modlitwa Suscipe sancta Trinitas. W Mszale Piusa V pojawia się 
wyrażenie: „Quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis, ascensionis”, które w 

Mszale Jana XXIII zostało wzbogacone o partykułę „et” stojącą pomiędzy słowami 
„resurrectionis” i „ascensionis”. Druga zmiana w tej oracji pojawia się na samym końcu 
modlitwy. Kończące ją wyrażenie: „Per Christum Dominum nostrum. Amen” zostało 

uzupełnione w Mszale Jana XXIII o termin „eundem” umieszczony pomiędzy wyrazami „per” 
i „Christum”. 

W odniesieniu do kanonu mszalnego wariant modlitwy Memento Domine w Mszale Jana 
XXIII wzbogacony jest o spójnik „et” w frazie dotyczącej wymawiania imion żywych osób, za 

których celebrans chce się pomodlić. W jednostce Communicantes w Mszale Jana XXIII została 
wprowadzona stosunkowo spora objętość tekstu, a mianowicie cała fraza: „Et beati Ioseph, 
eiusdem Virginis Sponsi”, która została umieszczona po wspomnieniu Maryi5. Modlitwa 

Communicantes w Mszale Jana XXIII otrzymała również kończącą aklamację „amen”, której 
w Mszale Piusa V brakuje. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku jednostki Hanc igitur. 

Mszał Piusa V pozbawiony jest również zróżnicowanych wariantów modlitw 
Communicantes oraz Hanc igitur. Podczas gdy w tym Mszale jest tylko po jednej wersji tych 

                                                 
4 Zob. D. Mielnik, Liturgia katechumenów…, s. 120-121. Materiałami źródłowymi są zatem: Missale 
romanum. Editio Princeps (1570), Citta del Vaticano 1998 oraz Missale romanum ex Decreto SS.Concilii 
Tridentini Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum. Editio typica 1962 , Citta del Vaticano 
2007. 
5 Zmiana ta miała miejsce dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, czyli bardzo krótko przed 
typicznym wydaniem Mszału Jana XXIII. Zob. J.M. Pierce, J.F. Romano, The Ordo Missae of the Roman 
Rite. Historical Background, w: A Commentary on the Order of Mass of The Roman Missal, red. E. Foley, 
Collegeville 2011, s. 29; N.J. Roy, Mary and the Liturgical Year, w: Mariology: A Guide for Priests, 
Deacons, Seminarians, and Consecrated Persons, red. M. Miravalle, Goleta 2007, s. 632. 
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modlitw, o tyle w Mszale Jana XXIII znajduje się sześć wersji oracji Communicantes6 oraz dwa 

warianty modlitwy Hanc igitur7. W jednostce Memento etiam, podobnie jak to miało miejsce 
w modlitwie Memento Domine, wariant z Mszału Jana XXIII jest bogatszy o spójnik „et” 
względem wersji z Mszału Piusa V. To uzupełnienie występuje po wyrażeniu: „Famulorum 

famularumque tuarum”. 
Kolejne zmiany zachodzą w oracji libera nos odmawianej przez celebransa bezpośrednio 

po modlitwie Pańskiej. W wersji z Mszału Piusa V fragment tej oracji brzmi następująco: „Et 
sanctis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea cum omnibus sanctis”, podczas gdy 

w wariancie z Mszału Jana XXIII znajduje się wersja: „Cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, 
atque Andrea, et omnibus sanctis”. 

Druga z modlitw Domine Iesu Christe odmawiana przed przyjęciem Komunii w Mszale 

Jana XXIII wzbogacona jest o jedno słowo względem wariantu z Mszału Piusa V. Różniący się 
fragment w Mszale Piusa V brzmi: „Et fac me tuis inhaerere mandatis”, podczas gdy w Mszale 

Jana XXIII ta fraza wzbogacona jest o dodatkowe słowo „semper” umieszczone pomiędzy 
wyrazami „tuis” i „inhaerere”. Pewnym zmianom uległa również druga z modlitw 

odmawianych przed przyjęciem Komunii – Perceptio Corporis. Wersja z Mszału Piusa V jest 
bogatsza względem wariantu z Mszału Jana XXIII. Zmieniony fragment w oryginalnym 
wariancie brzmi: „Perceptio Corporis et Sanguinis tui”, podczas gdy w Mszale Jana XXIII 

przyjmuje postać: „Perceptio Corporis tui”. 
W odniesieniu do ostatnich modlitw Mszy Świętej, Mszał Piusa V nie posiada zapisanego 

dialogu: „Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo” odmawianego przed rozesłaniem, podczas gdy 
Mszał Jana XXIII ten dialog posiada8. Podobna sytuacja dotyczy odpowiedzi: „Deo gratias” 

udzielanej przez asystę podczas obrzędu rozesłania. O ile Mszał Piusa V w kontekście rytu 
rozesłania nie posiada żadnych linii melodycznych do ogłoszenia obrzędu rozesłania oraz nie 
wspomina o przewidzianej przez Mszał Jana XXIII formie: „Requiescant in pace”9, o tyle ten 

drugi Mszał posiada rozpisanych osiem linii melodycznych do zawołania: „Ite, missa est”, dwa 
do wezwania: „Benedicamus Domino” oraz jeden do zawołania: „Requiescant in pace”10. Co 

więcej, Mszał Piusa V, w przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII, nie ma zapisanej aklamacji 
„amen” odmawianej przez asystę po otrzymaniu błogosławieństwa oraz nie jest rozpisana 

ostatnia Ewangelia wraz z poprzedzającym ją dialogiem oraz kończącą aklamacją11. 

2.2 Tekst rubryk 

Dwie drobne różnice w rubrykach pojawiają się już na początku offertorium. Po 
pierwsze, oba Mszały stosują inną nomenklaturę w odniesieniu do modlitwy własnej kapłana 

odmawianej przed ofiarowaniem chleba. Mszał Piusa V korzysta z określenia „ofiarowanie” 

                                                 
6 Podstawowa, na oktawę Narodzenia Pańskiego, na Objawienie Pańskie, na Mszę Wigilii Paschalnej, 
na Wniebowstąpienie Pańskie, na wigilię Zesłania Ducha Świętego.  
7 Podstawowa oraz na Mszę Wigilii Paschalnej i Zesłania Ducha Świętego.  

8 Jest on również obecny w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
9 Mszał Piusa V ma rozpisane te linie melodyczne dopiero po modlitwach dziękczynnych kapłana.  
10 W przypadku linii melodycznych do zawołania: „Ite, missa est” ich wybór uzależniony jest od okresu 
liturgicznego i rangi święta. Wybór wezwania: „Benedicamus Domino” jest już natomiast dowolny. 
W Mszale Piusa V zaś wybór tego drugiego zawołania jest uzależniony od rangi święta i okresu 
liturgicznego, a linii melodycznych do wezwania: „Ite, missa est” jest pięć.  
11 Mszał Piusa V przytacza jedynie pierwsze słowa prologu Janowego.  
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(łac. offertorium), podczas gdy Mszał Jana XXIII używa wyrażenia „antyfona na ofiarowanie”12. 

Po drugie, pewna różnica dotyczy również określenia sytuacji, w której sam celebrans, bez 
pomocy diakona, bierze patenę z chlebem13. Według Mszału Piusa V kapłanowi nie zostaje 
podana patena w sytuacji, gdy celebrowana jest tzw. Msza prywatna. Według wytycznych 

Mszału Jana XXIII celebrans bierze patenę sam wtedy, gdy nie jest celebrowana Msza 
uroczysta14. 

Po odmówieniu modlitwy Suscipe sancte Pater wytyczne Mszału Piusa V wspominają po 
prostu o odłożeniu przez celebransa chleba bezpośrednio na korporał. Rubryki Mszału Jana 

XXIII natomiast precyzują, że temu odłożeniu ma towarzyszyć wykonanie pateną znaku 
krzyża15. Przepisy Mszału Jana XXIII są również precyzyjniejsze w odniesieniu do zapisu 
dotyczącego obrzędu wlewania wody i wina do kielicha. Według wytycznych Mszału Piusa V 

celebrans, przed wlaniem wody, ma ją pobłogosławić. Rubryki Mszału Jana XXIII precyzują 
już, że błogosławieństwo odbywa się przez uczynienie znaku krzyża16. Konsekwentnie 

wytyczne Mszału Piusa V nic nie wspominają o uczynieniu znaku krzyża kielichem po 
odmówieniu modlitwy Offerimus tibi, co Mszał Jana XXIII czyni17. Ten Mszał również 

precyzuje, że celebrans ma obowiązek trzymać złączone dłonie nad ołtarzem podczas 
odmawiania modlitwy In spiritu humilitatis, co Mszał Piusa V pomija18. 

Kolejna drobna różnica dotyczy obrzędu okadzania podczas offertorium. Wytyczne 

Mszału Piusa V ograniczają się do stwierdzenia, że kapłan, po otrzymaniu trybularza od 
diakona, okadza dary. Rubryki Mszału Jana XXIII precyzują, że celebrans ma to uczynić 

według sposobu przedstawionego w odrębnych przepisach. W odniesieniu do obrzędu lavabo 
zauważyć można dwie drobne różnice. Po pierwsze, Mszał Piusa V nakazuje pominięcie 

w pewnych sytuacjach części odmawianego podczas umycia  rąk psalmu, nie określa jednak, 
o który fragment chodzi. Mszał Jana XXIII natomiast już precyzuje, że chodzi o małą 
doksologię19. Poza tym Mszał Piusa V podaje tylko jedną sytuację, gdy wspomniany fragment 

modlitwy ma być pominięty. Dzieje się tak w przypadku celebracji Mszy żałobnych. Mszał Jana 
XXIII rozszerza ten zapis również na przypadki odprawiania Mszy w okresie Męki Pańskiej20. 

W odniesieniu do modlitwy Suscipe sancta Trinitas Mszał Piusa V nie precyzuje, że 
kapłan ma trzymać złączone dłonie nad ołtarzem, co Mszał Jana XXIII czyni21. Znacznie 

bogatsze w opisie gestów wykonywanych podczas wypowiadania wezwania Orate fratres są 
rubryki Mszału Jana XXIII. Wytyczne Mszału Piusa V wspominają jedynie o pocałowaniu 
ołtarza i zwróceniu się w kierunku wiernych, podczas gdy przepisy Mszału Jana XXIII 

                                                 
12 Ritus servandus Mszału Piusa V nazywa tę modlitwę „ofiarowaniem”, a Ritus servandus Mszału Jana 
XXIII – „antyfoną na ofiarowanie”.  

13 Oba Mszały konsekwentnie nazywają jeszcze niekonsekrowany chleb „Hostią”. 
14 Rubryki stwierdzają dosłownie że kapłan bierze patenę sam „w przeciwnym razie”, co z kontekstu 
poprzedzającego każe wnioskować, że chodzi tu o przypadek, gdy nie jest celebrowana Msza 
uroczysta. Ritus servandus żadnego z Mszałów nie posiada dodatkowych wytycznych w tej kwestii w 
związku z celebracją liturgii przez samego kapłana.  
15 Gest wymagany również przez Ritus servandus Mszału Piusa V. 

16 Ritus servandus Mszału Piusa V wspomina o tym geście. 
17 Gest zawarty w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
18 Ordo missae Mszału Piusa V wspomina jedynie o złączeniu dłoni. Ritus servandus już jednak 
precyzuje, że celebrans ma je trzymać nad ołtarzem.  
19 Ritus servandus Mszału Piusa V określa już jednak, o który fragment chodzi.  

20 O drugim wyjątku wspomina również Ritus servandus Mszału Piusa V. 
21 Ritus servandus Mszału Piusa V posiada już ten szczegół. 
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zobowiązują jeszcze celebransa do rozłożenia oraz złożenia dłoni i wypowiedzenia wezwania 

nieco podniesionym głosem22. Co więcej, w Mszale Piusa V kończąca modlitwę Suscipiat 
Dominus aklamacja „amen” wydaje się być elementem wypowiadanym przez ministrantów, 
podczas gdy w Mszale Jana XXIII jest ona wyraźnie przypisana do wypowiedzenia 

celebransowi, i to przyciszonym głosem. 
Rubryki obu Mszałów różnią się również nieznacznie w odniesieniu do prefacji 

i następującego po nim hymnu Sanctus. Po pierwsze, Mszał Piusa V nie precyzuje, 
w przeciwieństwie do wytycznych Mszału Jana XXIII, że podczas wezwania: „Gratias agamus 

Domino Deo nostro” kapłan ma złączyć dłonie przed piersią. Po drugie, przepisy Mszału Piusa 
V nie wymagają od kapłana pochylenia głowy podczas recytacji hymnu Sanctus. Rubryki 
Mszału Jana XXIII natomiast o tym wspominają. Po trzecie, wytyczne Mszału Jana XXIII 

zobowiązują celebransa do uczynienia znaku krzyża podczas wypowiadania frazy: „Benedictus 
qui venit”. O przeżegnaniu się w tym momencie liturgii ordo Mszału Piusa V nie wspomina23. 

W odniesieniu do kanonu mszalnego Mszał Jana XXIII jest bogatszy o kilka wskazówek 
nieobecnych w Mszale Piusa V. O ile Mszał Piusa V wspomina o rozłożeniu i złączeniu dłoni na 

początku odmawiania kanonu, o tyle brakuje w nim informacji o nieznacznym podniesieniu 
dłoni przez kapłana przed ich złączeniem24. Rubryki Mszału Piusa V wspominają co prawda 
o pochyleniu się kapłana na początku kanonu, ale nie precyzują, w przeciwieństwie do 

wytycznych Mszału Jana XXIII, że ma to być głęboki pokłon25. Ordo missae Mszału Jana XXIII 
wymaga dodatkowo od kapłana ułożenia dłoni na ołtarzu i odmówieniu kanonu po cichu26. 

W jednostce Te igitur przepisy mszału Piusa V nie wspominają nic o ponownym 
złączeniu dłoni po pocałowaniu ołtarza27. Mszał Jana XXIII rozpisuje również, nad czym ma 

zostać uczyniony trzykrotny znak krzyża. Mszał Piusa V ogranicza się do stwierdzenia, że 
celebrans ma go wykonać nad darami. Rubryki Mszału Jana XXIII precyzują, że kapłan ma to 
uczynić jednocześnie nad chlebem i kielichem. W modlitwie Quam oblationem Mszał Jana 

XXIII wspomina o złączeniu dłoni po wykonaniu pięciu znaków krzyża, co Mszał Piusa V 
pomija28. Z kolei w jednostce Qui pridie Mszał Jana XXIII zawiera dodatkową informację 

o konieczności pochylenia głowy przez celebransa29. 
W odniesieniu do przepisów dotyczących konsekracji chleba  rubryki Mszału Jana XXIII 

precyzują, że kapłan ma wziąć chleb kciukami oraz palcami wskazującymi obu dłoni 30. 
Według Mszału Piusa V słowa konsekracji celebrans ma wypowiedzieć wyraźnie, uważnie 
oraz po cichu, podczas gdy według Mszału Jana XXIII ma to uczynić wyraźnie i uważnie. Mszał 

Piusa V nie posiada dodatkowego zastrzeżenia, w przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII, że 
w przypadku konsekracji większej ilości komunikantów słowa konsekracji należy 

                                                 
22 Wszystkie te gesty są wymienione w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
23 O wszystkich tych trzech gestach wspomina Ritus servandus Mszału Piusa V. 

24 Ritus servandus Mszału Piusa V nie wspomina ani o rozłożeniu, ani o uniesieniu rąk. Ritus servandus 
Mszału Jana XXIII wymienia zarówno rozłożenie, uniesienie, jak też złączenie dłoni.  

25 Ritus servandus Mszału Piusa V posiada już jednak informację o głębokim pokłonie.  
26 Ritus servandus Mszału Piusa V wspomina wyraźnie o tym, że kanon ma zostać odmówiony po cichu.  
27 Czyni to jednak Ritus servandus Mszału Piusa V. 

28 O tym geście wspomina Ritus servandus Mszału Piusa V. 
29 Ten wymóg umieszczony jest również w Ritus servandus Mszału Piusa V. 

30 Wytyczne Mszału Piusa V ograniczają się do stwierdzenia, że kapłan ma trzymać chleb dwiema 
dłońmi. 
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wypowiedzieć również nad nimi31. Ponadto po ukazaniu konsekrowanego chleba ludowi 

Mszał Piusa V zobowiązuje co prawda kapłana do powtórnej adoracji Hostii, ale nie precyzuje, 
że ponownie ma się to dokonać przez przyklęknięcie32. 

W jednostce Simili modo rubryki Mszału Jana XXIII są bogatsze o dodatkowy zapis 

nakazujący kapłanowi pochylić głowę33. Sama formuła konsekracji wina według wytycznych 
ma zostać wypowiedziana uważnie i w sposób ciągły, o czym Mszał Piusa V nie wspomina34. 

Po raz kolejny przepisy Mszału Piusa V nie precyzują, że powtórna adoracja konsekrowanego 
wina ma się dokonać przez przyklęknięcie35. Co więcej, różnica występuje również co do 

momentu wypowiadania słów: „Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis”. 
Według Mszału Piusa V ta formuła ma zostać ogłoszona w momencie ukazywania Krwi 
Pańskiej ludowi. Według Mszału Jana XXIII natomiast – po wypowiedzeniu słów konsekracji 

i odstawieniu kielicha na korporał36. 
W modlitwie Unde et memores Mszał Jana XXIII jest bogatszy o dodatkowy zapis 

zobowiązujący celebransa do złączenia dłoni przed wykonaniem pięciu znaków krzyża 37. 
W jednostce Supplices te rogamus z kolei rubryki Mszału Piusa V nakazują co prawda 

kapłanowi złączyć dłonie, ale nie uszczegółowiają, w przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII, że 
ma to uczynić nad ołtarzem38. Wytyczne Mszału Piusa V nie wspominają również o złączeniu 
dłoni przed uczynieniem dwóch znaków krzyża ani przed wypowiedzeniem kończącej tę 

modlitwę formuły39. Mszał Jana XXIII zobowiązuje także dodatkowo kapłana do przeżegnania 
się, co Mszał Piusa V pomija40. 

W modlitwie Memento etiam rubryki Mszału Jana XXIII zobowiązują celebransa do 
złączenia dłoni oraz pochylenia głowy na czas odmawiania kończącej tę modlitwę formuły41. 

Co do jednostki Nobis quoque rubryki Mszału Piusa V nie wspominają ani o rozłożeniu dłoni 
po akcie uderzenia się w pierś, ani o cichym kontynuowaniu tej modlitwy po wypowiedzeniu 
kilku pierwszych słów42. Brakuje również informacji o złączeniu dłoni przy końcu tej 

modlitwy43. 
W odniesieniu do kończącej kanon mszalny doksologii  rubryki Mszału Jana XXIII 

uszczegóławiają sposób wzięcia konsekrowanego chleba. Wytyczne Mszału Piusa V informują 

                                                 
31 Ritus servandus Mszału Piusa V wspomina o tym. 

32 Precyzuje to jednak Ritus servandus Mszału Piusa V. 
33 Ritus servandus Mszału Piusa V również posiada ten zapis. 

34 Według Ritus servandus Mszału Piusa V te słowa mają zostać wypowiedziane pobożnie i po cichu.  
35 Wspomina o tym również Ritus servandus Mszału Piusa V. 

36 Również według Ritus servandus Mszału Piusa V celebrans wypowiada powyższą formułę już po 
przyklęknięciu, w trakcie unoszenia kielicha. Ritus servandus Mszału Jana XXIII z kolei powtarza wersję 
z ordo missae tego Mszału, że wspomniana fraza jest wypowiadana przed przyklęknięciem, po 
odstawieniu kielicha na korporał. 

37 Ritus servandus Mszału Piusa V wymaga od kapłana wykonania tego gestu.  
38 Ten szczegół posiada jednak Ritus servandus Mszału Piusa V. 

39 Ritus servandus Mszału Piusa V nie wspomina o złączeniu dłoni w drugim przypadku.  
40 Niemniej Ritus servandus Mszału Piusa V zawiera informację o konieczności uczynienia przez 
celebransa znaku krzyża w tym miejscu. 

41 Te gesty nie są również rozpisane w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
42 Ritus servandus Mszału Piusa V nie wspomina ani o tym geście, ani o cichym kontynuowaniu kanonu 
w sposób bezpośredni, ale zawiera zapisy pośrednio sugerujące te dwie akcje.  
43 Ritus servandus Mszału Piusa V wspomina o tym geście. 
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ogólnie o wzięciu Ciała Pańskiego prawą dłonią, przepisy Mszału Jana XXIII natomiast 

zobowiązują kapłana do wzięcia konsekrowanego chleba pomiędzy kciuk a palec wskazujący 
prawej dłoni44. W przeciwieństwie do Mszału Piusa V wytyczne Mszału Jana XXIII wspominają 
o wypowiedzeniu kończącej doksologię formuły: „Per omnia saecula saeculorum” w sposób 

zrozumiały45. 
Oba Mszały posiadają po dwie linie melodyczne Modlitwy Pańskiej wraz 

z poprzedzającym ją wprowadzeniem. W obu przypadkach użycie pierwszego wariantu 
melodycznego nie jest szczegółowo rozpisane. Co do drugiego, Mszał Piusa  V przewiduje tę 

linię melodyczną na dni ferialne oraz święta simplex46. Mszał Jana XXIII zaś zawiera bardziej 
szczegółowo rozpisane przypadki użycia drugiego wariantu melodycznego47. Drobna różnica 
wydaje się zachodzić również w odniesieniu do sposobu wypowiedzenia przez celebransa 

aklamacji „amen” po zakończeniu Modlitwy Pańskiej. Według Mszału Piusa V przy wyborze 
pierwszej linii melodycznej kapłan ma wypowiedzieć końcową aklamację po cichu (łac. 

secrete), podczas gdy przy wyborze drugiej czyni to przyciszonym głosem (łac. submissa voce). 
Wytyczne Mszału Jana XXIII w obu przypadkach nakazują celebransowi wypowiedzieć 

końcową aklamację po cichu (łac. secrete)48. 
Przed odmówieniem modlitwy Libera nos rubryki Mszału Piusa V zobowiązują kapłana 

do wzięcia pateny pomiędzy palec wskazujący i środkowy. Przepisy Mszału Jana XXIII są 

jednak bardziej precyzyjne i informują dodatkowo, że celebrans czyni to prawą dłonią oraz że 
ma trzymać patenę pionowo nad ołtarzem49. Dodatkowo wytyczne wspominają 

o odmówieniu modlitwy Libera nos po cichu, co rubryki Mszału Piusa V pomijają50. 
Wytycznym ordo missae Mszału Piusa V, w przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII, nieznany 

jest również akt pocałowania pateny podczas wypowiadania słów: „Da proprius pacem in 
diebus nostris”51. 

