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NOWY CZ£OWIEK W CHRYSTUSIE.
WYBRANE ASPEKTY ANTROPOLOGII BIBLIJNEJ

S³owa kluczowe: Pawe³ z Tarsu, antropologia, antropologia biblijna, zbawcze dzie³o Chrystusa,
nowe stworzenie.
Schlüsselworte: Paulus von Tarsus, Anthropologie, biblische Anthropologie, Erlösungswerk
Christi, Neue Schöpfung.
Key words:
Paul of Tars, anthropology, Bible anthropology, Christs redemptive work, new
creation.

Spór o rozumienie cz³owieka, o jego godnoæ, strukturê bytow¹ i naturê
dzia³ania siêga pocz¹tkami najstarszych cywilizacji ludzkich. W przypadku
cywilizacji europejskiej spór ten by³ zdominowany w staro¿ytnoci przez greckie
szko³y filozoficzne, których ró¿ne stanowiska ³¹czy siê tradycyjnie z Platonem
(dualizm) i Arystotelesem (hylemorfizm). Wychodz¹c z tradycji biblijnej, antropologia chrzecijañska przejê³a greckie dziedzictwo filozoficzne w sposób
twórczy, ale ujê³a cz³owieka jako jednoæ psychofizyczn¹  jako byt osobowy,
powsta³y w czasie i odt¹d ¿yj¹cy na zawsze1.
Wspó³czesna dyskusja antropologiczna jest uwarunkowana nowym spojrzeniem na cz³owieka, zapocz¹tkowanym jeszcze przez Kartezjusza i kontynuowanym przez filozofie nowo¿ytne, wprowadzaj¹ce radykalny dualizm antropologiczny2. Z kolei wspó³czesna antropologia chrzecijañska rozumienie godnoci cz³owieka opiera na prawdach objawionych, zawartych w Pimie wiê1 Problematyce tej by³o powiêcone IX Miêdzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: Dusza
 umys³  cia³o. Spór o jednoæ bytow¹ cz³owieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Lublin
14 XII 2006 (materia³y w druku).
2 Zob. S. Judycki, wiadomoæ i pamiêæ. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin
2004; T. Biesaga, B³¹d antropologiczny oraz zagro¿enia ¿ycia i cielesnoci cz³owieka, w: G. Ho³ub,
P. Duchliñsi (red.), Ku rozumieniu godnoci cz³owieka, Kraków 2008, s. 251260.

8

KS. STEFAN SZYMIK MSF

tym, zatem uwzglêdnia m.in. dane antropologii biblijnej3. Kszta³t i treci tej
ostatniej formowa³y siê przez wieki, a punktem dojcia, punktem szczytowym
i wydarzeniem centralnym by³o przyjcie na wiat Boga w Chrystusie Jezusie,
który przez swe zbawcze dzie³o przywróci³ ludzkoci utracon¹ godnoæ dzieciêctwa Bo¿ego i uczyni³ j¹ nowym stworzeniem. Niniejszy przyczynek pragnie przywo³aæ podstawowe prawdy na temat cz³owieka i jego godnoci, jak
ukazuj¹ to ksiêgi biblijne Starego i Nowego Testamentu4.
1. Dziedzictwo Starego Testamentu
Starotestamentowa nauka o cz³owieku jest wieloaspektowa, st¹d mo¿na
przywo³aæ tu jedynie istotne jej elementy, konieczne do rozumienia antropologicznego orêdzia Nowego Testamentu, przy czym decyduj¹ce miejsce nale¿y
przyznaæ treciom zawartym w Rdz 1-35.