Obrzęd wrzucenia kawałka konsekrowanego chleba do kielicha również jest bardziej 

szczegółowo rozpisany w Mszale Jana XXIII. Wytyczne Mszału Piusa V wspominają o wzięciu 
przez kapłana Hostii oraz połamaniu jej nad kielichem na dwie równe części. Rubryki Mszału 

Jana XXIII precyzują, że celebrans, przed połamaniem Hostii, ma trzymać ją dwiema dłońmi 52. 
Co więcej, przepisy Mszału Piusa V wspominają ogólnie o odłożeniu kawałka Hostii na patenę 

                                                 
44 Drobne różnice występują również w odniesieniu do stosowanej w tym miejscu terminologii. 
Rubryki Mszału Piusa V nazywają konsekrowany chleb  „sakramentem”, rubryki Mszału Jana XXIII zaś 
– „Hostią”. 
45 Oba te elementy z końcowej doksologii są poświadczone w Ritus servandus Mszału Piusa V. 

46 Przez ferie należy rozumieć poszczególne dni tygodnia z wyjątkiem niedzieli. Simplex jest to 
określenie jednej z rang dnia liturgicznego. 

47 Według Mszału Jana XXIII drugi wariant melodyczny powinien być stosowany podczas ferii, 
w wigilie drugiej i trzeciej klasy, we Mszach wotywnych czwartej klasy oraz we Mszach żałobnych.  

48 Ritus servandus Mszału Piusa V nie precyzuje, jakim głosem ma zostać wypowiedziana ta aklamacja, 
Ritus servandus Mszału Jana XXIII natomiast stwierdza, że aklamacja „amen” ma zostać wypowiedziana 
przyciszonym (łac. submissa) głosem. 
49 Te elementy są obecne w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
50 Ritus servandus Mszału Piusa V wspomina o takim sposobie odmówienia tej oracji.  

51 Gest wspomniany w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
52 Oczywiście w kontekście wcześniejszych uwag rozpisanych przy obrzędzie konsekracji należy ten 
zapis rozumieć w ten sposób, że kapłan ma trzymać Hostię konkretnie czterema palcami: dwoma 
kciukami oraz dwoma wskazującymi. Ritus servandus obu Mszałów w taki sposób to rozpisuje. 
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i trzymaniu kielicha lewą dłonią, podczas gdy wytyczne Mszału Jana XXIII precyzują, że kapłan 

ma odłożyć kawałek konsekrowanego chleba na patenę, a kielich ma trzymać za jego węzeł53. 
W odniesieniu do modlitwy Agnus Dei, w przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII, rubryki 

Mszału Piusa V nie wspominają o tym, że kapłan ma wypowiedzieć tę orację w zrozumiały 

sposób54. Po raz kolejny Mszał Piusa V nie precyzuje, co Mszał Jana XXIII czyni, że podczas 
modlitwy Domine Iesu Christe celebrans ma trzymać złączone dłonie nad ołtarzem oraz 

wypowiadać tę orację po cichu55. 
Wytyczne Mszału Jana XXIII są bogatsze również w opisie czynności wykonywanych 

przez celebransa przed odmówieniem modlitwy Domine non sum dignus. Rubryki Mszału 
Piusa V wymagają od kapłana wzięcia Hostii w ściśle określony sposób, nie wskazują jednak, 
co Mszał Jana XXIII czyni, że celebrans ma wykonać ten gest nieco pochylony. Co więcej, 

w przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII, przepisy Mszału Piusa V nie wymagają od kapłana 
trzykrotnego uderzenia się w pierś podczas odmawiania oracji Domine non sum dignus56, nie 

wspominają również ani o pobożnym i pokornym wypowiedzeniu tej modlitwy, ani również 
o powiedzeniu jej nieco podniesionym głosem. Konsekwentnie nie ma także kolejnej rubryki 

obecnej w Mszale Jana XXIII zobowiązującej kapłana do kontynuowania samej oracji po cichu 
po wypowiedzeniu pierwszych słów modlitwy57. 

W odniesieniu do sposobu przyjmowania Komunii po raz kolejny rubryki Mszału Jana 

XXIII są bardziej precyzyjne. Wytyczne Mszału Piusa V nie wspominają o pochyleniu się 
kapłana ani o przyjęciu konsekrowanego chleba z szacunkiem, ani o wyprostowaniu się 

celebransa po spożyciu Hostii58. Brakuje również bezpośredniej informacji o odłożeniu pateny 
na korporał59. Przepisy Mszału Piusa V zawierają wymóg pozostania przez chwilę w bezruchu 

po spożyciu Ciała Pańskiego, ale dopiero rubryki Mszału Jana XXIII precyzują, że kapłan czyni 
to w celu medytacji nad przyjętym Sakramentem. Po przyjęciu konsekrowanego chleba co 
prawda oba Mszały zawierają informację o opróżnieniu pateny nad kielichem, to jednak tylko 

rubryki Mszału Jana XXIII wspominają wprost o zebraniu okruszyn Hostii w przypadku, gdyby 
jakieś zostały60. 

W odniesieniu do sposobu przyjęcia Krwi Pańskiej wytyczne Mszału Piusa V nie 
precyzują, w przeciwieństwie do przepisów Mszału Jana XXIII, że kapłan ma chwycić kielich 

właśnie prawą ręką. Rubryki Mszału Piusa V nie zawierają również wzmianki o tym, że 
celebrans podczas spożywania konsekrowanego wina ma chwycić lewą ręką  patenę i wsunąć 
ją pod kielich ani o tym, że Krew Pańska ma zostać spożyta z szacunkiem61. 

Pewne różnice można zauważyć również w opisie czynności wykonywanych po komunii 
wiernych. Wytyczne Mszału Piusa V nie wspominają bezpośrednio o ablucji palców ani 

                                                 
53 Ritus servandus Mszału Piusa V nie wspomina nic o trzymaniu za węzeł kielicha w tym momencie 
Mszy. 

54 Taki wymóg jest jednak skodyfikowany w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
55 Te wymogi są jednak zapisane w Ritus servandus Mszału Piusa V. 

56 Rubryki Mszału Piusa V stwierdzają jedynie, że kapłan ma się uderzyć w pierś. Ritus servandus 
Mszału Piusa V z kolei wspomina o trzykrotnym uderzeniu się w pierś. 

57 Wymienione tu zalecenia (z wyjątkiem nakazu pochylenia się kapłana) są zawarte w Ritus servandus 
Mszału Piusa V. 
58 Ritus servandus Mszału Piusa V wspomina tylko o wyprostowaniu się celebransa po spożyciu Hostii. 

59 Pośrednio wynika ona jednak z zapisu nakazującego kapłanowi złączyć dłonie po przyjęciu 
konsekrowanego chleba. W Ritus servandus Mszału Piusa V ten zapis został już wyraźnie umieszczony.  

60 Te elementy są wspomniane w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
61 O wszystkich tych szczegółach jest mowa w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
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o wytarciu ust. Nie ma również bezpośredniej wzmianki o złożeniu korporału ani 

o ustawieniu przygotowanego kielicha w takiej pozycji, w jakiej był wcześniej62. 
W odniesieniu do formuły rozesłania: „Benedicamus Domino” Mszał Piusa V nie precyzuje, 
w przeciwieństwie do wytycznych Mszału Jana XXIII, że jest ona wykorzystywana 

w przypadku, gdy po Mszy następuje liturgiczna procesja. 
Przepisy dotyczące zachowania się kapłana bezpośrednio przed odmówieniem 

modlitwy Placeat tibi są bogatsze w Mszale Jana XXIII. Rubryki Mszału Piusa V nie 
wspominają ani o złączeniu dłoni nad ołtarzem, ani o cichym odmówieniu tej oracji 63. Ordo 

Mszału Piusa V nie posiada opisu szeregu czynności, które kapłan ma wykonać według 
wytycznych Mszału Jana XXIII przed udzieleniem błogosławieństwa (pocałowanie ołtarza, 
podniesienie wzroku ku niebu, rozłożenie, podniesienie i złączenie dłoni oraz pochylenie 

głowy w kierunku krucyfiksu ołtarzowego)64. W Mszale Jana XXIII znajduje się również 
informacja o zwróceniu się w stronę wiernych na czas udzielania błogosławieństwa oraz 

o konieczności uczynienia tylko jednego znaku krzyża nad wiernymi również we Mszach 
uroczystych65. 

Rubryki Mszału Jana XXIII zawierają również, w przeciwieństwie do Mszału Piusa V, 
szereg informacji dodatkowych związanych z obrzędem udzielania błogosławieństwa. Po 
pierwsze, w przypadku Mszy pontyfikalnej, zgodnie z przyjętym zwyczajem, należy udzielić 

trzykrotnego błogosławieństwa przez uczynienie trzech znaków krzyża. Po drugie zaś, 
w przypadku udzielania rozesłania formułami: „Benedicamus Domino” lub „Requiescant in 

pace” błogosławieństwa się nie udziela, a w konsekwencji pomija się szereg gestów 
wykonywanych przez celebransa po odmówieniu modlitwy Placeat tibi66. 

W odniesieniu do tzw. ostatniej Ewangelii przepisy Mszału Piusa V ograniczają się do 
stwierdzenia, że kapłan po udzieleniu błogosławieństwa czyta Ewangelię według św. Jana. 
Rubryki Mszału Jana XXIII są bardziej szczegółowe. Wymagają one od celebransa odczytania 

prologu Janowego po tzw. stronie Ewangelii oraz złączenia dłoni na czas dialogu przed 
Ewangelią. Co więcej, pojawia się informacja o konieczności uczynienia czterech małych 

znaków krzyża na ołtarzu (lub księdze), czole, ustach i piersi podczas wypowiadania formuły 
informującej o pochodzeniu fragmentu Ewangelii67. Na czas proklamacji Ewangelii kapłan jest 

zobowiązany do złączenia dłoni oraz przyklęknięcia podczas wypowiadania frazy: „Et Verbum 
caro factum est”68. Wreszcie, rubryki informują o możliwości odczytania innego fragmentu 
Ewangelii. W takim przypadku pojawia się nieco inna formuła informująca o pochodzeniu 

                                                 
62 Rubryki Mszału Piusa V zobowiązują kapłana do przygotowania kielicha „według zwyczaju”, co 
pośrednio wskazuje na doprowadzenie kielicha i jego paramentów do takiej pozycji, jaką  zajmowały 
na kielichu we wcześniejszej fazie Mszy. W każdym razie wszystkie te czynności są wspomniane 
w Ritus servandus Mszału Piusa V. 

63 Wspomina o tym jednak Ritus servandus Mszału Piusa V. 
64 Spośród wymienionych tu gestów Ritus servandus Mszału Piusa V nie poświadcza jedynie 
podniesienia wzroku ku niebu. 
65 W ordo missae Mszału Piusa V zaznaczone są trzy znaki krzyża, każdy na wspomnienie 
poszczególnych osób Trójcy Świętej. Z drugiej strony Ritus servandus podkreśla, że kapłan wykonuje 
tylko jeden znak krzyża. 
66 Z wymienionych wcześniej gestów pozostało tylko pocałowanie ołtarza.  

67 Ritus servandus Mszału Piusa V nie wspomina jedynie o złączeniu dłoni. 
68 Oba gesty zostały wymienione również w Ritus servandus Mszału Piusa V. 
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fragmentu Ewangelii69. Mszał Jana XXIII zawiera cały tekst prologu Janowego wraz 

z odpowiedzią: „Deo gratias” udzielaną przez asystę. 
Ordo missae Mszału Jana XXIII kończy się ostatnią Ewangelią i odpowiedzią asysty. Ordo 

missae Mszału Piusa V natomiast posiada jeszcze modlitwy dziękczynne odmawiane po 

zakończeniu Mszy, które w Mszale Jana XXIII umieszczone zostały w Rubrykach generalnych 
w dziale „Gratiarum actio post missam”70. 

3. Zakresy różnic ordo missae obu Mszałów 

W odniesieniu do nigryk mszalnych ordo missae Mszału Jana XXIII jest bogatsze 
względem Mszału Piusa V. W większości przypadków są to niewielkie modyfikacje 

wprowadzające najczęściej pojedyncze słowa do poszczególnych oracji (Per intercessionem, 
Lavabo, Suscipe sancta Trinitas, Memento Domine, Memento etiam, Domine Iesu Christe). 
W niektórych przypadkach Mszał Jana XXIII posiada różne warianty poszczególnych modlitw 

(Communicantes, Hanc igitur). Za najpoważniejszą zmianę należy uznać wprowadzenie 
fragmentu tekstu przywołującego postać św. Józefa w jednostce Communicantes. Tylko 

w przypadku modlitwy Perceptio Corporis wariant z Mszału Piusa V jest bogatszy względem 
Mszału Jana XXIII. 

W odniesieniu do rubryk mszalnych ordo missae Mszału Jana XXIII jest bogatsze 
względem Mszału Piusa V. Wskazać można dwie zasadnicze płaszczyzny tych różnic. Po 
pierwsze, rubryki Mszału Jana XXIII precyzują ogólniejszy zapis obecny w ordo missae Mszału 

Piusa V. Po drugie, rubryki Mszału Jana XXIII posiadają dodatkowe zapisy, które w Mszale 
Piusa V nie występują. Czasami, aczkolwiek nie zdarza się to często, oba Mszały różnią się 

między sobą nomenklaturą dotyczącą niektórych części Mszy Świętej. 
Pomimo znaczących różnic w zakresie rubryk mszalnych nie należy uważać, że 

pomiędzy obydwoma Mszałami zachodzą bardzo duże różnice w tym zakresie. Jak bowiem 
wielokrotnie zostało już podkreślane, wytyczne, które nie występują w sposób bezpośredni 
w ordo missae Piusa V, są jednak obecne w Ritus servandus tego Mszału, które stanowi 

integralny element celebracji. W kontekście tego spostrzeżenia wytyczne obecne w ordo 
missae Mszału Jana XXIII, a nieobecne w ordo missae Mszału Piusa V, są jedynie powieleniem 

informacji już obecnych w Mszale Piusa V w części Ritus servandus. W związku z tym różnica 
pomiędzy obydwoma Mszałami nie zachodzi w odniesieniu do zawartości, ale do sposobu 

zapisu. 

4. Podsumowanie 

Celem niniejszego opracowania było ustalenie różnic pomiędzy ordo missae Mszału 
Piusa V oraz Mszału Jana XXIII w odniesieniu do drugiej części Mszy Świętej, czyli liturgii 

wiernych. W opracowaniu zostały wykorzystane zasady metodyczne, które zostały 
wypracowane podczas badań przeprowadzonych w pracy „Liturgia katechumenów Mszałów 

Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?”. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że nieprawdziwa jest opinia 

prezentowana przez niektórych teologów, iż reformy liturgiczne przeprowadzane na 

                                                 
69 Zamiast słowa „początek” pojawia się najczęściej wyraz „sekwencja” oraz zmienić się może imię 
ewangelisty. 

70 Również w Mszale Piusa V te modlitwy są rozpisane w Rubrykach generalnych, a w ordo missae 
zawarte są jedynie początki poszczególnych oracji.  
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przestrzeni czterystu lat nie dotyczyły ordo missae71. Chociaż, jak pokazało niniejsze 

opracowanie, zmiany miały miejsce, i były to często niemałe modyfikacje zarówno w zakresie 
nigryk mszalnych, jak i rubryk, to jednak w znacznej mierze polegały one na (w przypadku 
rubryk) zduplikowaniu informacji już obecnej w Mszale Piusa V. Z tego powodu, o ile 

pomiędzy ordo missae liturgii wiernych obu Mszałów występuje znacząca różnica, o tyle oba 
Mszały nie różnią się, poza drobnymi wyjątkami, w zakresie sposobu celebracji. 

THE LITURGY OF FAITHFUL IN PIUS’S AND JOHN XXIII’S MISSALS. 
THE SAME ORDO MISSAE? 

Summary 

The purpose of this paper is finding out the differences between liturgy of Faithful ordo 
missae of the first and the last edition of traditional Roman Missal so between Pius’s V and 
John’s XXIII. Paper assumptions are based on model which was worked out in another 

author’s work connected to similar problematic. On the basis of analysis it should be claimed 
that there are some differences between both mentioned ordo missae but these differences 

are not so significant. Differences between texts are small and differences between rubrics 
concern only duplication of record which was present in Pius’ V Missal. 

Keywords 
John’s XXIII Missal, Pius’s V Missal, Mass of the Faithful, ordo missae, Ritus servandus 

liturgics 
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Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

ZNACZENIE PRAWA KANONICZNEGO 
W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W POLSCE 

W doktrynie prawniczej bardzo dużą rolę przypisuje się orzeczeniom sądowym. 
Przedstawiciele zawodów prawniczych często odwołują się do tzw. utrwalonej linii 
orzeczniczej, jako jednego z argumentów dyskursu prawniczego. Z analizy 
orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że sądom tym stosunkowo duże 
problemy sprawia rozstrzyganie spraw, w których dochodzi do zderzenia prawa 
kanonicznego i prawa świeckiego. Wobec tego należy postawić pytanie, czy 
podmioty władzy świeckiej, do których należą sądy administracyjne, powinny sięgać 
do przepisów prawa kanonicznego? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? 
Przedmiotem artykułu jest analiza orzeczeń, w których sądy administracyjne 
odnosiły się do przepisów prawa Kościoła oraz wskazanie problemów i trudności, 
jakie w związku z tym pojawiły się w praktyce.  

W jurysprudencji prawniczej bardzo duże znaczenie przypisuje się orzeczeniom 

sądowym, które traktuje się niemalże na równo ze źródłami prawa administracyjnego. 
Praktyka prawa często odwołuje się do tzw. utrwalonej linii orzeczniczej, jako jednego 
z argumentów dyskursu prawniczego. Jednolitość judykatury polega na tym, aby sądy w 

sprawach o analogicznym stanie prawnym podejmowały zbliżone do siebie rozstrzygnięcia2. 
Na doniosłe znaczenie orzeczeń sądowych wskazuje również doktryna. Istnieje już dość 

ugruntowany pogląd o quasi-prawotwórczej działalności sądów3. Z analizy orzecznictwa 
sądów administracyjnych wynika, że sądom tym stosunkowo duże problemy sprawia 

rozstrzyganie spraw, w których dochodzi do kolizji prawa kanonicznego i prawa świeckiego4.  
Zgodnie z wyrażoną w art. 25 § 3 Konstytucji RP5 zasadą rozdziału Kościoła od państwa 

i wzajemnej niezależności i autonomii tychże podmiotów, powoływanie się na przepisy prawa 

kanonicznego przez sądy może budzić kontrowersje. Wobec tego należy postawić pytanie, czy 
podmioty władzy świeckiej, do których należą sądy administracyjne, powinny sięgać do 

przepisów prawa kanonicznego? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Warto podkreślić, 
                                                 

1 Tomasz Mikociak, ks. mgr lic. kan. – doktorant z prawa kanonicznego w Katedrze Kościelnego 
Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, notariusz Sądu Biskupiego w Bielsku -Białej; 
kontakt: tomekmikociak@wp.pl. 
2 Por. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 122. 
3 Por. D. Ostrowiecki, (Prawo)twórczość sądów administracyjnych , w: Prawotwórstwo sądów 
administracyjnych, red. J. P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015, s. 226.  
4 Por. B. Rakoczy, Prawo kanoniczne w orzecznictwie sądów polskich , w: Prawo wyznaniowe w Polsce 
(1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice - Bielsko-Biała 2009, s. 281.  
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.  
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że prawo kanoniczne nie jest źródłem prawa powszechnego w Polsce (zob. art. 89 Konstytucji 

RP).  

1. Prawo kanoniczne w wyrokach sądów administracyjnych  

Istotne znaczenie prawa kanonicznego można zaobserwować w orzeczeniach sądów 
administracyjnych zapadłych w sprawach osób, które postanowiły formalnym aktem zerwać 

łączność ze wspólnotą kościelną.  
W większości przypadków apostatów zachodziły podobne okoliczności faktyczne. Osoba 

wyrażająca wolę opuszczenia Kościoła składała przed proboszczem rodzinnej parafii 
oświadczenie, że chce dokonać apostazji i w związku z tym  wnosi, aby jej dane osobowe 

zostały usunięte lub odpowiednio skorygowane w parafialnych księgach chrztu. 
Proboszczowie odmawiali spełnienia wyżej wymienionych żądań powołując się na prawo 
kanoniczne. Niestety większość osób, które deklarowała już chęć zerwania łączności 

z Kościołem, nie czuła się zobowiązana do przestrzegania przepisów Kościoła i nie chciała się 
poddać procedurze uregulowanej w prawie kanonicznym. Apostaci zaczęli więc wytaczać 

parafiom powództwa przed sądami administracyjnymi. Wojewódzkie Sądy Administracyjne , 
jako sądy I instancji, przyznawały racje proboszczom i skargi te odrzucały.  

Apostaci, korzystając z przysługującego im prawa do apelacji, zaskarżali wyroki sądów 
I instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA). Pierwsze orzeczenia NSA 
wydał w 2013 r. Sąd drugiej instancji wyraził stanowisko, według którego przy ocenie 

opuszczania wspólnoty kościelnej przez jej członków powinny być brane pod uwagę przepisy 
prawa świeckiego. Stanowisko to zostało podtrzymane w kolejno wydawanych 

rozstrzygnięciach w 2014 r. Kluczowy był zwłaszcza wyrok NSA z dnia 21 lutego 2014 r. Sąd 
orzekł w nim, że członkostwo we wspólnocie religijnej, jak i wystąpienie z niej, nie musi być 

zawsze uznawane za wyłącznie wewnętrzną sprawę Kościoła, jak powszechnie przyjmowano 
do tej pory w doktrynie. NSA orzekł, że w sprawach apostatów prymat powinno się przyznać 
przepisom prawa powszechnie obowiązującego. Swój pogląd uzasadnił tym, że sprawy te 

dotykają sfery praw o charakterze zewnętrznym, takich jak: prawo do wolności sumienia 
i wyznania oraz prawa do ochrony danych osobowych. Prawa te podlegają ścisłej ochronie 

państwowej i dlatego ich ewentualne naruszenie powinno być oceniane w świetle norm 
polskiego porządku prawnego, a nie przepisów prawa kanonicznego6. Wyrok wywołał 

ożywioną dyskusję w literaturze przedmiotu7. Przedstawiciele nauki prawa kanonicznego 
zgodnie twierdzili, że rozstrzygnięcie NSA narusza zasadę autonomii i niezależności Kościoła 
i państwa. Na skutek zapadłego orzeczenia proboszczowie zaczęli otrzymywać decyzje 

nakazujące im odnotowywanie faktu apostazji niezależnie od tego, czy zostały zachowane 
regulacje kanoniczne8. Wielu, nie chcąc tych decyzji wykonać zaskarżało je do Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych (dalej: WSA). Sprawy apostatów ponownie pojawiły się na 
wokandzie sądowej, a z czasem swój ostateczny finał znalazły w NSA. Ku zaskoczeniu wielu, 

Sąd administracyjny drugiej instancji, w zmienionym składzie orzekającym, w sposób istotny 

                                                 
6 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2014 r., I OSK 2056/12 , LEX nr 
1494711. 
7 Por. P. Majer, Wystąpienie z kościoła a ochrona danych osobowych. Komentarz do wyroku , Monitor 
Prawny Proboszcza 3 (2011), s. 15-16; J. Stróżyk, Spór o apostazję, Przewodnik Katolicki 4 (2014), 
s. 17; A. Wróbel, Glosa do wyroku NSA z dnia 27 marca 2013 r., I OSK 932/12, Orzecznictwo Sądów 
Polskich 2 (2014), s. 171-189; M. Kawecki, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12 , Forum Prawnicze 5 (2013), nr 5, s. 50-58. 
8 Por. J. Gręźlikowski, Spór o odstępstwo od wiary i Kościoła, Teologia i Człowiek 2 (2014), s. 95-118.  



ZNACZENIE PRAWA KANONICZNEGO  W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W POLSCE                                                T. MIKOCIAK 

94 

zmienił dotychczas przyjmowaną linię orzeczniczą. NSA przyznał, że sprawy apostatów mają 

charakter zawiły i stąd są trudne do rozstrzygnięcia. Zderzają się w nich dwie fundamentalne 
wartości konstytucyjne. Z jednej bowiem strony istnieją podstawowe konstytucyjnie 
określone prawa obywateli. Z drugiej ustawodawca polski wyraźnie przyznał Kościołom 

autonomię w zakresie kierowania się własnymi sprawami. Po ponownym rozważeniu spraw, 
NSA zmienił dotychczas prezentowane stanowisko i uznał, że kwestia opuszczenia związku 

wyznaniowego przez jego członka należy do wewnętrznej sfery działalności Kościoła. NSA 
uznał, że przy występowaniu z Kościoła katolickiego powinny obowiązywać zatem przepisy 

kanoniczne. Podtrzymał jednak pogląd, że każdorazowo powinno ustalić się, czy czynność 
prawna apostazji została dokonana skutecznie z tą różnicą, że ocena ta powinna być 
dokonywana na podstawie przepisów prawa kanonicznego, a nie prawa świeckiego . Sąd 

stwierdził także, że nie jest zadaniem sądownictwa i innych organów administracji publicznej 
dokonywanie merytorycznej analizy przepisów Kościoła, które regulują kwestię 

występowania jego członków. NSA, podobnie jak sądy pierwszej instancji, uznał również, że 
regulacje kanoniczne nie są nadmiernie uciążliwe i utrudniające opuszczenie wspólnoty 

kościelnej przez jej członków. Nie nakładają kar finansowych, zastosowanie się do nich nie 
jest również zbyt czasochłonne9. Podsumowując, osoby wyrażające zamiar opuszczenia 
Kościoła, powinny kierować się przepisami prawa wewnętrznego wspólnoty religijnej. NSA 

w ostateczności uznał zatem skuteczność norm kanonicznych na gruncie  prawa świeckiego 
w sprawach osób, które postanowiły formalnym aktem zerwać łączność ze wspólnotą 

kościelną. 
Wiele orzeczeń w zakresie omawianej problematyki zostało wydanych przez sądy 

administracyjne również w szeroko pojętych sprawach podatkowych.  
Jednym z nich jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 

27 maja 2011 r. Sąd rozpoznawał skargę złożoną przez proboszcza, który domagał się od 

organów podatkowych, zwrotu wydatków w związku z przeprowadzonym remontem 
budynku parafii. Urząd skarbowy odmówił uznania roszczenia, powołując się na brak ku temu 

podstaw prawnych. Organ podatkowy podniósł, że według obowiązujących przepisów prawa 
polskiego, podmiot, który domaga się zwrotu poniesionych wydatków na remont mieszkania 

powinien wykazać tytuł prawny do mieszkania, w którym został przeprowadzony remont, 
a tego warunku proboszcz nie spełnił. W opinii urzędu skarbowego takim dokumentem nie 
może być, tak jak tego dowodził wnioskodawca, dekret powołujący go na urząd proboszcza. 

Brak bowiem na gruncie prawa polskiego jakichkolwiek podstaw, aby akt mianowania na 
urząd proboszcza mógł być zakwalifikowany jako dokument stanowiący tytuł prawny do 

lokalu mieszkalnego. Sąd we Wrocławiu nie podzielił poglądu organu i uznał skargę 
proboszcza za zasadną. Wskazał, że w niniejszej sprawie, według obowiązującego 

ustawodawstwa polskiego, zachodziła potrzeba uwzględnienia prawa własnego Kościoła 
łacińskiego. Sąd opierając się na poglądach doktryny, podzielił zdania w niej wyrażane, że 
ustawodawca polski regulacje w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych 

pozostawił w gestii Kościoła. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, sąd wskazał na 
konieczność sięgnięcia po odpowiednie przepisy kanoniczne, zwłaszcza te, które określają 

zakres obowiązków i kompetencji proboszcza przy wykonywaniu urzędu. Z analizy przepisów 

                                                 
9 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2016 r., I OSK 2691/15, LEX nr 
2036057.  
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Kodeksu Prawa Kanonicznego10 wynika, że kodeks ten nie zna innego dokumentu, niż dekret 

powołania na urząd proboszcza, na podstawie którego według prawa kanonicznego, 
proboszcz mógłby wykazać uprawnienie do mieszkania w budynku plebanii. Stąd należało 
przyjąć, mając na uwadze całą przytoczoną powyżej argumentację, że dekret powołujący na 

urząd proboszcza, może być uznany również na gruncie prawa polskiego, za dokument 
potwierdzający tytuł prawny do zamieszkiwania w budynku parafii. Sąd wydając orzeczenie 

powołał się na kan. 515 § 1, kan. 523, kan. 527 § 1, kan. 53311. 
Innym orzeczeniem, w którym sąd odwołał się do przepisów prawa kanonicznego jest 

wyrok NSA z 26 marca 2013 r.12. W wyroku tym sąd orzekł, że Dyrektor Izby Skarbowej nie 
powinien odmawiać kurii metropolitalnej wydania indywidualnej interpretacji podatkowej. 
Orzeczenie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych. Komisja ds. 

cmentarzy, ustanowiona jako jednostka organizacyjna jednej z kurii i powołana na podstawie 
Regulaminu określającego zarządzanie cmentarzami tejże diecezji, w imieniu biskupa 

zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie indywidualnej wykładni przepisów prawa 
podatkowego. Izba Skarbowa odmówiła wydania interpretacji powołując się na brak interesu 

prawnego po stronie zainteresowanego. Z decyzją tą nie zgodziła się kuria i złożyła skargę do 
WSA w Łodzi. Sąd pierwszej instancji orzekł, że skarga jest bezzasadna i ją odrzucił13. Strona 
kościelna postanowiła więc odwołać się do NSA. Sąd odwoławczy podzielił zarzuty wskazane 

w skardze i uchylił wyrok sądu pierwszej instancji. NSA w analizowanym wyroku orzekł, że 
w przedstawionych okolicznościach faktycznych, konieczne było uwzględnienie regulacji 

prawa własnego Kościoła katolickiego. W uzasadnieniu wyroku sąd odniósł się do przepisów 
Konkordatu14 (art. 5 i 6) i ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2)15. W oparciu o te regulacje sąd uznał, że przy ocenie 
legalności czynności podejmowanych przez piastuna organu kościelnej osoby prawnej 
powinny być, obok przepisów prawa polskiego, brane pod uwagę także przepisy prawa 

kanonicznego. Skoro zatem prawo kanoniczne w kan. 1243 nakazuje biskupowi uregulowanie 
własnymi przepisami prawnymi kwestie dotyczące zarządzania i ochrony miejsc pochówków 

(w tym cmentarzy), to biskup miał pełne prawo uchwalić regulamin określający zasady 
organizacji cmentarzy i jednocześnie na mocy jego unormowań powołać podmiot, który 

w jego imieniu, reprezentowałby go w stosunkach zewnętrznych w zakresie powierzonych 
mu spraw. Zatem Komisja ds. cmentarzy, jako podmiot, któremu powierzono 
reprezentowanie biskupa w sprawach zarządzania cmentarzami, była w pełni upoważniona 

                                                 
10 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, AAS 75 (1983), pars II, 
p. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu , 
Poznań 1984. 
11 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r., I SA/Wr 
367/11, LEX nr 1151031. 
12 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. I FSK 786/12 , 
LEX nr 1312277. 
13 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2012 r., I SA/Łd 
1518/11, LEX nr 1113549  

14 Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. , Dz. U. 
z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 

15 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm., dalej cyt.: u.s.p.k.k.  
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do wystąpienia w imieniu biskupa o wydanie przez urząd skarbowy indywidualnej wykładni 

przepisów prawa podatkowego16.  
Oprócz tych wyroków, w których sądy administracyjne powoływały się na przepisy 

prawa kanonicznego, bo uznawały ich skuteczność na gruncie prawa polskiego, wskazać 

należy także na orzeczenia, w których sądy powołują się na regulacje kanoniczne celem 
wzmocnienia argumentacji przyjętej w uzasadnieniu wyroku. Taka sytuacja występuje 

w kilku wyrokach, których przedmiotem rozstrzygnięcia był problem darowizny na 
działalność charytatywno-kościelną. Spory dotyczyły głównie sposobu wykorzystania tych 

darowizn oraz wymagań, jakie powinno spełniać sprawozdanie, które kościelna osoba 
prawna jest zobowiązana sporządzić w związku z ich przyjęciem. W wyrokach tych NSA 
odwołuje się do kan. 1247, który nakłada na obdarowane kościelne osoby prawne obowiązek 

sporządzenia i przekazania sprawozdań z wykonania darowizny darczyńcom. Zdaniem sądu 
drugiej instancji przytoczony przepis kanoniczny dodatkowo potwierdza stanowisko, według 

którego kościelne osoby prawne powinny dołożyć szczególnej staranności, jeżeli chodzi 
o sporządzanie sprawozdań, potwierdzających sposób zrealizowania darowizn17. 

Wskazać należy także na orzeczenia, w których, sądy nie przytaczały konkretnych 
przepisów kanonicznych, ale odwoływały się do instytucji prawnych znanych tylko prawu 
kanonicznemu. W wyroku z dnia 30 grudnia 2013 r. NSA uznał, że tzw. iura stolae, czyli ofiary 

składane na Msze sprawowane z okazji sakramentów i sakramentaliów mogą zostać uznane 
za darowiznę kościelną18.  

Do przepisów prawa kanonicznego odwołał się również WSA w Gliwicach. Orzeczenie 
zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik złożył wniosek do organu skarbowego 

w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję 
negatywną i odmówił umorzenia długu. Zainteresowany wniósł więc skargę do WSA 
w Gliwicach. Sąd rozpoznając sprawę orzekł, że zachodzą usprawiedliwione podstawy do jej 

uznania. Uzasadniając skargę skarżący podał, że zamierza wstąpić do zgromadzenia 
zakonnego. Niestety dług podatkowy uniemożliwia mu wejście na drogę powołania. Zgodnie 

z kan. 644 władze zakonne nie powinny przyjmować kandydatów do swego grona, które są 
nadmiernie zadłużone. Sąd rozpoznając sprawę uznał, że rozeznanie powołania życiowego 

i związany z tym wybór drogi życiowej wypełnia jedną z przesłanek umorzenia długu 
podatkowego, jaką jest posiadanie ważnego interesu życiowego. Stąd w związku z kan. 644 
odmowa umorzenia długu przez urząd skarbowy całkowicie uniemożliwiłaby podatnikowi 

realizację jego istotnego zamiaru życiowego. Skarżący nie mógłby bowiem wówczas być 
przyjęty do zgromadzenia zakonnego i tym samym zostałby pozbawiony możliwości 

zrealizowania swego ważnego interesu życiowego19.  
Kolejnym orzeczeniem sądu administracyjnego, w którym uwzględniono przepisy 

prawa kanonicznego jest wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 marca 2007 r. Sprawa trafiła do 
sądu w związku z niezadowoleniem jednego z przedsiębiorców, któremu nie udzielono zgody 

                                                 
16 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. I FSK 786/12 , 
LEX nr 1312277.  

17 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2011 r., II FSK 
891/10, LEX nr 989141; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 
r., II FSK 397/12, LEX nr 1450269.  

18 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013 r., III 
SA/Wa 1126/13, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4 (2014), s. 167-171.  

19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 lutego 2005 r., I SA/Gl 135/04 , 
Legalis 954145. 
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na sprzedaż napojów alkoholowych we wskazanym przez niego lokalu gastronomicznym. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: komisja) zapoznając się ze 
złożonym wnioskiem, stwierdziła, że punkt gastronomiczny, który miałby prowadzić 
sprzedaż alkoholu, położony jest w mniejszej odległości niż wymagana przez przepisy 

uchwały gminnej od miejsca kultu religijnego. Niestety, akt prawa miejscowego nie definiował 
pojęcia „obiektu i miejsca kultu religijnego”. Jako że chodziło o dom zgromadzenia zakonnego, 

w którym umieszczona była kaplica, komisja mając na uwadze odpowiednie postanowienia 
Konstytucji, Konkordatu a także przepisy u.s.p.k.k uznała, że definicji tej należy szukać 

w prawie Kościoła katolickiego, a konkretnie w kan. 1205. Przedsiębiorca nie zgodził się 
z postanowieniem komisji i wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
(dalej: SKO). Organ ten nie uznał argumentacji przedsiębiorcy i utrzymał decyzję komisji 

w mocy. Przedsiębiorca, czując się pokrzywdzony takim rozstrzygnięciem, wniósł sprawę do 
WSA w Krakowie. Sąd pierwszej instancji również nie podzielił zarzutów skarżącego i wydał 

wyrok oddalający skargę. W uzasadnieniu wyroku najpierw odniósł się w ogóle do kwestii 
dopuszczalności sięgnięcia do przepisów prawa własnego Kościoła. WSA uznał za zasadne, że 

w przedstawionym stanie faktycznym zachodzi konieczność skorzystania z regulacji 
kanonicznych. W celu potwierdzenia swojego stanowiska powołał się na konstytucyjne 
unormowania określające wzajemne relacje pomiędzy państwem a Kościołami i innymi 

związkami wyznaniowymi (art. 25 ust 2-4 ustawy zasadniczej). Wskazał również na 
art. 5 Konkordatu, według którego państwo polskie przyznało „Kościołowi katolickiemu 

prawo swobodnego zarządzania i administrowania własnymi sprawami”. Następnie sąd 
potwierdził także prawidłowość przeprowadzonej w toku postępowania administracyjnego 

wykładni przepisów prawa kanonicznego. Komisja i SKO słusznie uznały, że kaplica, będąca 
miejscem wykonywania kultu publicznego, jest w rozumieniu kan. 1205 miejscem świętym 20.  

Przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu środka zaskarżenia i wniósł odwołanie 

do NSA. Podniesione przez niego zarzuty w skardze kasacyjnej zostały uznane za zasadne. Sąd 
drugiej instancji orzekł, że zarówno komisja, a później w postępowaniu odwoławczym SKO, 

jak również WSA błędnie założyły, że definicji pojęcia „miejsca świętego” należy szukać 
w przepisach prawa kanonicznego. NSA zaznaczył, że nie jest wykluczone, aby taka możliwość 

nie była dopuszczalna, ale zachodziłaby ona tylko wówczas, jeżeli na gruncie prawa polskiego 
nie dałoby się ustalić znaczenia pojęcia „miejsce święte”. Tymczasem ustawodawca polski 
taką definicję legalną w przepisach zawiera21. Analizowane orzeczenie spotkało się z aprobatą 

ze strony przedstawicieli doktryny22.  
NSA dostrzegł również specyfikę prawa kanonicznego w związku z rozstrzyganiem 

sprawy następstwa prawnego stowarzyszenia, które miało zbliżoną nazwę i bardzo podobny 
zakres działalności do innego istniejącego przed II wojną światową stowarzyszenia 

katolickiego, działającego na podstawie przepisów kanonicznych. W orzeczeniu tym sąd 

                                                 
20 Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2007 r., III SA/Kr 
1154/06, Legalis 957472. 
21 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07 , 
Orzecznictwo Sądów Polskich 2 (2009), poz. 18A.  

22 Por. B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07 , Orzecznictwo Sądów 
Polskich 2 (2009), poz. 18A; A. Januchowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 
286/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2 (2009), poz. 18A; W. Brzozowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 
8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07, Przegląd Sądowy 1 (2010), s. 152-159.  



ZNACZENIE PRAWA KANONICZNEGO  W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W POLSCE                                                T. MIKOCIAK 

98 

uznał, że Kościół ma autonomię w zakresie regulacji funkcjonowania stowarzyszeń 

o charakterze kościelnym23.  

2. Trudności i wątpliwości w ocenie skuteczności prawa kanonicznego  

P. Kroczek, zauważa, że odwoływanie się do przepisów prawa kanonicznego, może 
sprawiać podmiotom władzy świeckiej, szereg trudności natury praktycznej 

i metodologicznej24. Źródłem tych trudności jest głównie specyfika porządku prawnego 
Kościoła.  

Prawo kanoniczne charakteryzuje się szeregiem odmienności od systemu prawa 
świeckiego, które przesądzają o jego swoistym charakterze. U podstaw każdego prawa zawsze 

leżą jakieś założenia ideologiczne, światopoglądowe. Założenia te wpływają na treść 
przepisów prawnych. Skoro powszechnie wiadomo, że ustawodawca , stanowiąc system 
prawa, kieruje się pewnymi założeniami filozoficznymi, to można, a nawet trzeba wymagać od 

interpretującego, aby założenia te były mu znane. Posłużenie się innym niż preferowany przez 
stanowiącego prawo zestawem założeń światopoglądowych może spowodować, że wynik 

interpretacji będzie błędny25. Podmiot stosujący prawo kanoniczne powinien mieć zatem 
wiedzę nie tylko z zakresu prawa kanonicznego, ale także i z zakresu całej doktryny 

katolickiej.  
Odrębność prawa kanonicznego od świeckich systemów prawnych wynika również 

z jego teologicznej natury. Należy wskazać na odmienny cel prawa własnego Kościoła. 

Katolicka refleksja o prawie zawsze w swoich rozważaniach podkreśla jego nadprzyrodzone 
odniesienie. Funkcja prawa kanonicznego jest znacznie szersza od funkcji , które przypisuje się 

świeckim porządkom prawnym. Prawo kanoniczne ukierunkowane jest bowiem na człowieka 
w jego perspektywie zbawienia. Perspektywa człowieka dążącego do życia wiecznego 

w łączności z Bogiem niewątpliwie odróżnia i specyfikuje przepisy prawa kanonicznego, 
w stosunku do przepisów prawa świeckiego. Żadne ustawodawstwo świeckie nie wykracza 
poza sferę doczesnej rzeczywistości, tak jak to czyni prawodawstwo kanoniczne.  Stąd też 

prawo kanoniczne nie może być interpretowane w oderwaniu od wiary Kościoła, rozumianej 
w sensie depozytu wiary, która zawarta jest w Objawieniu Bożym, czyli w Piśmie Świętym 

i Świętej Tradycji. Wiara zatem zawsze powinna implikować sposób postrzegania prawa 
kanonicznego. Za takim stanowiskiem przemawia ogół regulacji podstawowego źródła prawa 

kanonicznego, jakim jest Kodeks Prawa Kanonicznego. Zajmowanie się prawem Kościoła nie 
może mieć charakteru czysto mechanicznego. Wiara , wspomagając rozum ludzki, może 
otwierać nowe perspektywy i możliwości w zakresie wykładni prawa. Niektórzy uważają, że 

prawem Kościoła łacińskiego w ogóle nie powinno się zajmować w oderwaniu do wiary26. 
Stosujący prawo kanoniczne zawsze w jakiś sposób powinien się do niej odnieść. Cała materia 

prawa własnego Kościoła katolickiego osadzona jest bowiem w wierze i jej przede wszystkim 

                                                 
23 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2000 r. II SA 1128/99 , 
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, 
4 (2001), s. 168.  

24 Por. P. Kroczek, Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów lub innych związków wyznaniowych 
dokonywanej przez organy władzy publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 95 
(2017), s. 173.  

25 Por. tenże, Zasada clara non sunt interpretanda w prawie kanonicznym, Kraków 2004, s. 118.  
26 Por. Z. Grocholewski, Specyfika prawa kościelnego. Referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 2004 , Poznańskie 
Studia Teologiczne 17 (2004), s. 21. 
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ma służyć. Wiara niewątpliwie pozwala lepiej zrozumieć sens, istotę prawa kanonicznego, 

ratio legis wielu regulacji kanonicznych, ułatwia interpretację tego prawa27. Również 
i R. Sobański uważał, że posiadanie wiary, w przypadku zajmującego się prawem 
kanonicznym, wydaje się pożądane. Autor nie czynił jednak warunku sine qua non do tego, by 

stosujący prawo kanoniczne musiał posiadać własną, osobistą wiarę. Byłoby rzeczą dobrą, 
gdyby taką wiarę miał, jednakże wiara jest łaską, darem Bożym i stąd nie byłoby rzeczą  

słuszną wymagać jej u niego28.  
Przeprowadzający wykładnię prawa kanonicznego przed przystąpieniem do tej 

czynności, najpierw powinien zainteresować się, czy regulacje, które zamierza interpretować, 
nie były przedmiotem wcześniejszej interpretacji autentycznej29. Nie sposób również 
pominąć kwestii źródeł prawa kanonicznego. W Kościele najwyższym prawodawcą jest Bóg, 

od Niego pochodzą normy prawa Bożego i prawa naturalnego, którym w systemie prawa 
kanonicznego przypisuje się nadrzędną rolę. Treść tych norm dotyka bowiem najbardziej 

fundamentalnych spraw związanych z człowiekiem i jego funkcjonowaniem w życiu 
społecznym. Wszystkie przepisy prawa pochodzenia ludzkiego muszą być zgodne z normami 

prawa Bożego i naturalnego, pod sankcją ad validitatem tych pierwszych. Zasada ta dotyczy 
nie tylko prawa kanonicznego, ale także prawa świeckiego. 

3. Wnioski  

Sądy administracyjne przyjmują różne stanowisko w kwestii skuteczności prawa 

kanonicznego w państwowym porządku prawnym. Zauważają istnienie i uznają jurydyczność 
oraz dostrzegają specyfikę systemu prawnego Kościoła i szanują jego odrębność 

i autonomiczność. W pewnych okolicznościach zachodzi jednak uzasadniona potrzeba 
uwzględnienia unormowań kanonicznych i możliwość wywołania przez nie skutków 

prawnych na gruncie prawa świeckiego. Z taką sytuacją spotkać się można w przypadku 
zjawiska legitymizacji przepisów kanonicznych. Zjawisko to następuje wówczas, gdy 
ustawodawca wyraźnie, własnymi regulacjami prawnymi, odsyła do unormowań 

kanoniczych. Niekiedy odwołanie się do wewnątrzkościelnych przepisów jest wręcz 
nieodzowne, np. ze względu na przeprowadzenie właściwej wykładni przepisu prawa 

świeckiego. Dzieje się tak, gdy z dyspozycji przepisu prawa wynika, iż należy odnieść się do 
regulacji kanonicznych. W literaturze mówi się wówczas o tzw. domniemanej formie 

legitymizacji przepisów prawa kanonicznego. Taka sytuacja ma miejsce, np. gdy ustawodawca 
w treści przepisu państwowego posługuje się pojęciami, które są właściwe tylko prawu 
kanonicznemu, np. diecezja, proboszcz, biskup, parafia, zgromadzenie zakonne. 