Od pocz¹tku autorzy natchnieni ujmuj¹ i opisuj¹ cz³owieka jako jednoæ
psychofizyczn¹. Ju¿ na pierwszych stronach Biblii cz³owiek jest ukazany jako
jednoæ cielesna i duchowa, jako istota stworzona przez Boga, o czym czytamy
w Ksiêdze Rodzaju. Najpierw autor kap³añski stwierdza, ¿e Bóg stworzy³
cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, powo³uj¹c go do istnienia jako
mê¿czyznê i kobietê (Rdz 1,26-27). Nastêpnie w drugim opisie autor jahwistyczny pisze: I ulepi³ Jahwe Bóg cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³ w jego
nozdrza tchnienie ¿ycia. Tak sta³ siê cz³owiek istot¹ (nepe) ¿yj¹c¹ (Rdz 2,7).
W wietle antropologii biblijnej cz³owiek nie mia³ nepe jako duszy, lecz on
sam jest nepe jako istota ¿yj¹ca, jest pe³ni¹ i ca³kowitoci¹. Autor ma na
myli ca³ego cz³owieka, niepodzielnego na duszê i cia³o. Ta biblijna idea
ró¿ni³a siê od spojrzenia Greków, bowiem wed³ug myli platoñskiej cz³owiek
sk³ada³ siê z cia³a i duszy, zatem by³ rozumiany dualistycznie: dusza nale¿y
do sfery ducha, natomiast cia³o do porz¹dku materii. Platon dowodzi³, ¿e
dusza jest niezniszczalna, wiecznie istniej¹ca i niemiertelna, a przebywa
w ciele jakby w wiêzieniu czy grobie. Uwolnienie duszy z cia³a by³o jej
3 Antropologiê biblijn¹ zdefiniowaæ mo¿na jako naukê o cz³owieku z punktu widzenia jego
relacji do Boga w oparciu o dane objawienia  zob. EK, t. 1, Lublin 1985, kol. 679; antropologiê
biblijn¹ omawiaj¹ tam¿e: L. Stachowiak  Stary Testament, w: EK, t. 1, kol. 690692; K. Romaniuk
 Nowy Testament, w: EK, t. 1, kol. 692694; zob. te¿ H. Langkammer, ¯ycie cz³owieka w wietle Biblii.
Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004.
4 Zob. na ten temat: U. Szwarc, Dawny i nowy cz³owiek w aspekcie biblijnym, w: A.J. Nowak,
T. Paszkowska (red.), Homo novus, Lublin 2002, s. 3142; S. Ormanty, Fenomen nowotestamentalnego
spojrzenia na cz³owieka, Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica 2 (2002), s. 1726; S. Ormanty,
Cz³owiek jako istota osobowa w wietle antropologii biblijnej, RBL 57 (2004), s. 3544.
5 Zob. L. Stachowiak, Koncepcja cz³owieka w Starym Testamencie. Materia³y pomocnicze do
wyk³adów z biblistyki 6 (1983), s. 1323; H.W. Wolff, Antropologie des Alten Testaments, 7. Aufl.,
Gütersloh 2002; B. Janowski, Der Mensch im alten Israel, ZThK 102 (2005), s. 143175.
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zbawieniem6. Niemniej trzeba odnotowaæ, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym pojawienie siê chrzecijañstwa platoñski dualizm oddzia³ywa³ na autorów biblijnych. Wyrany wp³yw tej myli jest dostrzegalny w literaturze m¹drociowej,
gdzie przyk³adowo autor Ksiêgi M¹droci pisa³: miertelne cia³o (sôma) przygniata duszê (psychç), a ziemski przybytek obci¹¿a lotny umys³ (Mdr 9,15; zob.
tak¿e 3,1-4). Podobne oddzia³ywanie mia³o miejsce w literaturze pozabiblijnej
(por. Jub 23, 31)7.
Starotestamentowy opis stworzenia rodzaju ludzkiego zawiera tak¿e kilka
innych prawd na temat godnoci cz³owieka. Cz³owiek jest istot¹ stworzon¹
przez Boga i jako taki ma swój pocz¹tek; jako stworzenie jest te¿ zale¿ny od
Boga w swoim istnieniu i dzia³aniu. Równoczenie jednak cz³owiek jest istot¹
podobn¹ do Boga i jest Jego obrazem. Biblici szukaj¹ znaczenia tych
dwóch okreleñ, chocia¿  jak siê wydaje  wyra¿aj¹ one tê sam¹ rzeczywistoæ. Nie chodzi o podobieñstwo fizyczne, ale wyra¿enie prawdy, ¿e cz³owiek
jest stworzony na wzór Boga, co konkretyzuje siê w jego ¿yciowych mo¿liwociach i dzia³aniu: cz³owiek jest zdolny kochaæ i jest panem wiata stworzonego8.
Cz³owiek jest tak¿e istot¹ spo³eczn¹, gdy¿ zosta³ stworzony jako mê¿czyzna i kobieta, co w drugim opisie stworzenia zosta³o opracowane teologicznie. Rodzaj ludzki jest zró¿nicowany pod wzglêdem p³ciowoci: cz³owiek
istnieje jako mê¿czyzna lub kobieta, oni za buduj¹ wspólnotê osób i tworz¹
podstawow¹ komórkê spo³eczn¹ (Rdz 2,4b-24). W wietle tego opisu kobieta
jest stworzona przez Boga i ma tê sam¹, co mê¿czyzna naturê (nale¿y tutaj
pamiêtaæ o historyczno-kulturowym kontekcie opowiadania). Mê¿czyzna
i kobieta s¹ sobie równi, a zarazem wzajemnie siê dope³niaj¹9.
Opis pocz¹tków zawiera inn¹ jeszcze wa¿n¹ prawdê na temat pocz¹tków
ludzkoci. Stworzony na obraz Bo¿y cz³owiek pozostawa³ pierwotnie w stanie
przyjani z Bogiem, w wyniku czego miêdzy nim a Bogiem panowa³y harmo6 Platoñsk¹ dwoistoæ przezwyciê¿a nastêpnie Arystoteles (teoria hylemorfizmu), a jego myl
przejêli póniej i rozwinêli myliciele chrzecijañscy, wprowadzaj¹c pojêcie duszy. Zob. G. Reale,
Historia filozofii staro¿ytnej, t. II: Platon i Arystoteles, prze³. E.I. Zieliñski, Lublin 1996, s. 221241,
452467. Zob. dalej: T.M. Robinson, The Defining Features of Mind-Body Dualism in the Writings
Plato, w: J.P. Wright, P. Potter (red.), Psyche and Soma. Physicians and Metaphysicians on the MindBody Problem, Oxford 2000, s. 3755; P.J. van der Eijk, Aristotles Psycho-Physiological Account of the
Soul-Body Relationship, w: J.P. Wright, P. Potter (red.), Psyche and Soma. Physicians and Metaphysicians , s. 5777.
7 Zob. L. Stachowiak, Zagadnienie dualizmu antropologicznego w Starym Testamencie i literaturze miêdzytestamentalnej, STV 2 (1969), s. 3-31.
8 Na ten temat: R. Krawczyk, Starotestamentowa idea obrazu Bo¿ego w cz³owieku, RTK 1
(1984), s. 1930; P. Gibert, Cz³owiek obrazem i podobieñstwem Boga, AK 2 (1987), s. 264278;
S. Ormanty, Cz³owiek jako obraz Boga, Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie 8 (2003), s. 215227.
9 Zob. F. Martin, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Teologiczne orêdzie Rdz 1, Communio 1
(1996), s. 6689; J.S. Synowiec, Pocz¹tki wiata i ludzkoci wed³ug Ksiêgi Rodzaju, wyd. 3 popr.
i rozsz., Kraków 2001.