W wyjątkowych okolicznościach powołanie się na przepisy prawa kanonicznego może 
być uzasadnione również efektami, do jakich doszło się w wyniku przeprowadzenia wykładni 

funkcjonalnej i celowościowej przepisu państwowego. Dopuszczalna wydaje się również 
możliwość posłużenia się regulacją kanoniczną ze względu na szczególną wyjątkową sytuację 

osobistą podmiotu prawa30. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie w stosowaniu przepisów 

                                                 
27 Por. P. Kroczek, Modelowa wizja pracy kanonisty, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 10 (2009), 
s. 221.  
28 Por. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009, s. 39-41.  
29 O interpretacji autentycznej szerzej w: G. Dzierżon, Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych , 
Seminare 24 (2007), s. 191-204.  
30 P. Stanisz podkreśla jednak, że w takich szczególnych przypadkach, sądy nie powinny przekraczać 
ram konieczności, tj. powinny na tyle odnosić się do prawa kanonicznego, na ile wymaga tego 
prawdziwa potrzeba właściwego ustalenia znaczenia przepisu prawa polskiego. Zob. P. Stanisz, 
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prawa kanonicznego celem wzmocnienia argumentacji przyjętej w wyroku przez sąd. Mamy 

wówczas do czynienia z tzw. subsydiarnym, pomocniczym lub posiłkowym 
wykorzystywaniem prawa własnego Kościoła. Nie wydaje się natomiast możliwe, aby sądy 
mogły podejmować rozstrzygnięcia, opierając się wyłącznie na podstawie przepisów prawa 

kanonicznego. Taka praktyka byłaby sprzeczna z jedną z podstawowych norm państwa 
prawnego, jaką jest zasada praworządności organów państwowych. 

Podsumowując, mimo że w literaturze prawniczej i w praktyce problematyka 
wzajemnych relacji prawa Kościoła katolickiego i prawa państwowego, jest znana, nadal nie 

wypracowano jednolitych reguł, które mogłyby być wykorzystywane przy tego typu 
sytuacjach i to jest główną przyczyną tego, że sprawy, w których dochodzi do styku prawa 
kanonicznego i prawa państwowego sprawiają wiele trudności organom sądowym przy ich 

rozstrzyganiu. Sprawy te zazwyczaj wymagają gruntownej i pogłębionej refleksji i domagają 
się przejścia przez wszystkie etapy wykładni prawa, a więc wykładni językowej, funkcjonalnej 

i celowościowej. Nadto zajmujący się prawem kanonicznym powinien mieć wiedzę nie tylko 
z zakresu prawa kanonicznego, ale także wiedzę z zakresu całej doktryny katolickiej. Stąd nie 

dziwi fakt, że sądy zachowują daleko idącą powściągliwość, jeżeli chodzi o korzystanie 
z regulacji prawnych Kościoła katolickiego.  

THE IMPORTANCE OF CANON LAW 
IN THE CASE-LAW OF ADMINISTRATIVE COURTS IN POLAND 

Summary 
In legal doctrine a very large role is attributed to judicial decisions. The representatives 

of legal professions often refer to the so-called respective jurisdiction approach as one of the 
arguments of the legal discourse. The review of the judicature of administrative courts shows 
that they have relatively large problems with resolving legal matters where the collision of 

canon law and secular law occurs. However, life experience teaches us that the complete 
indifference between the two legal systems is not possible. The question whether the subjects 

of secular authority should refer in their activity to legal norms of foreign origin, which, after 
all, are not a source of universal law in Poland seems well-based. If so, it should be considered 

on what terms they can do it? The subject of this article is the analysis of judgments, in which 
administrative courts referred to the provisions of the Church's law as well as stating 
consequent problems and difficulties that arose in practice. 

Keywords 

canon law, interpretation of law, theology of law, legitimation of canon law, judicial 
practice 

Bibliografia 
Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2007. 

Brzozowski W., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07, Przegląd Sądowy 
1 (2010), s. 152-159.  

                                                 

Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych , w: Prawo 
państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych , red. K. Krasowski, M. Materniak-
Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 199.  



ZNACZENIE PRAWA KANONICZNEGO  W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W POLSCE                                                T. MIKOCIAK 

101 

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, AAS 75 (1983), pars 

II, p. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu, Poznań 1984. 

Dzierżon G., Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych , Seminare 24 (2007), s. 191-204.  

Gręźlikowski J., Spór o odstępstwo od wiary i Kościoła, Teologia i Człowiek 2 (2014), s. 95-118.  
Grocholewski Z., Specyfika prawa kościelnego. Referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu 

doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 
2004, Poznańskie Studia Teologiczne 17 (2004), s. 19-33. 

Januchowski A., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07, Orzecznictwo 
Sądów Polskich 2 (2009), poz. 18A. 

Kawecki M., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., 

w sprawie I OSK 597/12, Forum Prawnicze 5 (2013), s. 50-58. 
Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., 

Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. 

zm.  
Kroczek P., Modelowa wizja pracy kanonisty, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 10 (2009), 

s. 217-228.  

Kroczek P., Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów lub innych związków wyznaniowych 
dokonywanej przez organy władzy publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Rzeszowskiego 95 (2017), s. 171-188.  
Kroczek P., Zasada clara non sunt interpretanda w prawie kanonicznym, Kraków 2004. 

Majer P., Wystąpienie z kościoła a ochrona danych osobowych. Komentarz do wyroku , Monitor 
Prawny Proboszcza 3 (2011), s. 15-16.  

Ostrowiecki D., (Prawo)twórczość sądów administracyjnych, w: Prawotwórstwo sądów 

administracyjnych, red. J. P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015, s. 226-235.  
Rakoczy B., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07 , Orzecznictwo Sądów 

Polskich 2 (2009), poz. 18A. 
Rakoczy B., Prawo kanoniczne w orzecznictwie sądów polskich, w: Prawo wyznaniowe w Polsce 

(1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice - Bielsko-Biała 
2009, s. 275-258.  

Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009. 

Stanisz P., Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych , 
w: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych , red. K. Krasowski, 

M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 191-200. 
Stróżyk J., Spór o apostazję, Przewodnik Katolicki 4 (2014), s. 17.  

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm. 

Wróbel A., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 marca 2013 r., I OSK 932/12 , Orzecznictwo Sądów 

Polskich 2 (2014), s. 171-189.  
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 r., II FSK 

397/12, LEX nr 1450269. 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. I FSK 786/12 , 

LEX nr 1312277. 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2000 r. II SA 

1128/99, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych, 4 (2001).  



ZNACZENIE PRAWA KANONICZNEGO  W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W POLSCE                                                T. MIKOCIAK 

102 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2011 r., II FSK 

891/10, LEX nr 989141. 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2014 r., I OSK 2056/12 , LEX nr 

1494711. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r., II GSK 286/07 , 
Orzecznictwo Sądów Polskich 2 (2009), poz. 18A.  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2016 r., I OSK 2691/15 , LEX nr 
2036057.  

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 lutego 2005 r., I SA/Gl 
135/04, Legalis 954145. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2007 r., III SA/Kr 

1154/06, Legalis 957472. 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2012 r., I SA/Łd 

1518/11, LEX nr 1113549. 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013 r., III 

SA/Wa 1126/13, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4 (2014).  
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2011 r., I SA/Wr 

367/11, LEX nr 1151031. 

 
 

 
 



TEOLOGIA MŁODYCH 7 (2018), S. 103-112. 

 

MIKOŁAJ SZCZYGIEŁ1 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

O SĘDZIOWSKIM OBOWIĄZKU WZYWANIA STRON DO POJEDNANIA 
W KANONICZNYM PROCESIE 

O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA 

W aktach procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa ze strony sędziego lub 
innych urzędników trybunału pojawia się pytanie o możliwość pojednania między 
stronami i wznowienia przez nich życia małżeńskiego. Wynika to z ogólnej zasady 
dążenia do pojednania między spierającymi się stronami ustanowionej w kan. 1446 
Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zasada znalazła swoje miejsce w przepisach 
dotyczących procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w kan. 1676 KPK. 
Według kanonu sędzia na każdym etapie procesu ma starać się o doprowadzenie 
stron do wznowienia życia małżeńskiego. Reforma procesu małżeńskiego 
wprowadzona przez papieża Franciszka motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 
wpłynęła na konkretną aplikację ogólnej zasady z kan. 1446 przez ustanowienie 
kan. 1675 MIDI. Nowy kanon uchyli postanowienie poprzedniej ustawy zwracając 
sędziemu uwagę na konieczność uzyskania pewności o niemożliwym do 
naprawienia rozpadzie małżeństwa. Sędzia uzyskuje tę pewność na podstawie 
badania przedprocesowego. Po uzyskaniu tej pewności sędzia podejmuje decyzję 
o rozpoczęciu procesu. Na tej podstawie należy przyjąć, że nie można stawiać 
pytania o pojednanie między stronami procesu po jego rozpoczęciu. 

Zgodnie z ogólną zasadą dla wszystkich procesów spornych według kan. 1446 
KPK/1983 sędzia ma obowiązek w pierwszej kolejności upewnić się o możliwości 

doprowadzenia stron do pojednania bez wszczynania procesu. Jednak bardzo często w aktach 
procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa można natknąć się  na oświadczenia stron, iż 
uzyskanie między nimi pojednania i wznowienie życia w małżeństwie nie jest możliwe. 

Trudno dziwić się temu faktowi, gdyż strony wnoszące o orzeczenie nieważności małżeństwa 
zasadniczo decydują się na ten krok po uzyskaniu rozwodu w świetle prawa państwowego, 

niejednokrotnie żyjąc już w nowych związkach. Oprócz oświadczeń stron przyjmowanych 
przez sędziego w tak zwanym postępowaniu przedprocesowym, czyli w skardze powodowej 
(libellus) i ewentualnej odpowiedzi na skargę wniesionej przez pozwanego, co pewien czas 

można natknąć się na owo pytanie o możliwość pojednania między stronami zaznaczone 
w aktach procesu. Zdarza się, że takie pytanie pada ze strony sędziego lub obrońcy węzła 

małżeńskiego w trakcie przesłuchania strony procesowej, które ma miejsce już po ustaleniu 
formuły wątpliwości i zawiązaniu sporu, w trakcie właściwych czynności procesowych. 

Niewątpliwie fakt ten wynika bezpośrednio z kan. 1676 KPK/1983, który w przypadku 
                                                 

1 Mikołaj Szczygieł, ks. mgr lic. kan. – doktorant prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, zainteresowania naukowe: kanoniczne prawo małżeńskie oraz procesowe; kontakt: 
mikszczygiel@gmail.com. 
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procesów małżeńskich jest bezpośrednią aplikacją przepisu kan. 1446 KPK/1983. Ojciec 

święty Franciszek w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus zmienił zakres przepisu 
kan. 1676 KPK/19832 stanowiącego o obowiązku wezwania stron do pojednania zastępując 
go kan. 1675 KPK/MIDI3. Treść nowego kanonu zasadniczo odbiega od tekstu kan. 1446 

KPK/1983 i 1676 KPK/1983. Pozostaje zatem rozstrzygnąć, czy sędzia lub obrońca węzła 
małżeńskiego po zawiązaniu sporu jest uprawniony do postawienia takiego pytania stronom, 

których sprawę przyjęto do rozpatrzenia ustalając formułę wątpliwości? Rozstrzygnięcie 
niniejszej kwestii zostanie przeprowadzone w oparciu o analizę kanonów: 1446 KPK/1983, 

1676 KPK/1983 oraz 1675 KPK/MIDI. 

 1. Ogólny obowiązek dążenia do unikania sporów 

Kanon 1446 §§ 1-3 KPK/1983, znajdujący się w tak zwanej części statycznej4 księgi 
VII KPK De processibus, zawiera ogólną dyspozycję odnośnie do pojednania we wszystkich 

procesach kościelnych. Jego treść ma charakter wybitnie ewangeliczny i pasterski. W kwestii 
pojednania nakłada na każdego chrześcijanina obowiązek dążenia do unikania sporów oraz 

pokojowego rozwiązywania tych, które się pojawiły. Kanon nie ma swojego poprzednika 
w Codex Iuris Canonici z 1917 roku. Jest jednak mocno zakorzeniony w tradycji biblijnej oraz 

tradycji prawnej Kościoła. W pierwszej kolejności jego treść sięga do tekstów Ewangelii 
(Mt 5,25.39-41; 18,15-16), które jednoznacznie nakładają na wiernych obowiązek unikania 
sporów lub ich pokojowego rozwiązywania5. Racja tego obowiązku tkwi w teologicznym 

rozumieniu prawdy o Kościele jako ludzie Bożym i mistycznym Ciele Chrystusa. Świadomość 
takiej natury Kościoła powinna skutkować praktyką rozwiązywania wszelkich sporów 

w duchu braterskiej miłości, szczerego przebaczenia i prawdziwego pojednania. Ta 
świadomość narzuca wszystkim wiernym obowiązek sięgania po proces kanoniczny 

w ostateczności. Wobec zasady troski o pojednanie i dążenia do pokojowego rozstrzygania 
sporów proces kanoniczny jawi się jako ultima ratio6.  

W pierwszej kolejności obowiązek troski o pojednanie między wiernymi w sytuacji 

wszelkich sporów ciąży na biskupach, którzy na mocy swojego urzędu otrzymali szczególne 
zadanie sprawowania troski pasterskiej nad powierzonymi sobie wiernymi. Praktycznie od 

początku chrześcijaństwa biskupi w swoich Kościołach sprawowali przede wszystkim funkcję 

                                                 
2 Kan. 1676 KPK/1983 – Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, 
pastoralia media adhibeat, ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum et ad 
coniugalem convictum restaurandum inducantur. – Sędzia, zanim przyjmie sprawę oraz gdy dostrzeże 
jakąkolwiek nadzieję pozytywnego rozwiązania, powinien użyć pasterskich środków, aby 
małżonkowie, jeśli okazałoby się to możliwe, zostali doprowadzeni do uważnienia małżeństwa i do 
wznowienia wspólnego życia małżeńskiego (tłum. własne).  

3 Kan. 1675 KPK/MIDI, tekst łaciński za: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 89 – Iudex, antequam 
causam acceptet, certior fieri debet matrimonium irreparabiliter pessum ivisse, ita ut coniugalis 
convictus restitui nequeat. – Sędzia, zanim przyjmie sprawę, powinien się upewnić, że małżeństwo 
rozpadło się w sposób niemożliwy do naprawienia, tak że wspólnota życia małżeńskiego nie może 
zostać odbudowana (tłum. własne). 
4 F.J. Ramos, D. Moral Carvajal, Diritto processuale canonico, t. 1, Roma 20133, s. 23. 

5 Odwołania do tekstów Pisma Świętego za: L. Chiapetta, Il codice di diritto canonico. Commento 
giuridico-pastorale, t. III, ed. 2, Roma 1988, s. 52 oraz F. J. Ramos, D. Moral Carvajal, Diritto processuale 
canonico…, s. 364. 
6 Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. V, Poznań 2003, s. 72. 
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pojednawczą odnośnie do spraw spornych7. Kanon 1446 § 2 KPK/1983 rozciąga ten 

obowiązek na sędziego, który sprawuje swój urząd w imieniu biskupa. Jako uczestniczący 
w sprawowaniu władzy sądowniczej przynależnej biskupowi, tak samo jak biskup winien 
czynić zadość obowiązkowi dążenia do pojednania i pokojowego rozwiązywania sporów. Aby 

wypełnić to zadanie sędzia otrzymuje konkretne wskazówki znajdujące się w kan. 1446 §§ 2-
3 KPK/1983. 

W pierwszej kolejności kanon wskazuje na moment, w którym sędzia powinien uczynić 
zadość swojemu obowiązkowi: „na początku sporu, a także w każdym innym momencie” (in 

limine litis, et etiam quolibet alio momento). Prawodawca nie sprecyzował, kiedy dokładnie 
należy ten obowiązek wypełnić. Jednoznacznie jednak zwrócił uwagę, że sędzia powinien 
podjąć kroki w kierunku pojednania stron już na samym początku sporu, czyli zanim przyjęta 

zostanie formuła wątpliwości8. Istotnym jest fakt, że prawodawca pozwolił sędziemu 
interweniować na rzecz pojednania stron i odstąpienia od prowadzenia sporu również na 

każdym innym etapie toczącego się postępowania9. Decyzję w tej kwestii pozostawia 
racjonalnemu osądowi sędziego, wskazując na jedno kryterium owego osądu, którym jest 

dostrzeżenie „jakiejkolwiek nadziei dobrego wyniku” (quotiescumque spem aliquam boni 
exitus). 

Drugą wskazówką, której udzielono sędziemu w kan. 1446 § 2 KPK/1983 , jest ogólna 

charakterystyka sposobu postępowania w przypadku podjęcia starania o doprowadzenie 
stron do pojednania. Sędzia powinien okazać stronom pomoc w osiągnięciu „wspólnego 

porozumienia” (commune consilium), „wskazaniu odpowiedniej do tego drogi” (viae idoneae), 
„zasięgnięciu opinii poważanych osób” (graves homines ad mediationem). W praktyce 

sędziemu może przytrafić się okazja do wezwania stron celem ich napomnienia, by szukały 
owego „słusznego rozwiązania” lub „porozumienia”10. Mógłby uczynić to w oparciu 
o posiadaną wiedzę o przedmiocie sporu i spierających się stronach jak również w oparciu 

o zaufanie, które mogłoby zrodzić się pod jego adresem u stron procesu11. Optymalnym 
wsparciem w doprowadzeniu stron do pojednania wymienionym w kan. 1446 § 2 KPK/1983 

jest mediacja osób, których autorytet strony uznają i szanują. Na mediatorów można 
wyznaczyć członków rodziny, przyjaciół, osoby cieszące się zaufaniem ze względu na swą 

bezstronność, prestiż społeczny, dobroć12. 
Odnośnie do działań sędziego mających doprowadzić strony do pojednania kan.1446 § 1 

KPK/1983 zwraca uwagę na istotny czynnik. Działanie sędziego zawsze musi uwzględniać 

konieczność „zachowania sprawiedliwości” (salva iustitia). Zgodnie z tą dyspozycją jest rzeczą 

                                                 
7 F. J. Ramos, D. Moral Carvajal, Diritto processuale canonico…, s. 365 oraz L. del Amo, Komentarz do 
kan. 1446, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1089. 
B. Kurtscheid w oparciu o teksty świętego Pawła oraz Didascalia Apostolorum opisuje sposób 
rozstrzygania spraw spornych przez biskupa, w którym na pierwszym miejscu stawia się pojednan ie 
i zachowanie pokoju między wiernymi; por. B. Kurtscheid, Historia Iuris Canonici. Historia institutorum 
ab Ecclesiae fundatione usque ad Gratianum, Roma 1951, s. 89-93. 
8 F. J. Ramos, D. Moral Carvajal, Diritto processuale canonico…, s. 365. 

9 Komentarz do 1446, w: Commento al Codice di Diritto Canonico, red. P.V. Pinto, Città del Vaticano 
2001, s. 855; L. Chiapetta, Il codice di diritto canonico…, s. 52; L. del Amo, Komentarz do kan. 1446, 
w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz…, s. 1089; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…, 
s. 72. 
10 Por. L. del Amo, Komentarz do kan. 1446, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz…, s. 1089. 

11 Por. F. J. Ramos, D. Moral Carvajal, Diritto processuale canonico…, s. 365. 
12 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…, s. 73. 
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jasną, że sędzia nie może posłużyć się takimi sposobami, które naruszałyby ową 

sprawiedliwość w stosunku do przedmiotu sporu lub którejkolwiek ze stron. Ów przepis 
wprost koresponduje z kan. 221 KPK/1983, który daje każdemu wiernemu gwarancję 
możliwości dochodzenia swoich praw na właściwym forum sądowym w Kościele oraz osądu 

jego roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem13. W tym kontekście ujawnia się jeszcze 
jedno kryterium dokonania osądu o słuszności dążenia w kierunku pojednania stron. Tym 

kryterium jest świadomość, że postępowanie sądowe, choć traktowane jako ostateczność, jest 
tym sposobem, który możliwie najlepiej nadaje się do znalezienia obiektywnie słusznego 

rozwiązania sporu. Proces sądowy pozwala zobiektywizować spór, a strony doprowadzić na 
powrót do relacji opartej na wzajemnym szacunku14. Mając to w świadomości sędzia musi 
rozważyć, czy słuszniej byłoby angażować strony w poszukiwanie kompromisu, czy zapewnić 

im prawną ochronę wobec wysnutych roszczeń podejmując się  ich weryfikacji na forum 
sądowym. Sędzia nie może zastosować złego lub wadliwego kompromisu w miejsce zgodnego 

z prawem wyroku15. Kanonu 1446 KPK/1983 nie można rozumieć jako zachęty do 
utrudniania stronom procesu lub odkładania go, a nawet odmowy jego prowadzenia, dopóki 

strony nie osiągną porozumienia. Odmowa procedowania przez sędziego w przyjętej sprawie 
jest karalna na mocy kan. 1457 § 1 KPK/198316. Taki czyn ze strony sędziego naruszałby 
wprost postanowienia kan. 221 KPK/1983. 

Kanon 1446 § 3 KPK/1983 zawiera jeszcze jedną dyspozycję. Pozwala sędziemu sięgnąć 
do instytucji ugody lub sądu polubownego z zachowaniem kann. 1713-1716 KPK/1983 celem 

pogodzenia stron. Taka decyzja jest jednak możliwa tylko w przypadku, gdy proces miałby się 
toczyć o dobro prywatne stron. Nie ma możliwości sięgnąć po te środki w procesie 

o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze względu na charakter węzła małżeńskiego, który 
jest dobrem publicznym. 

2. Aplikacja obowiązku dążenia do pojednania w procesach o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa  

Ogólny obowiązek prowadzenia stron do pojednania zawarty w kan. 1446 §§ 1-3 
KPK/1983 znajduje swoje odzwierciedlenie w dyspozycji kan. 1676 KPK/1983. Ze względu na 

charakter procesu i jego specyficzny przedmiot, który stanowi węzeł małżeński, tekst kan. 
1676 KPK/1983 aplikuje ogólną zasadę do konkretnej specyfiki procesu o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa. Kanon porusza kilka istotnych kwestii. Po pierwsze wskazuje 
wprost na podmiot (sędziego), który ma zrealizować ów obowiązek. Następnie określa 
konkretnie cele działania sędziego, którymi są: doprowadzenie do uważnienia małżeństwa 

oraz wznowienia wspólnego życia małżeńskiego przez strony. Wskazuje w ogólny sposób na 
środki, którymi dysponuje sędzia, nazywając je środkami pasterskimi. Wreszcie kanon 

stanowi o momencie procesowym, w którym sędzia powinien zatroszczyć się 
o doprowadzenie stron do pojednania. Ów moment wyznacza na czas przed przyjęciem 

sprawy. Udziela jednak możliwości na zrealizowanie tego obowiązku w każdym innym 
momencie procesu. 