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nia i pokój. Teologiczne opowiadanie Jahwisty o grzechu pierwszych rodziców
(Rdz 3,1-24) objania pochodzenie grzechu i pocz¹tek z³a na ziemi jako skutek
postêpowania cz³owieka, jako niepos³uszeñstwo wobec Boga i przekroczenie
Bo¿ej woli. Odt¹d cz³owiek jest ska¿ony przez grzech i obarczony jego skutkami10. Warto tu zaznaczyæ, ¿e to w³anie opowiadanie i wynikaj¹ce z niego
teologiczne przes³anie, wyj¹tkowo wa¿ne dla Nowego Testamentu, rzadko
by³o przedmiotem refleksji teologów ¿ydowskich. Wyj¹tkiem jest deuterokanoniczna Ksiêga M¹droci (Mdr 2,23-24). Temat grzechu Adama i Ewy pojawia siê równie¿ kilkakrotnie w literaturze apokryficznej (4 Ezd 3,7.21-22;
ApMoj 7-8,15-32; ApBasyr 54,15). Tymczasem upadek pierwszych rodziców
mia³ konsekwencje dla ca³ej ludzkoci, zw³aszcza dla statusu i kondycji cz³owieka w jego relacji do Boga i innych ludzi, jak ilustruj¹ to kolejne rozdzia³y
Ksiêgi Rodzaju11.
Poszerzaj¹c obserwacje, powinno siê odnotowaæ, ¿e Stary Testament wypracowa³ terminologiê antropologiczn¹, która póniej wp³ynê³a w znacz¹cym
stopniu na autorów Nowego Testamentu. Najwa¿niejszym centrum ludzkiego
ja jest serce (hebr. lçb, lçbâb) jako miejsce poznania i mylenia, pragnieñ
i uczuæ, tak¿e odwagi i radoci (zob. Ps 16,9; 73,21; Prz 15,13-14; 16,9), st¹d
przysz³e odnowienie cz³owieka ³¹czy³o siê z daniem mu nowego serca12.
Innymi wa¿nymi terminami by³y m.in. dusza (hebr. nepe), duch (hebr. rûah),
chocia¿ znaczenie tych pojêæ jest bardzo zró¿nicowane. T³umaczone na jêzyk
grecki i uzupe³nione o greckie pojêcia filozoficzne stworzy³y one fundament
antropologicznej terminologii Nowego Testamentu13.
Jednak cz³owiek biblijny nie by³ rzeczywistoci¹ statyczn¹, opisan¹ za
pomoc¹ pojêæ, ale by³ przede wszystkim istot¹ ¿yw¹, intensywnie prze¿ywaj¹c¹ swoj¹ codziennoæ. Cz³owiek dowiadcza³ siebie poprzez historiê i w biegu
historii, w licznych wydarzeniach codziennego ¿ycia. Niezale¿nie od terminów, za pomoc¹ których jest opisany cz³owiek oraz jego wnêtrze i rozliczne
funkcje, autorzy Starego Testamentu podkrelaj¹ nieustannie ³¹cznoæ cz³owieka z Bogiem i jego od Boga zale¿noæ. Ilustruje to biblijna historia zbawienia,
pocz¹wszy od Abrahama i pozosta³ych patriarchów, przez Moj¿esza i lud Bo¿y
na pustyni, po wejcie i pobyt Izraela w ziemi obiecanej, a tak¿e póniejsza
10 Zob. szerzej: J. Sulowski, Czy Adam i Ewa byli nadzy? Dwie m¹droci  z Bogiem lub bez
Boga. Studium filologiczno-biblijne opowieci Rdz 2-3 na tle dziejów Izraela, £ód 1998.
11 Warto odnotowaæ, ¿e autor Apokalipsy Barucha jest bliski teologicznej myli Paw³a, chocia¿
pisa³ nieco póniej (ApBasyr 54,15; por. Rz 5,12). Na okres zamykaj¹cy formowanie siê kanonu ksi¹g
Biblii Hebrajskiej przypada te¿ ¿ywy rozwój ¿ydowskiej demonologii (zob. TestIss 7,7; TestJud 20,1-2;
1QS 3,17-19).
12 W. Pikor, Rola serca w nowym przymierzu (Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-28), Verbum Vitae 4
(2003), s. 5377.
13 Zob. H. Langkammer, ¯ycie cz³owieka w wietle Biblii, s. 2935.
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historia niewiernoci i powrotów narodu wybranego do Boga. Ilustruj¹ to tak¿e
osobiste historie biblijnych postaci. Izraelita prze¿ywa³ w³asne cz³owieczeñstwo w relacji do Boga, swego Stwórcy i Pana (zob. Pwt 6,4), za wielk¹
pomoc¹ dla jego pobo¿noci i jej miarodajnym wskanikiem by³o prawo Moj¿esza, reguluj¹ce wszystkie obszary ¿ycia narodu wybranego (= sprawiedliwoæ). Ca³kowite otwarcie siê na Boga i intensywne prze¿ywanie wiary to
integralne elementy definiuj¹ce cz³owieka w Starym Testamencie, który
w Bogu widzia³ prawdziwy sens, cel i kres ziemskiego ¿ycia (Ps 73,24-26;
Hi 19,25-27).
2. Zbawcze dzie³o Chrystusa
Cz³owieka nie mo¿na zrozumieæ do koñca bez Chrystusa  te s³owa
Jana Paw³a II, wypowiedziane na placu Zwyciêstwa w Warszawie (2 VI 1979),
mo¿na uznaæ za punkt wyjcia i absolutny fundament antropologii Nowego
Testamentu, bowiem przyjcie Jezusa Chrystusa otworzy³o zupe³nie nowy
okres ludzkiej historii14. Bóg sta³ siê prawdziwie Cz³owiekiem (J 1,14; Flp 2,6-8),
a tym samym przyj¹³ ludzkie cia³o i cz³owieczeñstwo, przebóstwiaj¹c je i nadaj¹c
ostateczn¹ wartoæ, dope³nion¹ nastêpnie prawd¹ o zmartwychwstaniu15.
Nas jednak interesuje tu tylko jeden aspekt Jego przyjcia i obecnoci.
Nale¿y zwróciæ uwagê na wyrane odciêcie siê Jezusa od religijnego legalizmu
¯ydów i podejcie do ¿ydowskiego prawa (Mt 5,17), co by³o zewnêtrznym
przejawem wyj¹tkowego rozumienia misji, jak¹ Nauczyciel z Nazaretu zamierza³ realizowaæ. Jezus stanowczo dystansowa³ siê od mesjañskich nadziei ¯ydów na restauracjê królestwa Dawida, nadziei narodowych i politycznych, jakie wi¹zali oni z przyjciem Mesjasza16. W czasach Nowego Testamentu takie
14 W jêzyku polskim istnieje kilka dobrych opracowañ publicznej dzia³alnoci i nauczania Jezusa Chrystusa. Zob. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orêdzie i dzieje, Kraków 1997; Benedykt XVI, Jezus
z Nazaretu. Cz. I: Od chrztu w Jordanie do przemienienia, Kraków 2007; zob. tak¿e: H. Langkammer,
Teologia Nowego Testamentu, t. 1, Wroc³aw 1985; J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986, wyd. 2 popr. i uzup., Z¹bki 1999; R. Bartnicki, Przes³anie Ewangelii, Warszawa 1996; J. Czerski,
Ksiêgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne, Opole 2003.
15 Mo¿na mówiæ o antropologii chrystologicznej. Zob. H. Langkammer, ¯ycie cz³owieka
w wietle Biblii, s. 3639.
16 Tytu³ ,,Mesjasz wywodzi siê ze Starego Testamentu i oznacza pomazañca Bo¿ego, namaszczonego na króla w Izraelu (2 Sm 7,11-16; l Krn 17,11; 28, 5; Ps 89,4-5.21-22; 110; 132,11; Am 9,11-12).