                                                 
13 Por. F. J. Ramos, D. Moral Carvajal, Diritto processuale canonico…, s. 364. 
14 Por. K. Lüdicke, 1446, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. K. Lüdicke, 
Münster 7 Erg.-Lfg. CODEX, März 1988, Lüdicke 1446/2. 

15 Por. K. Lüdicke, 1446, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 7 Erg.-Lfg. CODEX, 
März 1988, Lüdicke 1446/2. 

16 Por. K. Lüdicke, 1446, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 7 Erg.-Lfg. CODEX, 
März 1988, Lüdicke 1446/3. 
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Zgodnie z postanowieniem kanonu 1676 KPK/1983 sędzia jest tym, który ma obowiązek 

zatroszczyć się o doprowadzenie stron do pojednania. Zasadniczo przed zawiązaniem sporu 
jako sędziego należy rozumieć osobę wikariusza sądowego (oficjała) 17. Jednak dyspozycja 
kanonu jest na tyle ogólna, że obowiązek realizacji normy odnośnie pojednania stron 

spoczywa tak naprawdę na całym kolegium sędziowskim18. Biorąc pod uwagę wielkie 
znaczenie normy o prowadzeniu stron do pojednania można przyjąć, że nawet sędzia 

niewłaściwy do prowadzenia procesu mógłby uczynić zadość temu obowiązkowi. Nie można 
również wykluczyć możliwości udzielenia delegacji przez sędziego osobie bardziej 

odpowiedniej do zrealizowania dzieła pojednania stron19. 
Ze względu na specyfikę przedmiotu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, 

którym jest uprawnienie do życia w małżeństwie, realizacja normy o pojednaniu prowadzi do 

osiągnięcia dwóch istotnych celów: do wznowienia wspólnoty życia między spierającymi się 
stronami i (jeśli zachodzi taka potrzeba) do uważnienia ich małżeństwa. Doprowadzenie 

stron do wznowienia życia małżeńskiego przy ewentualnym uważnieniu małżeństwa wydaje 
się być celem nadrzędnym nad procesową weryfikacją kondycji prawnej stron. Wynika to 

przede wszystkim z troski Kościoła o stabilność węzła małżeńskiego20.  
Obecność obu celów w kanonie 1676 KPK/1983 ma również swoje źródło w tradycji 

kanonicznej, czyli przepisach obowiązujących przed wprowadzeniem Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z roku 1983. Oba cele zostały uwzględnione już w can. 1965 CIC/1917, art. 65 
Instrukcji dla trybunałów diecezjalnych odnośnie prowadzenia  spraw o nieważność 

małżeństwa Provida Mater Sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum z dnia 
15.08.1936 roku21 oraz can. 473 Motu Proprio Sollicitudinem nostram Piusa XII o sądach 

w Kościołach Wschodnich z dnia 6.01.1950 roku22. 
Prawodawca w can. 1965 CIC/191723 wskazywał sędziemu trzy sposoby realizacji troski 

o pojednanie między spierającymi się małżonkami. Każdy z nich przyporządkował 

adekwatnie do trzech możliwych kategorii tytułów nieważności małżeństwa: defektu zgody 
małżeńskiej, braku formy kanonicznej oraz wystąpienia przeszkody zrywającej. Pierwszy 

sposób postępowania sędziego odnosił się do sytuacji nieważności małżeństwa z tytułu wady 
konsensu (ex defectu consensu). W tym przypadku sędzia był zobligowany podjąć działania 

zmierzające do odnowienia wadliwego konsensu przez stronę, po której ta wada 

                                                 
17 The Canon Law. Letter and Spirit. A practical guide to the Code of Canon Law, red. G. Sheehy i in., 
Dublin 1999, s. 936.  
18 K. Lüdicke, 1676 (CIC 1983), w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 28. Erg.-Lfg. 
CODEX, August 1997, Lüdicke 1676/1. 
19 Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…, s. 340. 

20 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…, s. 340. 
21 Tekst oficjalny w: AAS, 28, 1936, s. 327. 

22 Tekst oficjalny w: AAS, 42, 1950, s. 101. Tekst can. 473 Sollicitudinem nostram jest w pełni zgodny 
z can. 1965 CIC/1917. 

23 Can. 1965 CIC/1917 – Si matrimonium accusatur ex defectu consensus, curet ante omnia iudex ut 
monitionibus opportunis partem, cuius consensus deesse affirmatur, ad consensum renovandum inducat; 
si ex defectu formae substantialis vel ex impedimento dirimenti quod dispensari potest et solet, partes 
inducere studeat ad consensum in forma legitima renovandum vel ad dispensationem petendam.  – Jeśli 
małżeństwo jest zaskarżone z tytułu wady zgody małżeńskiej, sędzia ma zatroszczyć się przede 
wszystkim, aby odpowiednimi napomnieniami stronę, której konsens jest rozeznany jako wadliwy, 
doprowadzić do odnowienia konsensu; jeśli z [powodu] istotnej wady formy lub przeszkody 
zrywającej od której można i ma się w zwyczaju dyspensować, [sędzia] postara się doprowadzić 
strony do odnowienia konsensu w formie zgodnej z prawem lub uzyskać dyspensę (tłum. własne).  
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występowała. Aby osiągnąć ów cel, miał zastosować odpowiednie napomnienia (monitiones 

opportunae). Drugi sposób postępowania tyczył się sporów o nieważność małżeństwa 
wniesionych z tytułu braku formy (ex defectu formae). Sędzia w tym przypadku miał za 
zadanie doprowadzić strony do odnowienia konsensu w sposób zgodny z prawem. Trzeci 

przypadek odnosił się do małżeństw zaskarżonych z tytułu wystąpienia przeszkody 
zrywającej (ex impedimento dirimenti). W sytuacji zaistnienia takiej przeszkody sędzia miał 

wystarać się o odpowiednią dyspensę dla strony lub stron. W tym przypadku jednak 
możliwość działania sędziego została ograniczona ze względu na rodzaj przeszkody 

zrywającej. Sędzia mógł starać się o uzyskanie dyspensy tylko względem takiej przeszkody, 
wobec której uzyskanie dyspensy było możliwe24. 

Artykuł 65 instrukcji Provida Mater wprowadzała dość swoisty sposób realizacji 

obowiązku troski o pojednanie małżonków. Art. 65 § 125 w pierwszej kolejności wymagał od 
oficjała, aby rozeznał powód, dla którego zaskarżono małżeństwo. Gdyby w toku badań  

okazało się, że dla uratowania małżeństwa wystarczyłoby odnowienie konsensu, artykuł 
obligował oficjała do zreferowania sprawy ordynariuszowi. Następnie ordynariusz 

rozeznawał sprawę wedle wszelkich okoliczności dostępnych mu na podstawie stanu własnej 
wiedzy, faktów i osób. W sytuacji pozytywnego rozeznania angażował proboszcza małżonków 
lub innego kapłana, aby przy użyciu odpowiednich napomnień doprowadził skarżącą stronę 

do odnowienia konsensu i tym samym do uważnienia małżeństwa. Art. 65 § 226 uwzględniał 
natomiast sytuację, w której do uważnienia małżeństwa konieczne było udzielenie stronie 

sporu stosownej dyspensy. Jeśli małżonkowie zgadzali się na uważnienie małżeństwa, 
ordynariusz powinien był udzielić im dyspensy. Jeśli to przekraczało zakres jego uprawnień, 

winien był zwrócić się do Stolicy Apostolskiej. Swoje działania zawsze jednak miał 
podejmować w sposób dyskretny, eliminując możliwość wzbudzenia zgorszenia lub 
powstania plotek. 

Na bazie tych trzech przepisów dawnych ustaw zredagowano kan. 1676 KPK/1983, 
zaznaczając wyraźnie konieczność troski sędziego o doprowadzenie stron procesu 

małżeńskiego do pojednania przez osiągnięcie dwóch celów: wznowienie życia małżeńskiego 
oraz ewentualne uważnienie małżeństwa w sytuacji takiej konieczności. Kanon w fazie 

                                                 
24 Chodzi o przeszkody z mocy prawa kościelnego. 

25 Art. 65 §§ 1-2, Provida Mater, AAS, 28, 1936, s. 327; art. 65 § 1: Quod si impedimentum in ius 
adductum tale sit, ut, quomodocumque veritas rei se habeat, consensus coniugis sufficiat ad illud 
removendum, officialis rem deferat Ordinario qui, pro sua conscientia et pro rerum et personarum 
adiunctis, parocho coniugum aliive sacerdoti iniungat, ut admonitionibus opportunis partem 
matrimonium impugnantem inducat ad illud, consensus renovatione, convalidandum.  – Jeśli przeszkoda 
wprowadzona w prawie byłaby taką, [że] jakkolwiek miałaby się prawda [o stanie] rzeczy, konsens 
małżeński wystarczyłoby odnowić, oficjał przedstawi sprawę  ordynariuszowi, który wedle swojej 
wiedzy i wedle powiązanych spraw i osób, zaangażuje proboszcza małżonków lub innego kapłana, aby 
odpowiednimi napomnieniami spierającą się stronę małżeństwa doprowadzić do tego, [aby] 
odnowieniem konsensu [małżeństwo] uważnić (tłum. własne). 
26 Art. 65 § 2: Si coniux convalidationi consentiat, Ordinarius dispensationem, qua opus sit, ipse, si poterit, 
tribuet, vel a S. Sede obtinebit, satagens ut convalidatio peragatur remoto omni scandalo aut rumore.  – 
Jeśli para małżeńska zgadza się na uważnienie, ordynariusz dyspensy, która jest w jego mocy sam 
udziela, jeśli może, lub otrzyma [ją] od Stolicy Apostolskiej, troszcząc się, aby konwalidacja została 
dokonana z ominięciem wszelkiego skandalu i plotek (tłum. własne).  
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redakcji kodeksu z 1983 roku znalazł powszechne uznanie konsultorów ze względu na 

zainteresowanie Kościoła utrzymaniem pobłogosławionego małżeństwa27. 
Prawodawca w kan. 1676 KPK/1983 wskazuje ponadto na środki, które ma zastosować 

sędzia, aby osiągnąć powyższe cele. Nie wymienia wprost dostępnych środków, lecz tylko 

ogólnie je określa mianem „środków pasterskich (pastoralia media)”. Trudno w tym miejscu 
wskazać konkretne środki. Wydaje się zasadne, aby sędzia wezwał strony i skierował na 

przykład do doradców, kierowników duchowych, aby dopomogli im w zbadaniu możliwości 
uratowania swojego małżeństwa28. 

Kanon 1676 KPK/1983 stanowi wreszcie o momencie, w którym sędzia powinien 
uczynić zadość swojemu obowiązkowi. Pierwszym momentem, na który wskazuje kanon , jest 
bez wątpienia czas od wpłynięcia skargi powodowej do zawiązania formuły wątpliwości. Ten 

czas zdaniem prawodawcy jest właściwy dla rozważenia, czy zachodzą okoliczności rokujące 
na pojednanie stron przy użyciu środków pasterskich, czyli doprowadzeniu ich do 

wznowienia wspólnoty życia i ewentualnego uważnienia ich małżeństwa29. Ten moment 
procesowy wydaje się najlepszy do uczynienia zadość obowiązkowi doprowadzenia s tron do 

pojednania. Nie wyklucza to jednak podjęcia takiej próby przez sędziego na każdym innym 
etapie procesu, jeśli tylko dostrzega nadzieję pozytywnego rozstrzygnięcia. Zdaje się, że za 
każdym razem, gdy tylko pojawiłaby się nadzieja na doprowadzenie stron do pojednania, 

sędzia powinien zareagować i podjąć próbę pojednania między stronami30. 

3. Obowiązek dążenia do pojednania w procesach o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa według MP Mitis Iudex Dominus Iesus 

Kanon 1675 KPK/MIDI odchodzi radykalnie od semantyki kan. 1676 KPK/1983 oraz 
jego prawnych źródeł. Nie wspomina ani o obowiązku doprowadzenia stron do pojednania, 

ani o celu owego pojednania, którym byłoby uważnienienie małżeństwa, ani o pasterskich 
środkach, którymi można by strony doprowadzić do pojednania. Jego postanowienie jest 
proste: 

Iudex, antequam causam acceptet, certior fieri debet matrimonium irreparabiliter pessum ivisse, 
ita ut coniugalis convictus restitui nequeat. 
Sędzia, zanim przyjmie sprawę, powinien się upewnić, że małżeństwo rozpadło się w sposób 
niemożliwy do naprawienia, tak że wspólnota życia małżeńskiego nie może zostać odbudowana 
(tłum. własne). 

Tekst przepisu nadal wskazuje sędziego (iudex), jako podmiot działający. Zaznacza 

moment procesowy, w którym podejmuje swoje działanie odnośnie oceny zaskarżonego 
małżeństwa – „przed przyjęciem sprawy” (antequam causam acceptet) – i wskazuje 
na przedmiot oceny sędziego, którym jest uzyskanie pewności o „rozpadzie małżeństwa 

w sposób niemożliwy do naprawienia” (matrimonium irreparabiliter pessum ivisse). 

                                                 
27 Por. K. Lüdicke, 1676 (CIC 1983), w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, Lüdicke 
1676/1. 

28 Por. New Commentary on the Code of Canon Law. Commissioned by the Canon Law Society of America, 
red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New York 2000, s. 1769. 
29 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego…, s. 340; New Commentary on the Code of Canon Law…, 
s. 1769; K. Lüdicke, 1676 (CIC 1983), w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, Lüdicke 
1676/1; The Canon Law. Letter and Spirit. A practical guide to the Code of Canon Law…, s. 935-936. 

30 K. Lüdicke, 1676 (CIC 1983), w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 28. Erg.-Lfg. 
CODEX, August 1997, Lüdicke 1676/2. 
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W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ów przedmiot oceny sędziego. Jest nim 

uzyskanie pewności (certior) o takim rozpadzie małżeństwa, którego negatywnych 
konsekwencji nie da się odwrócić (irreparabiliter). Prawodawca nie wskazuje jednoznacznie 
kryteriów, według których sędzia powinien dokonać właściwej oceny. W tym przypadku 

racjonalną przesłanką dla jej dokonania jest potwierdzenie faktycznego stanu rozpadu 
pożycia małżeńskiego przez dokument sądu państwowego stwierdzający rozwód stron. 

Przedłożenia owego dokumentu nie można wymagać od stron, jako warunku sine qua non dla 
rozpoczęcia procesu kanonicznego. Pozostaje jednak ważnym wyznacznikiem w ocenie 

możliwości wznowienia pożycia przez strony. Faktycznie do niebywałej rzadkości praktyki 
sądowej należą przypadki, w których strony uzależniają rozwiązanie małżeństwa 
w państwowym porządku prawnym od uzyskania orzeczenia nieważności ich małżeństwa na 

forum kościelnym31. 
Istotnymi dla oceny sędziego powinny być również informacje zebrane w toku 

postulowanego przez MIDI (art. 2-5 Ratio) badania przedprocesowego (duszpasterskiego). 
Zgodnie z dyspozycją motu proprio w każdej diecezji na poziomie parafii lub diecezjalnego 

duszpasterstwa małżeństw powinny istnieć odpowiednie agendy docierające z takim 
badaniem do wiernych rozwiedzionych lub pozostających ze sobą w separacji 32. Celem 
badania jest uzyskanie informacji o możliwości przeprowadzenia procesów o orzeczenie 

nieważności małżeństwa tych wiernych na drodze zwykłego  lub skróconego postępowania. 
W toku badania powinno się jednoznacznie zweryfikować, czy istnieją przesłanki dla 

rozpoczęcia procesu. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji, osoby kompetentne 
biorące udział w takim badaniu ze strony parafii lub diecezji, powinny dopomóc stronom 

w sporządzeniu skargi powodowej33. 
Kanon 1675 KPK/MIDI wskazuje sędziego jako osobę uprawnioną do podjęcia decyzji 

o przyjęciu skargi i rozpoczęciu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 

Jednoznacznie można przyjąć, że pod pojęciem „sędzia” prawodawca rozumie wikariusza 
sądowego, czyli oficjała34. On na podstawie swojej oceny, mając do dyspozycji uzyskane 

w toku badania przedprocesowego informacje, podejmuje decyzję o zaistnieniu kryteriów do 
rozpoczęcia procesu. Od jego pozytywnej weryfikacji prawodawca uzależnia rozpoczęcie 

całego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dlatego wydaje się  zasadnym, aby 
oficjał przyjmując sprawę do instrukcji zaznaczył w aktach, że osiągnął ową pewność co do 
bezpowrotnego rozpadu zaskarżonego małżeństwa35. 

                                                 
31 Por. K. Lüdicke, Komentarz do 1675, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 52 Lfg. 
CODEX, September 2016, Lüdicke 1675/2. 
32 Por. T. Rozkrut, Kan. 1675 – 1678, art. 10-11 Ratio, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego 
Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka…, s. 91. 
33 Por. Art. 2-5 Ratio, w: List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, Tarnów 2015, s. 77-
79. 
34 Por. T. Rozkrut, Kan. 1675 - 1678, art. 10-11 Ratio, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego 
Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka…, s. 89. Jednoznacznie podkreśla to: K. Lüdicke, 
Komentarz do 1675, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 52 Lfg. CODEX, 
September 2016, Lüdicke 1675/1. 

35 Por. T Rozkrut, Kan. 1675 - 1678, art. 10-11 Ratio, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego 
Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka…, s. 89. 



O SĘDZIOWSKIM OBOWIĄZKU WZYWANIA STRON DO POJEDNANIA…                                                                                                          M. SZCZYGIEŁ 

111 

4. Wnioski 

Słusznym wydaje się podgląd, że kan. 1675 KPK/MIDI posiada charakter praktyczny. 
Uzależniając decyzję o rozpoczęciu procesu od oceny oficjała co do definitywnego rozpadu 

małżeństwa, prawodawca zwraca uwagę na już zaistniały w życiu stron stan faktyczny. 
Praktyka sądowa pokazuje, że strony zwracające się do sądu kościelnego zasadniczo nie są 

zainteresowane ratowaniem małżeństwa, lecz usankcjonowaniem z perspektywy prawa 
kościelnego swojego aktualnego stanu życia zwłaszcza w sytuacji, w której żyją już w nowych 
związkach i posiadają w nich potomstwo. Słusznie zatem ów kanon należy uznać za wyraz 

rosnącego realizmu ustawodawcy w stosunku do sytuacji życiowej stron procesu36. 
W związku z tym należy zauważyć, że dzięki kan. 1675 KPK/MIDI jasnym wydaje się, że 

odpowiednim czasem na weryfikację możliwości pojednania stron jest etap badania 
przedprocesowego. W sytuacji, gdyby okazało się możliwym doprowadzenie stron do 
pojednania przez wznowienie wspólnoty życia przy ewentualnie jednoczesnej konwalidacji 

małżeństwa, to właśnie kompetentne osoby zatrudnione do prowadzenia badań 
przedprocesowych (duszpasterskich) powinny to wychwycić. Wtedy przy zastosowaniu 

wszelkich dostępnych środków możliwe byłoby doprowadzenie stron do właściwego 
pojednania, czyli wznowienia życia w małżeństwie.  

Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana zostaje norma kan. 1446 KPK/1983, która 
nakazuje w miarę możliwości unikanie sporów oraz doprowadzanie spierających się  stron do 
pojednania. Zgodnie z postanowieniem odnośnie adresatów tej normy, którymi są wszyscy 

wierni, osoby zaangażowane w badanie przedprocesowe mogą uczynić zadość temu 
obowiązkowi w profesjonalny sposób. Dzięki temu ustawodawca poprzez kan. 1675 

KPK/MIDI zdejmuje z sędziego obowiązek nieustannej kontroli zachowania stron i weryfikacji 
faktów odnośnie ich małżeństwa, które przemawiałyby za możliwością pojednania. Sędzia, 

który przyjął sprawę do realizacji na drodze procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa , 
już uznał, że stron nie można doprowadzić do pojednania.  

W związku z powyższym nasuwa się jednoznaczna odpowiedź na pytanie postawione na 

początku niniejszego studium. Po rozpoczęciu procesu o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa pytanie o możliwość pojednania między stronami i wznowienie wspólnego życia 

pozostaje nieuprawnione. Skoro sędzia rozpoczął proces, postawienie takiego pytania przez 
któregokolwiek z urzędników sądu byłoby z jednej strony podważeniem jego weryfikacji 

i oceny, z drugiej zaś strony podważałoby dorobek całego badania przedprocesowego, które 
po pozytywnym rozpoznaniu sprawy winno doprowadzić do zaskarżenia weryfikowanego 
małżeństwa.  

ABOUT JUDICIAL DUTY TO INDUCE PARTIES 
TO THE PROCEEDINGS TO RECONCILIATION 

DURING THE CANONICAL PROCES OF MATRIMONIAL NULLITY  

Summary 
In case files of processes of matrimonial nullity there is a question from the judge or 

other officals of the Court. They ask if there is any possibility of reconciliation of parties to the 

proceedings and if they could to resume their matrimonial life. This question is based on 

                                                 
36 Por. K. Lüdicke, Komentarz do 1675, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici…, 52 Lfg. 
CODEX, September 2016, Lüdicke 1675/1. 
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Canon 1446, Code of Canon Law, what describes the rule of aspiration to reconciliation of 

spouses. This rule is placed in the provisions of canonical process of matrimonial nullity 
(Canon 1676, Code of Canon Law). According with this Canon the judge is obligated to cause 
the spouses’ reconciliation and reasumation of matrimonial life. Reform of the process 

established by pope Francis motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus have had influence on the 
earlier procedure. According with Canon 1675 MIDI the judge is obligated to make him sure if 

reconciliation is impossible. This procedure takes a place during the pre-trial examination. 
Having this certainty the judge decides to start the process. Then there is no possibilities to 

ask about reconciliation of spouses after beginning of the process what is a main conclusion.  