¯ydzi wierzyli, ¿e pod koniec czasów powstanie mesjasz-król z pokolenia Dawida, który utrwali panowanie Boga na ziemi; jego panowanie mia³o mieæ charakter religijny i powszechny. Uwa¿ano tak¿e, ¿e
przysz³y mesjañski król bêdzie obdarzony nadzwyczajnymi darami i przymiotami. Zob. J. Synowiec,
Oto Twój Król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Testamentu, Kraków 1992; R. Tomczak, Rozwój
idei mesjañskiej w Starym Testamencie, Studia Paradyskie 3 (1993), s. 159176; M. Go³êbiewski, Idee
mesjañskie w Psalmach, W³oc³awek 1996; B. Wodecki, Gradacja idei mesjañskiej w Biblii, w: Studium
Scripturae anima theologiae, w: J. Chmiel, T. Matras (red.), Kraków 1990, s. 356367; T.D. Alexander,
Król s³uga. Biblijny portret Mesjasza, Kraków 2000.
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mesjañskie nadzieje by³y ¿ywe w licznych krêgach, jednak w szczególnoci
wród faryzeuszów, a tak¿e w Qumran17. Wymownym przejawem narodowych
oczekiwañ ¯ydów wobec przysz³ego Mesjasza na szybk¹ restytucjê królestwa
by³ uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy (Mk 11,1-11), kiedy to t³umy da³y
wyraz swemu przekonaniu wo³aj¹c: B³ogos³awione królestwo ojca naszego
Dawida, które przychodzi (Mk 11,10). Tymczasem w tym znaczeniu tytu³ ,,Mesjasz nie tylko nie pojawia siê w ustach Jezusa, ale Nauczyciel wydaje siê
sprzeciwiaæ odnoszeniu do Niego samego tytu³u lub nakazuje milczenie na ten
temat. Takiej postawy Jezusa nie rozumia³o ¿ydowskie otoczenie ani Jego
uczniowie, co dobitnie ilustruje kilka scen (np. Mt 11,2-6; par. £k 7,18-23)18.
Szczególne nastawienie Jezusa do tytu³u Mesjasz widaæ wyranie w reakcji
na wyznanie Piotra: On ich zapyta³: A wy, za kogo mnie uwa¿acie? Odpowiedzia³ Mu Piotr: Ty jeste Chrystusem [= Mesjaszem]. Wtedy surowo im
przykaza³, ¿eby nikomu o Nim nie mówili. I zacz¹³ ich pouczaæ, i¿ Syn Cz³owieczy musi wiele cierpieæ, ¿e zostanie odrzucony przez starszych, arcykap³anów
i uczonych w Pimie, oraz, ¿e zostanie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 8,29-31; par.). Równie¿ uczniowie Jezusa d³ugo myleli
o Nim jako Mesjaszu politycznym, natomiast nie rozumieli zapowiadanej mêki
i mierci (por. £k 24,19-21.44-47; Dz 1,6)19.
W zgodnej opinii egzegetów Jezus z Nazaretu g³osi³ orêdzie o królestwie Bo¿ym i g³osi³ pocz¹tek Bo¿ego panowania (Mk 1,15; Mt 4,17; por.
3,2; 10,7). Jezus g³osi³ panowanie Boga nad wiatem i ludmi oraz zwyciêstwo
Boga nad z³em, czego zewnêtrznym znakiem by³o uwalnianie ludzi od z³ych
duchów (zob. Mt 12,28; £k 11,20). Nauczyciel kierowa³ swoje orêdzie do
ludzi ubogich i stoj¹cych nisko w hierarchii spo³ecznej, do tych wszystkich,
którym odmawiano praw religijnych i spo³ecznych. Zwraca³ siê do ludzi ubogich pod wzglêdem materialnym i do grzeszników, do chorych i cierpi¹cych,
a tak¿e do ludzi prostych i pogardzanych. W czasie publicznej dzia³alnoci
przychodzili do Niego tak¿e ludzie z okolic, które by³y uznawane przez ¯ydów
za terytoria pogañskie (Mk 3,8; £k 6,17). Podobnie odwiedza³ On okolice
Tyru i Sydonu (Mk 7,24; Mt 15,21) i posiad³oci Dekapolu (por. Mk 5,1-20;
17

Zob. PsSal 17, 4. 18-21; 4QFlorilegium = 4Q174 (kol. 3, 10-13); 4QpIza = 4Q161 (frag. 810,
kol. 3, 1120); por. te¿ 4 Ezd 10(12), 32.