Keywords 

Canon law, canon, reconciliation, judge, marriage, process, reform  
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ŁUKASZ TKACZYK1 
Wydział Teologiczny Uniwerstytetu Śląskiego w Katowicach 

KOMUNIJNY WYMIAR EUCHARYSTII 
WEDŁUG J. RATZINGERA/BENEDYKTA XVI 

W niniejszym opracowaniu został ukazany ścisły związek pojęcia communio 
z Eucharystią. Bez Eucharystii bowiem niemożliwe jest communio, a bez communio 
nie można sprawować Eucharystii. Te dwie rzeczywistości tak ściśle są ze sobą 
związane, że przenikają się wzajemnie i jedno bez drugiego istnieć nie może.  
Należy zauważyć za J. Ratzingerem/Benedyktem XVI, że eucharystyczne communio 
stanowi centrum i istotę chrześcijaństwa. Aby naprawdę być chrześcijaninem, nie 
można zrezygnować z komunii, którą czerpiemy w Eucharystii będącej 
sakramentem jedności Boga z człowiekiem i wspólnotą Ciała Chrystusowego. To tu 
Lud Boży tworzy prawdziwe communio dzięki posłudze biskupów i prezbiterów, 
których także scala głęboka sakramentalna więź. Dzięki Eucharystii istnieje Kościół. 
W nim obecny jest Chrystus pod postaciami chleba i wina. Ciągle zwołuje swój Lud, 
aby karmić go sobą w Komunii Świętej. Chce przez ten sakrament być z nim jedno, 
a przede wszystkim upodabniać do siebie tych, którzy Go przyjęli, ciągle ich 
przemieniając i nawracając.  

Wstęp 

Joseph Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jako profesor, kardynał i papież w swoich 
dziełach i licznych wypowiedziach często wskazuje na Eucharystię jako na rzeczywistość 

głęboko komunijną, stanowiącą podstawę całego Kościoła. Odwołuje się w tym do Soboru 
Watykańskiego II, zwłaszcza do konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. 

Idąc za Henrim de Lubakiem, J. Ratzinger wskazuje na corpus misticum oznaczające 
Eucharystię, a dla św. Pawła oraz dla ojców Kościoła także tajemnicę Kościoła – Ciała 

Chrystusa, związanego ściśle z Eucharystią, w której obecny w swoim cie le Chrystus daje 
siebie jako pokarm. Tak zrodziła się eklezjologia eucharystyczna, nazywana często także 
eklezjologią communio. Jest ona sercem nauki przekazywanej przez Sobór Watykański II2. 

Głęboka komunijność Kościoła jest obrazem tajemnicy Boga Trójjedynego, gdzie istnieje 
jeden Bóg, bez żadnego uszczerbku dla swojej niepodzielnej jedyności i jedności. Jedność ta 

jest dynamicznym, bezustannym, wzajemnym przenikaniem się i przechodzeniem miłości do 

                                                 
1 Łukasz Tkaczyk, ks. mgr lic. kan. – doktorant w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, prezbiter diecezji sosnowieckiej, wikariusz w parafii Świętych Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała w Czeladzi, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi.  

2 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VIII/1: Kościół – znak wśród narodów, red. K. Góźdź, M. Górecka, 
tłum. W Szymona, Lublin 2013, s. 239. 
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miłości, ducha do ducha. W Nim zatem – w Bogu – przedstawia się communio Kościoła i jego 

niepodzielna jedność3. 
Samo biblijne słowo κοινωνία ma dwa znaczenia: „Eucharystia” oraz „społeczność” 

(w znaczeniu „wspólnota”). Przez to wskazuje na właściwe rozumienie Kościoła jako 

wspólnoty opartej i wypływającej z Eucharystii4. 
W starożytnym Kościele Eucharystia nazywana była po prostu ἀγάπη (agape) – 

miłością, lub pax – pokojem. Chrześcijanie tak wyrażali wtedy głębokie powiązanie pomiędzy 
tajemnicą obecności Chrystusa a praktyką, która ma służyć pokojowi i wspólnocie . 

Spotykanym w ówczesnych czasach terminem określającym Eucharystię jest także σύναξις  
(synaxis), oznaczające zebranie jednostek czy też po prostu zgromadzenie. Dzisiaj natomiast 
słowo „Eucharystia” najczęściej jest używane – jak słusznie zauważa Ratzinger – właśnie jako 

nazwa sakramentu ustanowionego dzień przed męką Chrystusa, w którym daje On swoje 
Ciało za pokarm i Krew za napój na drodze do wieczności. Termin ten jest tłumaczeniem 

słowa ברכה (berakha), oznaczającego zwykle pochwalną modlitwę, ale także  modlitwy 
błogosławienia i dziękczynienia. Była ona konstytutywnym i istotnym centrum Ostatniej 

Wieczerzy5. 
U Pawła zaś sakrament ten nazywa się „Wieczerzą Pańską” – od II w. ta nazwa nie była 

już używana. Pan nie polecił bowiem powtarzać wieczerzy paschalnej, która stanowiąc 

wprawdzie kontekst, sama nie była przecież Jego sakramentem, nowym darem Pana. 
Powiązanie sakramentu z posiłkiem było faktem zewnętrznym i stało się nawet okazją do 

nadużyć i nieporozumień (zob. 1 Kor 11,14-24). Istotą natomiast zawsze pozostawał 
sakrament, który zaczęto nazywać Eucharystią. Słowa ustanowienia były szczytem wielkiej 

modlitwy dziękczynienia i błogosławienia. Sam Pan, który zgodnie z żydowską tradycją dzięki 
czynił Bogu oraz błogosławił, nadał temu właśnie dziękczynieniu nową głębię przez ofiarę 
swojego Ciała i Krwi. My natomiast możemy teraz dziękować za tę śmierć, ponieważ została 

ona przez dar miłości przemieniona w dar życia6. 
Artykuł ten ma na celu nie tylko ukazanie głębokiego związku tych dwóch 

rzeczywistości – Eucharystii i communio, co raczej ich jedności, która tak bardzo je przenika, 
że jedno bez drugiego istnieć nie może.  

Źródłem dla opracowania zagadnienia jest nauczanie J. Ratzingera/Benedykta XVI 
zawarte zwłaszcza w Opera Omnia t. I i XI. Wykorzystano także nauczanie Kościoła na temat 
Eucharystii oraz szereg opracowań i komentarzy. Zastosowana została metoda analizy 

tekstów źródłowych oraz metoda syntezy. Omówienie problematyki ujęte zostało w trzech 
rozdziałach. 

1. Celebracja Eucharystii a communio 

1.1. Transsubstancjacja jako uobecnienie Chrystusa 

Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii ma miejsce od momentu, w którym 

kapłan wypowiada nad darami chleba i wina słowa Pana z ostatniej wieczerzy, gdzie On sam, 

                                                 
3 Por. tenże, Opera Omnia, t. XII: Głosiciele słowa i słudzy waszej radości, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. 
M. Górecka, M. Rodkiewicz, Lublin 2012, s. 232; J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, Katowice 2012, 
s. 156-158.  

4 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak..., s. 304. 
5 Por. tenże, Opera Omnia, t. XI: Teologia liturgii, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 
2012, s. 400-403.  
6 Por. tamże, s. 402n. 
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ustanawiając sakrament swojego Ciała i Krwi, dał siebie Dwunastu w postaciach chleba i wina. 

Kanon rzymski w takich słowach opisuje ustanowienie owego sakramentu i przez nie 
uobecnia to wydarzenie: „On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne 
ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, i dzięki Tobie 

składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego 
wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy 

wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie 
składając, błogosławił, i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To 

jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”7. W tych słowach dokonuje 
się przemiana. Chleb staje się Ciałem Pana. Ziemski chleb staje się Bożym chlebem, manną 

z nieba, którą Bóg daje za pokarm człowiekowi ponad sferą ziemską, ponieważ przygotowuje 
nas na zmartwychwstanie, a nawet już teraz je inicjuje. Wcielony Logos zapragnął przemienić 

chleb w swoje Ciało. Mogą nasuwać się pytania, czy w ogóle to jest możliwe i jak może się 
dokonać? Również ludzie w synagodze w Kafarnaum stawiali podobne pytania. Kiedy 

przyjrzymy się dokładnie słowom Chrystusa, zauważymy, że nie mówi tylko: „to jest Ciało 
moje”, ale: „to jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. Jezus może stać się darem, 
ponieważ składa samego siebie w ofierze. Dzięki temu aktowi może się udzielać, jest 

przemieniony w dar. To samo można zauważyć w słowach nad kielichem. Mówi, że „jest to 
Krew moja za was wylana”. I właśnie dlatego może być dawana, ponieważ jest wylana8.  

J. Ratzinger, tłumacząc pojęcie transsubstancjacji, zwraca uwagę, że tym, co można 
uznać za rzeczywiste i nazwać takim, nie są tylko wymierne ilości, coś, co mogę obliczyć, czego 

mogę dotknąć, co mogę empirycznie poznać. Kiedy bowiem spotykamy Chrystusa, 
doświadczamy Kogoś wyjątkowo rzeczywistego. To właśnie nazwano „substancją” – 
rzeczywistą i głęboką podstawę danego bytu. Jezus w tajemnicy Eucharystii nie należy do 

tego, co ilościowe i wymierne. Nie jest też obecny kawałkiem ciała. W Eucharystii zmienia się 
zatem to, co najistotniejsze: owa „substancja”, będąca samą podstawą bytu. Ona jest 

najważniejsza, nadaje znaczenie. To, co uchwytne i wymierne, jest tylko powierzchowne9.  
W tajemnicy przemienienia, jaka dokonuje się w czasie Eucharystii, pod postaciami 

chleba i wina obecny staje się cały Chrystus10. Pozostają, co prawda, przymioty – chleb i wino 
nie zmieniają swoich przypadłości, nadal zachowują swój skład, wygląd i smak. Są to jednak 
zewnętrzne znaki głębokiej rzeczywistości. Pan sam przyszedł do swojego ludu i stał się 

rzeczywiście obecny wśród tych, których odwiecznie ukochał, aby oni mogli Jego samego 
w tych znakach przyjmować i aby On mógł przemieniać ich w siebie:  

Pod wspomnianymi bowiem postaciami nie kryje się już to, co było przedtem, lecz coś zupełnie 
innego, a to nie tylko ze względu na przeświadczenie wiary Kościoła, ale w rzeczy samej, 
ponieważ po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i  krew Chrystusa, nie 

                                                 
7 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 308*n. 

8 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 413n. 
9 Por. tamże, s. 330n. 

10 „Ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest 
prawdziwie Jego ciałem (por. Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,19; 1 Kor 11,24-26), dlatego zawsze 
było w Kościele Bożym przekonanie (...), że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana 
całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, naszego Pana, i całej substancji wina w substanc ję 
Jego Krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie święty katolicki Kościół nazwał przeistoczeniem” (Sobór 
Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi 
Kościoła, red. I Bokwa, Poznań 2007). 
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pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały 
i nieuszczuplony w swej fizycznej „rzeczywistości”, obecny nawet ciałem, chociaż nie w ten sam 

sposób, w jaki ciała są umiejscowione w przestrzeni11. 

Dla Kościoła owa przemiana stanowiła zawsze istotę Eucharystii. Pojawia się tu bowiem 
w rzeczywisty sposób coś nowego, czego nie było przedtem. Głębokie przekonanie 
o transubstancjacji, pisze Ratzinger, jest najbardziej pierwotnym komponentem 

eucharystycznej wiary. Nie jest zatem tak, iżby ciało tylko dołączało się do chleba, stanowiąc 
dwie równorzędne substancje. Kiedy obecny staje się rzeczywiście w ciele Zmartwychwstały 

Pan, jest większy od chleba i istnieje inaczej niż chleb. Przemiana ta dosięga samej istoty, 
chociaż w sposób niewymierny, ale na pewno rzeczywisty12. 

1.2. Rzeczywista obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii 

Jako że w akcie transubstancjacji, o czym mowa była powyżej, w sakramentalny sposób 

chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Chrystusa Pana, wynika stąd tym samym, że 
Zmartwychwstały obecny jest rzeczywiście w tych znakach trwale i ciągle, o ile trwają 

postacie eucharystyczne. Chrystus obecny jest cały i w każdej z postaci, a także w każdej 
cząstce, zatem łamanie postaci chleba nie dokonuje dzielenia samego Chrystusa 13. 

Należy zaznaczyć, że obecność Pana w Eucharystii nazywana jest „rzeczywistą” nie 
w znaczeniu wyłączności, tak jakby Pan tylko tutaj był rzeczywiście, ale poprzez szczególną, 
substancjalną doskonałość. Dzięki niej bowiem staje się obecny cały Chrystus. Postacie chleba 

i wina stały się nową rzeczywistością, nazywaną „ontologiczną”. Pod tymi postaciami kryje się 
bowiem sam Bóg i tak pozostaje także po zakończeniu celebracji eucharystycznej14. 

Ratzinger pisze o obecności Chrystusa w Eucharystii, która jest konsekwencją i owocem 
Jego wcielenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Jezus, przyjmując 

nasze ciało, zapragnął stać się Człowiekiem wśród ludzi i tak również pozostał z nimi – i to 
w tak szczególny i bliski sposób, iż w tajemnicy chleba przemienionego sakramentalnie 
całkowicie daje się nam w ręce i przychodzi do naszych serc. Bóg stał się w Chrystusie tak 

nam bliski, że już bliższym nie mógłby być15. Wynika stąd, pisze Ratzinger, że „wiara we 
wcielonego Boga jest wyznawaniem wiary w Boga, który stał się ciałem, i że ta wiara staje się 

rzeczywista, pełna i jednocząca tylko wtedy, gdy On sam jest ciałem, gdy jest wydarzeniem 
sakramentalnym, w którym cielesny Pan przyjmuje naszą cielesną egzystencję” 16. 

Communio Boga ze swoim ludem przez tajemnicę obecności eucharystycznego 
Chrystusa wyrażone jest przez owo „ciało”, którym staje  się przeistoczony chleb. Słowo to 
w języku Biblii oznacza całą osobę, a nie jedynie przeciwstawienie dla ducha. Tutaj duch 

i ciało stanowią jedność i to nierozłączną. Zatem słowa „to jest Ciało moje” oznaczają, iż jest to 
cała istniejąca w ciele osoba. Słowa: „które za was będzie wydane” oznaczają, że ta osoba jest 

w swej istocie cała byciem dla innych, dla drugich. W najgłębszym zatem sensie jest 
rozdawaniem samej siebie17. 

                                                 
11 Paweł VI, Mysterium fidei, w: Breviarium fidei…, 1371. 
12 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 322-337. 
13 Por. Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, w: Breviarium fidei…, s. 203-208. 

14 Por. Paweł VI, Mysterium fidei, 1371. 
15 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 223. 

16 Tamże, s. 324. 
17 Por. tamże, s. 326. 
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Chrystus nie tylko chce być obok nas, towarzysząc nam w drodze, wspierając jak 

przyjaciel, który zawsze jest blisko. Możemy do Niego przyjść, adorować Go, rozmawiać z Nim. 
Czeka pod postaciami chleba i wina. Ale bliskość Boga jest tak zdumiewająca, że Jego 
communio ze swoim Ludem nabiera wymiaru dotąd niespotykanego. Bóg chce być w nas, 

chce, byśmy go przyjmowali, byśmy byli tak ściśle zjednoczeni, aby stanowić jedną wspólnotę 
miłości. 

Komunia i adoracja ostatecznie jednak tworzą jedno. Adoracja przedłuża Komunię, 
a zarazem jest spoiwem dającym dalej trwanie wspólnocie. Ona obejmuje każdy dzień 

i jednocześnie sięga głęboko w osobiste życie każdego człowieka. W adoracji nadal mogę 
komunikować się z Chrystusem i Kościołem. Nie można tego zamknąć tylko w granicach 
wspólnotowego i obrzędowego aktu. To komunikowanie się, którego centrum jest 

celebrowanie Eucharystii we wspólnocie, musi przekraczać samą tę celebrację. Dopiero wtedy 
można będzie sprostać wymaganiom szeroko pojętego communio, kiedy chrześcijanie 

komunikować się będą ze sobą i każdy z nich ze Zmartwychwstałym Panem rzeczywiście 
obecnym w tajemnicy Eucharystii18.  

1.3. Obrzęd Komunii Świętej – osobiste przyjęcie Chrystusa 

W tajemnicy Eucharystii sam Pan przychodzi do nas pod postaciami chleba i wina, 
wcześniej ofiarowanymi i przemienionymi w Niego. Potrzeba osobistej decyzji człowieka, aby 
ten dar Komunii Świętej przyjąć i zjednoczyć się przez niego z Bogiem. Tym, co jest nam 

dawane, jest nie kawałek chleba, nie jakaś rzecz, lecz On sam, Zmartwychwstały, Osoba, która 
się nam daje w swej miłości doświadczonej krzyżem. Znaczy to, że przystępowanie do 

Komunii jest wydarzeniem osobowym. Nigdy nie jest to po prostu obrzęd wspólnotowy, który 
wykonujemy podobnie jak każdą inną czynność wspólnotową. W przyjmowaniu Komunii 

wchodzę w Pana, który mi się udziela. Dlatego komunia sakramentalna musi być zawsze także 
Komunią duchową. Stąd też przed Komunią liturgia przechodzi od „my” do „ja”. Tutaj „ja” 
osobiście jestem wzywany. Tutaj „ja” muszę ruszyć w drogę, wyjść Jemu naprzeciw, wzywać 

Go. Nie mogę uczynić tego tylko jako wspólnotowego aktu, wspólnej deklaracji. Kościół nie 
jest kolektywem. Przyjęcie Pana musi być moją osobistą decyzją. Wspólnota eucharystyczna 

staje się prawdziwie wspólnotą właśnie przez to, że każdy w niej jest prawdziwie sobą. Jej 
założeniem nie jest przekreślanie „ja”, ale powstaje przez to, że właśnie każdy człowiek, z całą 

rzeczywistością „ja” osobowego, taki, jaki jest naprawdę, wyrusza w drogę, wchodząc do 
nowej wspólnoty Chrystusa Pana. Tylko tak umacnia się prawdziwa relacja obejmująca całego 
człowieka i powstaje coś innego i głębszego niż kolektyw. Dlatego też przed Komunią ważna 

jest osobista modlitwa do Jezusa, zwrócenie się do Niego, a następnie cicha rozmowa 
z obecnym prawdziwie Panem w świętym milczeniu19. 

Tym, kogo otrzymujemy w Komunii, jest osoba Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka 
jednocześnie. W Komunii Świętej przyjmujemy całego Chrystusa – Człowieka, ale też i Boga 

zarazem. Przystępowanie do Komunii Świętej jest zatem zawsze równocześnie adorowaniem. 
W połączeniu się z Chrystusem w Komunii człowiek staje się wielkim w nowy, dotąd 
niespotykany sposób. Chrystus zaprasza nas do wspólnoty, która jest czymś więcej niż 

partnerstwem. Tutaj otwieramy się na Jego wielkość. Adorujemy ją. Ratzinger, powołując się 
na św. Augustyna, zauważa, że zwracał on uwagę osobom przystępującym do Komunii, że nie 

                                                 
18 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. I: Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, red. K. Góźdź, 
M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2014, s. 513-514. 
19 Por. tenże, Teologia liturgii, s. 328. 
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można jej przyjąć, jeżeli wcześniej się nie adorowało. Duch adoracji pozostaje zawsze 

w perspektywie eucharystycznej. Oznacza on prawdziwe wychodzenie z siebie, uwalnianie się 
od samego siebie, udzielanie innym i w ten sposób znajdowanie także prawdziwie ludzką 
wspólnotę20. 

W Komunii Chrystus Zmartwychwstały daje nam samego siebie. W zewnętrznym 
procesie jedzenia wewnętrznie przenikają się dwa podmioty – moje „ja” z „Ja” Chrystusa, 

a przez to samego Boga. Komunia oznacza, że moje „ja”, z pozoru stanowiące nieprzekraczalną 
granicę, zostaje otwarte, ponieważ pierwszym „Ja”, które przed nami się otwiera, jest „Ja” 

Jezusowe, oddające się za zbawienie człowieka i uprzednio przyjmujące nas w swoje wnętrze. 
Przyjęcie Komunii stanowi zatem zespolenie mojej egzystencji z życiem Jezusa, mojego „ja” 
z Jego „Ja”. Od tego momentu moje „ja” podległe jest asymilacji, tzn. upodobnieniu się do „Ja” 

Chrystusa dzięki procesowi wymiany, w którym coraz bardziej zacierają się linie granicy 
i podziału. To dzieje się z każdym, kto przyjmuje Pana w Komunii Świętej. Zwraca na to 

uwagę, choć w nieco inny sposób, również św. Paweł, gdy pisze: „Ten zaś, kto łączy się 
z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1 Kor 6,17). Słowa te wskazują na to, że człowiek 

przyjmujący Komunię jest w oblubieńczej relacji z Chrystusem. Stają się jedno. Oznacza to, że 
ma stanowić jedną duchową egzystencję – wspólnotę życia z Tym, z którym się łączy 
z miłości21. 

J Ratzinger, opisując to wydarzenie, mówi o bardzo głębokim, a zarazem dosadnym 
i konkretnym porównaniu, jakie spotykamy u św. Pawła. Obrazuje on akt przyjęcia Komunii 

Świętej jako fizyczne zjednoczenie kobiety i mężczyzny w małżeństwie. Chce on przez to 
wyrazić z całą intensywnością absolutny realizm owego zespolenia. Aby zrozumienie 

Eucharystii było łatwiejsze, powołuje się na słowa z Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka: 
mężczyzna ze swą żoną „stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24), dodaje przy tym: „Ten zaś, kto 
się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem” (1 Kor 6,17) – znaczy to, że tworzy jedną 

wspólnotę życia z Duchem Świętym. Dzięki temu dowiadujemy się, jak mamy rozumieć ową 
obecność Pana, tworzenie wspólnoty z Nim. Jego obecność jest mocą, która chce nas przyjąć, 

ogarnąć i włączyć w samego siebie22. 
Należy na koniec wspomnieć, o czym mowa szerzej będzie poniżej, że  w Komunii Pan nie 

przybliża nas tylko do samego siebie i Boga, ale także zbliża wszystkich nas, przyjmujących 
Go, tworząc głęboką wspólnotę życia – rzeczywiste communio na wzór Trójcy Świętej23. 

2. Eklezjologiczne skutki communio 

2.1. Eucharystyczna zasada jedności Kościoła 

Duchowość eucharystyczna i komunijna, o ile jest autentyczna, ma z konieczności 

społeczny charakter. W Komunii, jak i w modlitwach z nią związanych, trzeba być całym sobą 
zapatrzonym w Chrystusa oraz pozwolić, żeby Pan nas ciągle przemieniał. Z tego też powodu 
winienem uświadamiać sobie na nowo, że w ten sposób Chrystus zespala mnie z każdym 

innym człowiekiem przyjmującym Komunię – z tym, który jest blisko, obok mnie, może 
niesympatycznym dla mnie, ale także z tym, który znajduje się daleko. Tam, gdzie jestem 

                                                 
20 Por. tamże, s. 329; Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Watykan 2007, 66. 

21 Por. J. Ratzinger, Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. W. Chodyniecki, Kielce 2009, s. 30-33; J. Szymik, 
Theologia benedicta, t. I, Katowice 2016, s. 80-83. 

22 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 324n. 
23 Por. tamże, s. 215. 
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zjednoczony z Panem, tam też jestem zjednoczony z bliźnim, który też przyjmuje Pana, i to 

tak, że ta nasza jedność nie kończy się zaraz po przyjęciu Komunii, ale wtedy dopiero się 
zaczyna i staje się prawdziwym życiem, krwią i ciałem w codzienności bycia z drugim i obok 
drugiego. W taki sposób moje osobiste przyjęcie Komunii splata się, i to nierozłącznie, 

z życiem i istnieniem Kościoła. Kościół nie staje się jednością ze względu na centralne 
zarządzanie, ale dzięki prawdziwemu centrum, którym jest Chrystus – jeden Pan, który dając 

siebie w jednym chlebie eucharystycznym, sprawia, że Kościół staje się jednym Ciałem. 
Dlatego ta jedność jest głębsza niż każda inna jedność, jaką mogłaby osiągnąć jakakolwiek, 

czysto ludzka społeczność. Widać tutaj, że kiedy Eucharystia rozumiana jest głęboko, jako 
autentyczne zjednoczenie każdego człowieka z Chrystusem, wtedy też staje się społecznym 
sakramentem24. 

Eucharystia jest więc, jak możemy zauważyć, ze swej natury sacramentum Ecclesiae. 
Istnieje bowiem nierozerwalna i istotna więź między mistycznym a eucharystycznym Ciałem 

Chrystusa, która powoduje, że niemożliwym jest jedno bez istnienia drugiego. Eucharystia jest 
sakramentem braterstwa chrześcijańskiego, łączności ze sobą przez łączność z Panem. Stąd 

w starożytnym Kościele większość określeń Eucharystii jest jednocześnie określeniami 
Kościoła. Kościół staje się communio przez Eucharystię, a Eucharystia nie istnieje bez 
communio. Jedność Kościoła zawsze koncentruje się na centrum  jakim jest Eucharystia. 

Wspólnotowość jest bowiem elementem nieodłącznym stanowiącym ideę sakramentalną 25.  
Eucharystia stanowi centrum i źródło wspólnoty Kościoła i jak widzimy, łączy 

wszystkich, „wielu” (o których Chrystus mówi w słowach ustanowienia, a kapłan powtarza 
w czasie przeistoczenia) w jedną wspólnotę, nowy lud zjednoczony wokół jednego Pana i Jego 

jedynego Ciała. To communio Kościoła, wynikające z chrztu i Eucharystii, decyduje o jedności 
wewnętrznej Kościoła, jak i o jego jedyności oraz daje nam ich pewność. Nie przekreśla to 
jednak ani nie umniejsza różnorodności, która ma swoje właściwe miejsce w jednym Ciele 

Chrystusa26. 
Jedność tej wspólnoty Eucharystii, prawdziwej communio Kościoła, nie zamyka się tylko 

na obecnych w czasie celebracji sakramentu, ale wychodzi poza i obejmuje wszystkich 
zjednoczonych przy jednym stole i posilonych jednym Panem na czele z papieżem 

i biskupami. Ta jedność z biskupem lokalnym i biskupem Rzymu wyrażana jest przez 
wymienianie ich imion w modlitwie eucharystycznej. Oznacza to również kolegialność 
biskupów i braterską jedność wszystkich Kościołów27.  

Benedykt XVI, pisząc o tej głębokiej jedności Kościoła, powołuje się na rosyjskiego 
teologa i kanonistę Afanasjewa i innych teologów tworzących eklezjologię eucharystyczną, 

zwracając uwagę na istotę Kościoła, w którym to Eucharystia tworzy wspólnotę. Wszędzie 
tam, gdzie wspólnota razem, na jednym miejscu celebruje Eucharystię, tam w tajemnicy 

owego sakramentu jest obecny cały Chrystus i cały Kościół. Takiej wspólnocie niczego nie 
brakuje, ponieważ jest z nimi Pan i jest ona w pełni całego Kościoła. Kościół zatem jest obecny 

                                                 
24 Por. tamże, s. 407-412. 
25 Por. J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., s. 236-238. 

26 Por. tenże, Kościół – znak..., s. 210; R. Słupek, Benedykta XVI apologia eklezjalnego wymiaru wiary 
chrześcijańskiej, w: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. K. Kaucha, J. Mastej, 
Lublin 2017, s. 227-230.  
27 Por. J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., s. 238. 
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w pełni już w tej wspólnocie, która gromadzi się na Eucharystii28. Należy jednak pamiętać, że 

Pan do tej wspólnoty może przyjść jedynie „od zewnątrz”, bo jest Tym, który daje siebie 
innym w darze. Chce On, abyśmy Go przyjęli, a przez to nawiązali jedność z innymi, także 
stanowiącymi dar dla nas. Bez tego nie jest możliwa jedność także między Nim. Jedność ze 

wszystkimi wspólnotami jest warunkiem konstytutywnym celebrowania Eucharystii. 
Sprawowanie Eucharystii jest zatem wkraczaniem w jedność powszechnego Kościoła 29. 

Również wiara w świętych obcowanie ma tutaj duże znaczenie, które na ogół może nie 
być uświadamiane. Otóż obcowanie to wskazuje nam na wspólnotę eucharystyczną, która to 

dzięki Ciału Chrystusa łączy w jeden Kościół wszystkie rozproszone na ziemi Kościoły. To 
świętowanie Eucharystii wraz z Kościołem uwielbionym tworzy właściwą sobie jedność. 
Kościół winien zatem być definiowany w taki sposób, by punktem wyjścia była tu wspólnota 

stołu, która gromadzi się wokół Zmartwychwstałego Pana – gromadzącego i jednoczącego 
wszystkich. Kościół jest zjednoczony bowiem nie tylko wtedy, gdy aktualnie sprawuje 

Eucharystię, ale oznacza również tych, którzy ze względu na Eucharystię także są zjednoczeni 
między sobą. Kościół przekracza granicę śmierci. On łączy wszystkich tych, którzy w 

Eucharystii otrzymali życiodajną moc Zbawiciela i zostali zjednoczeni w jednym Duchu30. 
W Eucharystii Lud Boży wchodzi w oblubieńczą relację miłości z Jezusem  tak mocno, że 

staje się ona obrazem miłości mężczyzny i kobiety. W sakramencie małżeństwa dwie osoby 

łączą się ze sobą bardzo ściśle, ta jedność pokonuje podziały obecne w każdym z nich. Kościół 
jest więc jednym Ciałem z Chrystusem poprzez realny i pneumatologiczny akt miłości 

oblubieńczej. Dzieje się to dzięki Komunii, którą przyjmują wierzący. Jednak należy pamiętać, 
że to, iż Chrystus i Kościół są jednym Ciałem analogicznie do jedności ciała małżonków, nie 

usuwa ich tożsamości. Kościół nie jest Chrystusem, ale zawsze pozostaje służebnicą, 
wyniesioną przez Niego do godności swojej oblubienicy31.  

Ratzinger zauważa nadto, że ojcowie Kościoła nie nazywali Kościoła „mistycznym 

Ciałem Chrystusa”, ale „Ciałem Chrystusa”. Działo się to na skutek logicznej konsekwencji: 
skoro ktoś przyjmuje w Eucharystii Ciało Chrystusa, to sam staje się wtedy Ciałem Chrystusa. 

Ojcowie nie głosili odrębnych nauk o Kościele i Eucharystii. Te rzeczywistości nie istnieją 
obok siebie, ale przenikają się wzajemnie. Nauka o Kościele i nauka o Eucharystii stanowią 

jedną naukę. Kościół istnieje bowiem dlatego, że Pan jest w nim obecny i sam siebie udziela 
w Komunii, a dzięki temu z nich tworzy prawdziwą komunię. Eucharystia jest, jak pisze 
Augustyn, procesem communio Chrystusa z ludem, z Kościołem32.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że „Kościół jawi się jako komunia chleba i słowa, Ciała 
i Logosu Jezusa Chrystusa”33. 

                                                 
28 Por. Benedykt XVI, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. 
W. Szymona, Poznań 2009, s. 395; N. Afanasjew, M. Schemann i in., La primaute de Pierre dans l'Eglise 
orthodoxe, Neuchatel 1960.  
29 Por. Benedykt XVI, Formalne zasady..., s. 395-396; Benedykt XVI, Adhortacja apostolska 
Sacramentum Caritatis, 14. 

30 Por. tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2012, s. 353-354. 
31 Por. tenże, Kościół. Wspólnota..., s. 32. 

32 Por. tenże, Lud i Dom Boży..., s. 512-514. 
33 J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., s. 224. 
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2.2. Komunijność i służebność urzędów w Kościele 

Urzędy w Kościele, a zwłaszcza posługa biskupa, zakorzenione są w Piśmie Świętym 
i biorą swój początek oraz teologiczną głębię od powołania i ustanowienia Dwunastu. Ich 

pierwotną misją było eschatologiczne działanie symboliczne. Wskazuje na to znak, jakim jest 
liczba – Dwunastu (oznaczająca kosmiczną pełnię, która brała początek z przywrócenia 

dwunastu pokoleń Izraela). Mieli oni służyć Ludowi, zapowiadając bliski koniec, wypełnienie 
obietnic Boga, ostateczne zgromadzenie Izraela. Drugim zadaniem jest bycie świadkiem 
Zmartwychwstania (Dz 1,22). Wskazywanie na Tego, który choć umarł – żyje i każdego 

człowieka zaprasza do wspólnoty ze sobą. Apostołowie nie tylko reprezentują przyszłych 
biskupów czy też piastujących urzędy, ale także są reprezentantami „nowego ludu” – 

Kościoła34.  
Wobec podjętego tematu zasadnicza jest tutaj kolegialność  biskupów, której filarem 

i pierwowzorem jest kolegialność Dwunastu. Wyraża ona jedność i komunię Kościoła, 

a biskup ucieleśnia jedność wspólnoty. J. Ratzinger zauważa, że już Ignacy Antiocheński pisał: 
„Starajcie się zatem uczestniczyć w jednej Eucharystii. Jedno bowiem jest Ciało Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa i jeden kielich, by nas zjednoczyć z Krwią Jego, jeden ołtarz, jak też jeden 
biskup razem z kapłanami i diakonami, współsługami moimi” 35. W tym trójczłonowym 

urzędzie: biskup, prezbiter, diakon – jest ukazana struktura Kościołów lokalnych. We 
wczesnym chrześcijaństwie pierwszym znaczeniem terminu ecclesia jest Kościół lokalny. 
Kościół bowiem realizuje się najpierw w Kościołach lokalnych, które są żywymi komórkami 

uobecniającymi całą tajemnicę życia jedynego ciała Kościoła: „Kościół Boży składa się 
z poszczególnych Kościołów, spośród których każdy przedstawia jedność Kościoła” 36. Biskup 

natomiast – pisze Ratzinger – będący na szczycie lokalnego Kościoła, nie może występować 
samodzielnie, ale jest członkiem całego kolegium, wspólnoty będącej komunią ze wszystkimi 

biskupami innych Kościołów. Tylko przez ten komunijny charakter kolegium biskupów, przez 
tę służbę jedności, o jaką mają troszczyć się pasterze, a zwłaszcza przez wzajemną otwartość 
i wewnętrzne powiązanie ze sobą wspólnota całego Mistycznego Ciała Chrystusa może 

zachować swoje faktyczne bycie Kościołem37. 
Istotna jest w urzędzie biskupa przede wszystkim służebność. Biskup ma troszczyć się 

o cały Kościół. Rozumiał to Kościół starożytny. Tę szczególną troskę wyrażały zwłaszcza listy 
św. Klemensa Rzymskiego, św. Ignacego, św. Polikarpa czy też św. Dionizego z Koryntu. 

Niedługo później została ustanowiona zasada zwoływania synodów biskupich, na których 
w sposób kolegialny omawiano ważne sprawy Kościoła. Od III wieku natomiast pojawia się 
w sposób wyraźny słowo collegium38, oznaczające wspólnotę – komunię wszystkich 

biskupów, a także mniejsze wspólnoty wewnątrz episkopatu. Nie do zaakceptowania jest 
rozumienie collegium w sensie prawa rzymskiego, gdzie jest ono wspólnotą osób sobie 

równych – w kolegium biskupów istnieje urząd piotrowy, a więc i pierwszeństwo jurysdykcji 
papieża. Jest ono zatem w sensie duchowym wzajemnym połączeniem odpowiedzialności 

                                                 
34 Por. tamże, s. 218-221. 

35 Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Filadelfii, 4,1, cyt. za: J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., s. 222. 
36 J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., s. 223. 
37 Por. tamże, s. 221-223. 

38 Np. u Cypriana: Copiosum corpus est sacerdotum concordiae mutuae glutino (...) copulatum, utsiquis ex 
collegio nostro haerasim facere (...) temtaverit, subveniant ceteri (...)  (Cyprian, Epistuale 68, 3-4 
w: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 3/2, s. 746n., cyt. za: J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., 
s. 225. 
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i służby urzędu biskupiego dla dobra Kościoła. Biskupi winni być prawdziwie dla siebie 

braćmi trwającymi we wzajemnej komunii. Gwarantem tego jest osoba i urząd biskupa 
Rzymu, według którego nauczania ma się kształtować communio i wspólnota wiary. Prymat 
ten nie stoi w sprzeczności z kolegialnością Kościoła, ale  zakłada communio ecclesiarum i jej 

służy39. 
Istotnym znakiem ważności urzędu biskupa, który decyduje w zasadzie o ważności 

Kościoła i sakramentów, jest sukcesja apostolska. Przypomina ona także, że Eucharystia jest 
sakramentem Kościoła, że nikt samemu wedle woli nie może o niej decydować. Żadna grupa 

nie może ustanowić sama siebie Kościołem, ale nim się staje dopiero wtedy, kiedy siebie jako 
Kościół przyjmuje od Kościoła powszechnego, zbudowanego na fundamencie Apostołów, 
w którym biskupi przedłużają ich służebną misję40.  

2.3. Communio Ludu Bożego w zgromadzeniu eucharystycznym 

J. Ratzinger/Benedykt XVI zwraca uwagę na eklezjologię eucharystyczną, która 
wskazuje na Ostatnią Wieczerzę Jezusa jako na akt, poprzez który założony zostaje Kościół. 

Wspólnocie zostaje dana przez Jezusa liturgia Jego śmierci i zmartwychwstania. Staje się ona 
wspólnotą życia i krwi pomiędzy Bogiem a danym człowiekiem oraz wszystkimi, którzy tak 

samo wierzą i przyjmują tego samego Pana. Eucharystia łączy ludzi nie tylko z Bogiem, ale 
także z sobą nawzajem i tak czyni Kościół, communio, żyjące w eucharystycznych 
wspólnotach41. 

Kościół bowiem realizuje się w celebracji Eucharystii, która jednocześnie uobecnia 
słowa przepowiadania. Z niej wynika najpierw lokalny aspekt: celebracja Eucharyst ii odbywa 

się bowiem w pewnym konkretnym miejscu, przy udziale ludzi tam żyjących. To tam 
rozpoczyna się proces zwoływania, gromadzenia. Oznacza to, że Kościół nie jest ani 

spotkaniem przyjaciół, ani klubem towarzyskim. Boże wezwanie jest skierowane do 
wszystkich ludzi, którzy obecni są w tym konkretnym miejscu i czasie. I wszyscy ci, którzy 
uwierzyli, mają uczestniczyć wspólnie w Eucharystii. Ta perspektywa stawania przed Panem 

sprawia, że wszyscy oni są sobie równi. Tam bowiem, gdzie wzywa Pan, różnice nie wchodzą 
już w rachubę (zob. Ga 3,28)42. 

Kościół, jak już była mowa powyżej, najbardziej wyraża się w Eucharystii. Widoczne jest 
to najpierw właśnie w zgromadzeniu lokalnym, na czele którego stoi biskup. Jego posługa 

wyraża się w posłudze jedności, wynikającej z pojednawczego i ofiarniczego charakteru 
Eucharystii. Kościół, rozumiany jako eucharystyczny, jest z istoty Kościołem biskupim 43. Lud 
Boży na czele z biskupem sprawują jedną Eucharystię, w której wyraża się jedność Kościoła.  

Communio jest zatem przewodnią ideą rozumienia Kościoła (synod z 1985 r.). Kościół 
jest Eucharystią, a zatem jest i komunią, i to z całym Ciałem Chrystusa. W Eucharystii więc nie 

mogę pozostawać w komunii tylko z samym Jezusem. Ma On przecież swoje Ciało, zatem kto 
z Nim jest w komunii, ten z konieczności jest też w komunii z Jego siostrami i braćmi, którzy 

są członkami Jego Mistycznego Ciała. Komunia więc albo jest powszechna, albo jej w ogóle nie 
ma. Jak zauważa Ratzinger, Krwi, która jest przelana „za wielu”, nie może spożywać ten, kto 

                                                 
39 Por. J. Ratzinger, Głosiciele słowa..., s. 221-230; S. Kostecki, Prymat Piotrowy według Josepha 
Ratzingera, w: Teologia fundamentalna..., s. 249-251. 

40 Por. Benedykt XVI, Formalne zasady..., s. 396. 
41 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak..., s. 239-240; J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, s. 266. 

42 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak..., s. 478. 
43 Por. tamże, s. 479. 
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przyłączony jest tylko do „niewielu”. Eucharystia w swej istocie jest publicznym obrzędem; 

jest ona Eucharystią Chrystusa i Kościoła. Otrzymany w niej dar pojednania z Bogiem zawsze 
przecież zakłada pojednanie z siostrą i bratem44. 

Nie bez powodu też św. Paweł nazywa Kościół „Ciałem Chrystusa”. Stwierdzenie to 

odnosi się do całej wspólnoty, ale – jak zauważa Ratzinger – sięga korzeniami Eucharystii, 
gdzie sam Chrystus je zapoczątkował: „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele 

Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni, tworzymy jedno ciało” (1 Kor 10,16n). 
Chrystus w Eucharystii staje się naszym pokarmem, przyjmuje postać chleba. On daje nam 

siebie samego, a my Go przyjmujemy. Przez to otwieramy się na Niego, a On przemienia nas 
w siebie – w swoje Ciało. Wszyscy przyjmujący Komunię zostają upodobnieni do owego 
„Chleba” i dzięki temu stają się jednym Ciałem, stanowiąc jedno między sobą. Komunia buduje 

zatem Kościół, gromadzi w egzystencjalnej wspólnocie przyjmujących ją. Stanowi fundament 
communio Ludu Bożego, który zapoczątkowany jest w zgromadzeniu liturgicznym 

sprawującym i przyjmującym Eucharystię, a swoje dzieło ma kontynuować w codziennej 
praktyce miłości według udzielonych każdemu charyzmatów i talentów45. 

Podsumowując, należy powtórzyć za J. Ratzingerem:  

Stół Pański, który Chrystus dla nas przez swą Ofiarę przygotował i nakrył, jest jednocześnie 
miejscem rzeczywistej wzajemnej komunii ludzi. Gdzie ludzie komunikują się z Bogiem, tam 

jednocześnie komunikują i stapiają się wzajemnie ze sobą, ażeby tworzyć nowego człowieka46. 

3. Ontologiczno-egzystencjalne skutki communio 

3.1. Komunia z Bogiem – życie jako Eucharystia 

Autentyczna komunia z Bogiem sprawia, że człowiek żyje w Prawdzie, która wyraża się 

w przykazaniu miłości. Ona wszechogarnia człowieka, sprawiając, że nie potrafi on żyć 
inaczej, jak tylko w miłości otrzymanej w Eucharystii. W taki sposób rzeczywista komunia ze 
„Słowem życia” staje się dobrym życiem – miłością i konsekwentnie komunią osób nawzajem 

ze sobą47. Ratzinger wyjaśnia: „Komunia z Jezusem staje się komunią z żywym Bogiem, 
komunią ze Światłem i Miłością, a tym samym staje się prawdziwym życiem, a  wszystko to 

łączy nas ze sobą w prawdzie”48. 
Aby ukazać głębię komunii z Bogiem, która owocuje życiem pełnym miłości,  prawdziwie 

eucharystycznym, J. Ratzinger/Benedykt XVI podobnie jak w wielu miejscach odwołuje się do 
pawłowego porównania wspólnoty z Chrystusem do bliskości cielesnej męża i żony (1 Kor 
6,17n; Ef 5,26-32). Idąc jednak dalej za św. Pawłem, z innej strony wyjaśnia to jeszcze głębiej. 

Mówi, że chleb, który wszystkim jest dany, jest ten sam i jest jeden. Te słowa zawierają mocny 
sens: chleb to nowa manna, którą otrzymujemy w darze od Boga. Jest nią dla każdego jeden 

Chrystus. To rzeczywiście ten sam i jeden Pan, którego każdy przyjmuje w Eucharystii, albo 
jak jeszcze lepiej podkreśla Ratzinger: który to nas przyjmuje i nas włącza w samego siebie. 

Augustyn wyraża to w ten sposób: „Jam jest pokarmem mocarzy; wzrastaj, a będziesz Mnie 
pożywał. I nie ty zamienisz Mnie w siebie na podobieństwo cielesnego pokarmu, ale Ja 

                                                 
44 Tamże, s. 479-481. 
45 Por. tamże, s. 213-215; K. Góźdź, Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, w: Teologia 
fundamentalna..., s. 191-201. 
46 J. Ratzinger, Dom i Lud Boży..., s. 610. 

47 Por. tenże, Teologia liturgii, s. 409. 
48 Tamże. 
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zamienię cię w siebie”49. Oznacza to, że normalnie fizyczny pokarm jest przez ciało 

asymilowany, sam stając się cząstką tworzącą nasze ciało. Ten niebieski chleb natomiast jest 
inny. On jest czymś więcej niż ten, kto go przyjmuje. Zatem to nie my upodabniamy go do 
samych siebie, lecz to on nas samych upodabnia do siebie, przekształca nas w siebie w taki 

sposób, że coraz bardziej jesteśmy podobni do Jezusa. Św. Paweł ujmuje to tak, iż stajemy się 
członkami ciała Chrystusowego, stanowiąc jedno z Nim. Wszyscy bowiem „spożywamy” nie 

tyle to samo, co Tego samego, co konsekwentnie wydobywa nas z zamkniętej indywidualności 
i włącza w Kogoś większego od nas. Wszyscy stajemy się podobni do Chrystusa i dzięki tej  

komunii z Nim również utożsamiamy się wzajemnie ze sobą, stanowiąc jedno z Bogiem 
i braćmi. Przyjmując Komunię, nikt nie jest tylko dla siebie i nie może żyć jedynie obok innych, 
ponieważ – jak dobitnie zauważa Ratzinger – każdy drugi, który przyjmuje Komunię, jest 

„kością z moich kości i ciałem z mego ciała” (Rdz 2,23)50. 
Człowiek żyjący eucharystycznie faktycznie nie należy do siebie. J. Ratzinger, idąc za św. 

Augustynem, zauważa, że tak jak Chrystus nie należy do siebie, Jego nauka nie jest Jego, ale 
Ojca (por. J 7,16) – tak też chrześcijanin nie należy do samego siebie. „Ja” człowieka nie należy 

do niego, ale do kogoś innego. Ono jest faktycznie tym, co mnie określa, ale staje się 
najbardziej prawdziwe wtedy, kiedy nie jest dla mnie – kiedy zjednoczone jest z Chrystusem 
Eucharystycznym i żyje dla Niego oraz bliźnich. Człowiek staje się najbardziej sobą wtedy, 

kiedy od siebie odchodzi51.  
Prawdziwe chrześcijaństwo jest eucharystyczne, czyli jak ten sakrament musi polegać 

na przemianie. Przyjmując Jezusa, sam człowiek ma się upodabniać do Niego, samemu stając 
się Eucharystią, hostią, ofiarą. J. Ratzinger puentuje to bardzo celnie: „Chrześcijaństwo jest ze 

swej natury przeobrażeniem, a więc musi być nawróceniem, a nie tylko jakąś dekoracją 
dotychczasowego życia”52. Zatem sens powszechnego uczestnictwa chrześcijan w Eucharystii 
zachowany jest wyłącznie wtedy, kiedy chrześcijanie w codziennym swoim życiu starają się 

przezwyciężać różnice, które ich dzielą oraz żyją ze sobą jak bracia – w prawdziwej miłości, 
która czerpie swoje źródło w zjednoczeniu z Chrystusem eucharystycznym53.  

3.2. Communio personarum – διάκονος 

Przystępowanie do jednego Chleba i jednego Kielicha tworzy między Jezusem a osobami 
przyjmującymi Komunię głęboką więź. Jest ona tak silna, że nie tylko  tworzy jedno z Panem, 

ale także jedno między tymi, którzy spożywają ten sam Chleb. Ratzinger, idąc za Cyprianem, 
zwraca uwagę na to, że już sam chleb jest symbolem jedności i pokazuje, że Chrystus ma jedno 
Ciało, a my z tym Ciałem jesteśmy zjednoczeni i związani. Zatem te dwa elementy: sakrament 

Eucharystii i jedność wspólnoty – Ciała Chrystusa, pozostają ze sobą w nierozerwalnej 
jedności54. Stąd wynika fakt, że wszyscy ci, którzy przyjmują Chrystusa w Eucharystii, tworzą 

ze sobą przez ten sakrament głęboką komunię osób, co wzywa do wzajemnej służby 
w miłości. 

                                                 
49 Św. Augustyn, Wyznania, księga VII, 10, 18, cyt. za: Liturgia Godzin, t. IV, Poznań 1988, s. 1120. 
50 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 407, Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum 
Caritatis, 70. 

51 Por. tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 189-195. 
52 Tenże, Teologia liturgii, s. 332. 

53 Por. tenże, Dom i Lud Boży..., s. 610-611. 
54 Por. tamże, s. 154-158. 
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Spotkanie z Panem, który daje nam siebie z krzyża i poprzez sakrament jednego chleba 

nas wszystkich czyni członkami i uczestnikami jednego Ciała, winno się przekładać na pomoc 
dla ubogich i cierpiących oraz na służenie słabym i zapomnianym. Ratzinger przytacza 
przykład Matki Teresy z Kalkuty. Ta zakonnica była pięknym owocem komunii z Bogiem 

i pozostaje dla nas przykładem świadomej communio personarum i realizacji na co dzień 
postawy miłości wobec najbardziej potrzebujących. Wszędzie tam, gdzie Matka Teresa 

otwierała dom sióstr, które opiekowały się osobami zepchniętymi na margines 
i umierającymi, pierwsze, o co prosiła, było zapewnienie miejsca na tabernakulum, ponieważ 

wiedziała, że jedynie z Eucharystii można czerpać siły do tej służby. Była przekonana, że ten, 
kto zna Chrystusa w tabernakulum, rozpozna Go także w ludziach potrzebujących 
i cierpiących55. 

Ratzinger pisze, że „Eucharystia” wraz z communio prowadzą do solidarności. Tłumaczy 
jej sens jako: „czuć się zobowiązanym wobec drugiego (...) ze świadomością wzajemnej za 

siebie odpowiedzialności, dobrze pamiętając o tym, że gdy dajemy – otrzymujemy, i że 
możemy dawać tylko to sami otrzymaliśmy, co nie jest zatem naszą wyłączną własnością” 56. 

Już w Dziejach Apostolskich czytamy, że wspólnota pierwotnego Kościoła gromadziła się 
na „łamaniu chleba” (Dz 2,42). Nazywanie w ten sposób sakramentu Eucharystii wyraża jego 
społeczny wymóg. Nie jest ona bowiem kultycznym aktem odizolowanym od innych 

i składanym prywatnie, ale jest życiem rozdającym się innym i dokonującym się we 
wspólnocie, w której pierwszym rozdającym siebie jest sam Pan57.  

Jednak najbardziej wymownym obrazem biblijnym, wzywającym i wyrażającym 
wzajemną służbę chrześcijan, jest dla J. Ratzingera/Benedykta XVI scena umywania nóg 

w Wieczerniku, w dzień ustanowienia Eucharystii. Widzi tu papież głębokie połączenie 
trynitarnej i bratniej miłości. Miłość braterska jest włączona w miłość Trójcy Świętej. 
Chrystus daje tutaj przykład i poleca, aby Go naśladować: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi” (J 13,14). 
J. Ratzinger/Benedykt XVI nazywa to „wewnętrzną strukturą chrześcijaństwa”58. Obrazowo 

natomiast, tłumacząc podstawę definicji chrześcijaństwa, pisze: „być chrześcijaninem oznacza 
dać sobie umyć nogi albo – innymi słowy: uwierzyć”59. Nie do nas bowiem należy umywanie 

swoich nóg. Ten dar możemy tylko otrzymać i przyjąć. Człowiek nie może sam sobie dać 
zbawienia, ale musi pozwolić na to, by zostało mu ono podarowane60. Wdzięczny za ten dar 
może iść dalej i nieść Chrystusa innym. Posilając się Jezusem w Eucharystii, może teraz, jak 

On, innym umywać nogi, dawać wiarę i miłość bliźniemu. 
Być prawdziwie chrześcijaninem, pisze J. Ratzinger we „Wprowadzeniu 

w chrześcijaństwo”, oznacza w istocie „przejście od bytowania dla siebie samego do 
bytowania dla drugich”61. Musi więc wiązać się z decyzją zerwania z postawą odnoszenia 

wszystkiego co wokół do siebie, czynienia siebie centrum, a przyłączeniem się do życia 
Chrystusa, które skierowane jest do całości. Trzeba ciągle w Eucharystii składać z Chrystusem 

                                                 
55 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 408. 
56 Tamże, s. 411. 
57 Por. J. Ratzinger, Kościół. Wspólnota..., s. 33-38. 

58 J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, tłum. W Szymona, Kraków 2005, s. 59. 
59 Tamże, s. 60. 

60 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, s. 204-206. 
61 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 264. 
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ofiarę z siebie, aby żyć dla bliźnich. Człowiek wezwany jest do ciągłego przezwyciężania 

siebie, aby tracąc siebie – ciągle mógł siebie udzielać62. 
Widać to wyraźnie w kontekście Eucharystii, gdzie „krew” również wskazuje na 

udzielanie siebie, na życie, które tutaj rozdaje siebie, i jest darem dla każdego i za każdego 

z nas. Dlatego włączenie się we wspólnotę krwi polega na włączeniu się w dynamikę tej 
egzystencji, w której On przelewa krew i w ten sposób dynamizuje nasze życie, które ma 

stawać się byciem dla bliźniego63. 
Na zakończenie należy jeszcze podkreślić to, na co wymownie zwraca uwagę 

J. Ratzinger, że:  

wszelkie osobiste przezwyciężanie się człowieka nie może nigdy wystarczyć. Kto chce tylko 
dawać, a nie jest gotów przyjmować, kto tylko chce być dla drugich, a nie chce uznać, że sam żyje 
także z dobrowolnego, nieoczekiwanego daru, czyjegoś daru „dla innych”, ten zapoznaje 
zasadniczą cechę bytu ludzkiego i tak musi właśnie zniszczyć prawdziwy sens bycia jednych dla 
drugich. Wszelkie przezwyciężanie siebie, by było owocne, wymaga odbierania od kogoś 
drugiego, a ostatecznie od Tego drugiego, który jest naprawdę drugim w  stosunku do całej 

ludzkości, a zarazem całkowicie z nią zjednoczony: od Boga-człowieka, Jezusa Chrystusa64. 

3.3. Wewnętrzna komunijność – zgoda na męczeństwo 

J. Ratzinger/Benedykt XVI, idąc za Soborem Watykańskim II i Janem Pawłem II, 
wskazuje bardzo konsekwentnie, że człowieka można zrozumieć jedynie przez wzajemny, 

bezinteresowny dar z siebie (zob. Gaudium et spes, 24). Duch Święty tworzy w Kościele 
wewnętrzna komunijność, do której każdy jest zaproszony. Polega ona na głębokim 

zjednoczeniu człowieka przez Eucharystię w komunii z Chrystusem, a  tym samym z Bogiem 
Trójjedynym, co sprawia, że człowiek ten ma być darem dla Boga, a w Nim dla innych, zgodnie 
ze słowami: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich” (J 15,13). Aby być prawdziwie człowiekiem, trzeba żyć „dla”65. Nie można zamykać się 
w egoizmie, który zniewala, powoduje zamknięcie i ostatecznie piekło samotności, które 

człowiek może sam sobie tylko dać. Każde dobro, a zwłaszcza to największe, jakim jest niebo, 
człowiek może tylko otrzymać. Aby zatem otrzymać, potrzebuje wspólnoty. Najpierw 

w wewnętrznej komunii z Bogiem, a tym samym z drugim człowiekiem – bratem i siostrą 
w Chrystusie66.  

Wewnętrzną komunijność, pisze J. Ratzinger, czerpiemy z Eucharystii. To tutaj, w tym 

sakramencie jest darem dla nas. Słowa dotyczące jego ciała, że będzie „wydane” i krwi, która 
ma zostać „wylana”, świadczą o tym, że Jezus został powieszony na krzyżu, na którym w męce 

umierał. Jego krew jest przelana, gdy poci się krwią na Górze Oliwnej, kiedy zostaje 
ukoronowany cierniem, gdy Go biczują, krzyżują, a także po śmierci, kiedy żołnierz przebija 

Jezusowi serce. To, o czym rozprawiamy, jest faktycznie najpierw aktem nienawiści 
i przemocy. Jezus jednak ten okrutny akt wewnętrznie przemienia w akt miłości – oddania 
życia za tych ludzi. Przemoc przemieniona zostaje w miłość. To przemiana, której potrzebuje 

człowiek i cały świat67. Trzeba umrzeć dla egoizmu, grzechu i wrogości, aby żyć na nowo 

                                                 
62 Por. tamże, s. 262-265. 
63 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, s. 406. 

64 Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 265-266. 
65 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, s. 184, 221.  

66 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 327-335. 
67 Por. tenże, Teologia liturgii, s. 414. 
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w miłości, pokoju i zgodzie. Ta przemiana prowadzi ostatecznie dalej – do zmartwychwstania. 

Śmierć zostaje przemieniona w życie. Jezus zostaje tak przemieniony, że jednoczesne bycie 
w ciele i udzielanie siebie wzajemnie się nie wykluczają, ale jedno jest zawarte w drugim 68. 
Przemieniony Pan, dający nam samego siebie w przemienionych postac iach chleba i wina, 

pragnie przemieniać ludzi, aby stawali się razem z Nim „jednym chlebem”, następnie „jednym 
ciałem”. Celem Eucharystii jest takie zjednoczenie z Chrystusem, w którym stajemy się z Nim 

i w Nim ofiarą, którą napełnia nadzieja i myśl o zmartwychwstaniu. Eucharystia jest procesem 
przemian, w który my jesteśmy włączani69. 

Komunia wzywa człowieka do wyjścia poza siebie z odosobnienia. Jest wezwaniem do 
autentycznego aktu zatracenia samego siebie. Bycie prawdziwie chrześcijaninem „oznacza 
zawsze i przede wszystkim porzucenie egoizmu kogoś, kto żyje tylko dla siebie, a przyjęcie 

postawy bycia dla siebie nawzajem”70. Bez wyrzeczenia się siebie, bez wewnętrznej zgody na 
męczeństwo, człowiek nie jest w stanie odnaleźć siebie – sensu istnienia, prawdy o samym 

sobie i spełnienia w życiu71.  

Zakończenie 

W niniejszym opracowaniu został ukazany ścisły związek pojęcia communio 

z Eucharystią. Bez Eucharystii niemożliwe bowiem jest communio, a bez communio nie można 
sprawować Eucharystii. Te dwie rzeczywistości tak ściśle są ze sobą związane, że przenikają 
się wzajemnie i jedno bez drugiego, istnieć nie może.  

Podsumowując, należy zauważyć za J. Ratzingerem/Benedyktem XVI, że eucharystyczne 
communio stanowi centrum i istotę chrześcijaństwa. Aby naprawdę być chrześcijaninem, nie 

można zrezygnować z komunii, którą czerpiemy w Eucharystii będącej sakramentem jedności 
Boga z człowiekiem i wspólnotą Ciała Chrystusowego. To tu Lud Boży tworzy prawdziwe 

communio dzięki posłudze biskupów i prezbiterów, których także scala  głęboka 
sakramentalna więź. Dzięki Eucharystii istnieje Kościół. W nim obecny jest Chrystus pod 
postaciami chleba i wina. Ciągle zwołuje swój Lud, aby karmić go sobą w Komunii Świętej. 

Chce przez ten sakrament być z nim jedno, a przede wszystkim upodabniać do siebie, tych, 
którzy Go przyjęli, ciągle ich przemieniając i nawracając. To głęboka tajemnica bycia 

Χριστιανισμóς. Prawdziwe chrześcijaństwo wyraża się bowiem w czynnej miłości do Boga 
i ludzi. Człowiek eucharystyczny, czyli żyjący dzięki i w communio, jest oddany Bogu i stara się 

naśladować Pana w codzienności. Chrześcijanin ma zatem potwierdzać swoim życiem, które 
jest ofiarą na wzór Chrystusa, communio z Bogiem i wspólnotą całego Kościoła. Osiągnąć to 
można jedynie przez Eucharystię, której istotnym wymiarem jest głęboka komunijność.  

THE COMMUNIONAL DIMENSION OF THE EUCHARIST 
ACCORDING TO J. RATZINER/ BENEDICT XVI 

Summary 

The study shows a strict connection of the concept of communio with the Eucharist. For 
one cannot have communio without the Eucharist, as well as one cannot celebrate the 

                                                 
68 Por. tamże. 
69 Por. tamże, s. 415. 

70 J. Ratzinger, O sensie bycia chrześcijaninem, tłum. J. Merecki, Kraków 2006, s. 56. 
71 Por. J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, s. 203. 
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Eucharist without communio. These two realities are so closely related, that one cannot exist 

without the other. 
Following J. Ratzinger/Benedict XVI, it should be noted, that the eucharistic communio 

constitutes the center and the core of Christianity. In order to be a real Christian, one cannot 

give up communion, which we get from the Eucharist – the sacrament of the unity of God and 
man, as well as the community of the Body of Christ. In this very place the people of God 

constitute the real communio, thanks to the service of bishops and presbyters, united by the 
profound sacramental bond. The church exists due to the Eucharist. Christ is present in it, 

under the species of bread and wine. He continuously calls His people to feed them with His 
Body in the Holy Communion. Through this sacrament He wants to be one with them, and 
most of all, to make all those who received Him be like Him, by constantly transforming and 

converting them.                      tłum. Piotr Pindur 

Keywords 
communio, Eucharist, Communion, Church, Community, Lord’s Body, Lord’s Blood. 
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ALEKSANDER SKRZYŚ 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Sprawozdanie: Konferencja Ekumeniczna „Od konfliktu do komunii”. 
Wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce 

Dnia 15 listopada 2017 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach miała miejsce Konferencja Ekumeniczna zatytułowana „Od konfliktu do 

komunii”. Wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce. Zamysłem organizatorów tego 
wydarzenia naukowego była próba dokonania podsumowania Jubileuszu 500 lat Reformacji.  

Organizatorami konferencji byli: Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Patronatem honorowym wydarzenie objęli: abp dr Wiktor Skworc – Wielki Kanclerz Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, bp dr Marian Niemiec  Zwierzchnik 
Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, oraz ks. dr hab. prof. UŚ 

Antoni Bartoszek– Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Otwarcia konferencji dokonał ks. A. Bartoszek, który zwrócił uwagę na Śląsk jako obszar 

zamieszkiwany przez przedstawicieli wielu Kościołów i Wspólnot religijnych. Witając 
prelegentów i gości, zachęcił do prowadzenia dalszych badań nad problematyką 
zjednoczeniową.  

Archidiecezja katowicka od początku swego istnienia (1925) była otwarta na inne 
Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie. O tej charakterystyce regionu wspomniał w swym 

wystąpieniu metropolita górnośląski abp W. Skworc. Przywołał w tym miejscu I Synod 
diecezji katowickiej (1975), który, jako pierwszy w Polsce, zajął się duszpasterstwem 

ekumenicznym w wymiarze diecezjalnym. 
Gościem specjalnym konferencji był kard. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, 

metropolita Bangkoku, pełniący funkcję przewodniczącego ruchu Focolare w Kościele 

rzymskokatolickim. W swym wystąpieniu wspomniał założycielkę tego Dzieła, Chiarę Lubich. 
Ruch Focolare od początku, w swych założeniach, podkreśla znaczenie ekumenizmu dla 

współczesnego świata. 
Program konferencji przewidywał trzy sesje oraz panel dyskusyjny. Moderatorem 

pierwszej sesji, zatytułowanej „Współczesne spojrzenie na ks. dr. Marcina Lutra”, był ks. prof. 

dr hab. Marek Jerzy Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pierwszy 
wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie, który zaprezentował uczestnikom konferencji  temat „Biblia Lutra światłem na 
drodze Kościoła Reformacji”. Prelegent przedstawił uwarunkowania historyczne 

i duszpasterskie oraz przesłanki praktyczne dokonanego przez Marcina Lutra przekładu 
wybranych ksiąg biblijnych na język niemiecki, a także dokonał syntezy wpływu tłumaczenia 
na rozwój Reformacji. Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser z Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W wykładzie zatytułowanym „Współczesne 
rzymskokatolickie spojrzenie na ks. Marcina Lutra” przedstawił całe spektrum problematyki 

związanej ze współczesnym postrzeganiem samego Marcina Lutra, Kościoła ewangelicko -
augsburskiego i samych luteran ze strony hierarchii i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. 

Szczególnie podkreślone zostały wspólne osiągnięcia katolików i luteran na drodze dialogu 
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bilateralnego na przestrzeni ostatnich pięciu dziesięcioleci. Sesję zamknęła krótka, 

dwudziestominutowa dyskusja. 
Druga sesja, której moderatorem był ks. prof. dr hab. Józef Budniak z Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nosiła tytuł „Próby zjednoczeniowe  

w Polsce”. Pierwsze wystąpienie dotyczyło Ugody sandomierskiej, a jego autorem był prof. dr 
hab. Janusz Tadeusz Maciuszko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

Prelegentem tej sesji był również ks. dr hab. Henryk Olszar z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wykładzie pod tytułem „Katolicy, luteranie  i kalwini 

w dążeniu do jedności wiary i pokoju religijnego” autor zapoznał obecnych  z pięciowiekową 
historią wzajemnych relacji pomiędzy katolikami, luteranami i kalwinistami ze szczególnym 
uwzględnieniem podejmowanych wysiłków natury ekumenicznej. Sesja zakończona została 

dyskusją. 
Trzecią sesję zatytułowaną „Wspólne świadectwo drogą do jedności” poprowadził jako 

moderator ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser. Jako pierwszy wystąpił bp prof. dr. hab. Marcin 
Hintz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z wykładem „50 lat dialogu 

luterańsko katolickiego”. Myślą przewodnią wykładu było ukazanie historii oraz osiągnięć 
szeroko pojętego dialogu bilateralnego prowadzonego w ostatnim półwieczu pomiędzy 
Kościołem ewangelicko-augsburskim a Kościołem rzymskokatolickim. Drugim prelegentem 

tej sesji był ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc reprezentujący Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, a tytuł wygłoszonego wykładu brzmiał: „Międzywyznaniowe 

dialogi doktrynalne”. Wykładowca przedłożył zebranym rezultaty dialogów doktrynalnych, 
zarówno bilateralnych, jak i multilateralnych, prowadzonych przez przedstawicieli Kościołów 

i Wspólnot z kręgu chrześcijaństwa, obserwowane z perspektywy Kościoła 
rzymskokatolickiego. Mianem najistotniejszych, spośród wypracowanych na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat dokumentów określono: „Wspólną deklarację w sprawie nauki 

o usprawiedliwieniu”, wspólną deklarację rzymskokatolicko-luterańską „Od konfliktu do 
komunii”, jak również wspólne deklaracje luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji ds. Jedności. 

Trzeci prelegent, były Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, bp Christian Krause, 
wygłosił wykład zatytułowany „Razem dajemy wspólne świadectwo  o Chrystusie”, 

stanowiący testimonium życia człowieka oddanego całkowicie dążeniu do pełnego, 
widzialnego pojednania katolików i luteran, a następnie wszystkich konfesji w kręgu 
chrześcijaństwa. Godnym odnotowania jest fakt, że bp Krause był – ze strony Światowej 

Federacji Luterańskiej – sygnatariuszem „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki  
o usprawiedliwieniu” (31.10.1999). Bp Krause dokonał syntezy dialogu bilateralnego 

katolicko-luterańskiego, którego był nie tylko świadkiem, lecz również aktywnym 
uczestnikiem. Kończąc swe wystąpienie, były Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej 

powiedział, że „ruch ekumeniczny jest wspierany przez powszechną, ogólnoświatową 
wspólnotę, wyznającą wiarę w Chrystusa i jest żywym, pełnym szacunku dialogiem na 
wszystkich poziomach życia”. Dalej, zwracając się do uczestników konferencji, prosił „abyśmy 

wszyscy zobowiązali się do wspólnego naśladowania Jezusa w braterstwie  i różnorodności, 
a jednocześnie do respektowania wartości ewangelicznych, niezbędnych do współistnienia 

ludzkości. Ta wschodząca, globalna «wspólnota wspólnot», jaką jest ruch ekumeniczny, 
odzwierciedla to, czego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek na wszystkich poziomach 

życia społecznego”. Trzecią sesję zakończono krótką dyskusją. 
W czwartej części konferencji odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Ekumenizm 

«dziś» w oczach Pasterzy Kościoła”. Funkcję moderatora panelu pełnił ks. dr hab. Jacek 

Kempa, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
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Uczestnikami panelu byli: bp M. Niemiec, bp A. Korczago (Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), bp dr hab. prof. UO Andrzej Czaja– ordynariusz 
diecezji opolskiej, oraz bp dr Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz diecezji sandomierskiej 
i Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Hierarchowie 

wyłożyli swoje oceny stanu aktualnego ekumenii w relacjach katolicko-luterańskich, oraz 
nakreślili perspektywę działań zjednoczeniowych w Polsce na najbliższą przyszłość. 

Podsumowania całości wydarzenia naukowego dokonali wspólnie bp M. Niemiec oraz 
ks. dr hab. J. Kempa. 