18 Zob. Z. Paw³owicz, Stanowisko wspó³czesnego judaizmu wobec postaci Jezusa Chrystusa,
Homo Dei 48 (1979), s. 198206; R. Tomczak, Godnoæ mesjañska Jezusa na podstawie perykopy
poselstwa Jana Chrzciciela (Mt 11,2-6 i £k 7,18-23). Analiza historyczno-literacka, Studia Paradyskie 5
(1995), s. 151180.
19 Mamy tutaj do czynienia z ¿ywo dyskutowan¹ kwesti¹ egzegetyczn¹ okrelan¹ jako sekret
mesjañski. Zob. J.J. Kilgallen, The Messianic Secret and Marks Purpose, BTB 7 (1977), s. 6065;
dalej: P. Kasi³owski, Zapowied mierci Jezusa a postawy uczniów w Mk 8,27-10, 52, Bobolanum 8
(1997), s. 111125; zob. te¿: F. Sieg, Syn Cz³owieczy  Mesjasz  Syn Bo¿y i Szymon Piotr (Mt 16, 13-20),
Bobolanum 6 (1995), s. 2748.
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7,24-31). Zatem orêdzie Jezusa z Nazaretu by³o realizacj¹ obietnic danych Izraelowi, ale nie w sensie ziemskiego panowania czy rz¹dów teokratycznych20.
W publicznym nauczaniu Jezusa pojawi³y siê tak¿e wypowiedzi, w których ujawni³ On prawdziwy sens swej mesjañskiej godnoci, daleko przewy¿szaj¹cej oczekiwania i koncepcje mesjañskie ¯ydów. Jezus Chrystus przyszed³,
aby oddaæ ¿ycie za zbawienie ludzi. Pierwsz¹ zapowied mielimy w cytowanym wy¿ej logionie o koniecznoci mierci Syna Cz³owieczego (Mk 8,31). Podobne w treci wyst¹pienie pojawia siê w odpowiedzi na probê aposto³ów Jana
i Jakuba (wed³ug Mt prosi³a matka). Odpowiadaj¹c Jezus mówi o potrzebie s³u¿by
i czekaj¹cej Go mierci na krzy¿u: Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono,
lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu (zob. Mk 10,35-45). Napotykamy tu na teologiczn¹ interpretacjê przysz³ej mierci Jezusa: okup
(gr. lytron) oznacza³ np. ekwiwalent pieniê¿ny za wyrz¹dzone szkody albo cenê
wykupu niewolnika lub jeñca wojennego. Tutaj cen¹ okupu jest ¿ycie Chrystusa Jezusa ofiarowane za ca³¹ grzeszn¹ ludzkoæ (por. Iz 53,10-12)21.
Najpe³niejsze objanienie sensu mesjañskiej misji Jezusa znajduje siê
w opisie ostatniej wieczerzy i ustanowienia Eucharystii. Za pomoc¹ gestów
i s³ów Chrystus Pan wyjani³ definitywnie znaczenie swej misji (Mk 14,24-25;
par.) W Jego s³owach odnajdujemy nawi¹zanie do wyjcia Izraelitów z Egiptu
i zawarcia przymierza na Synaju (Wj 24,8: krew przymierza) oraz aluzjê do
pieni o cierpi¹cym s³udze Jahwe (Iz 52,1353,12). Krew Chrystusa jest krwi¹
niewinnego s³ugi Bo¿ego przelan¹ za wielu, ratuj¹c¹ od kary i od mierci. Jest
to interpretacja mierci Jezusa Chrystusa w kategoriach ofiary zastêpczej
i ekspiacyjnej za grzech ludzki. Po mierci i zmartwychwstaniu uczniowie
Jezusa uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bo¿ego; zrozumieli tak¿e
drogê mêki i mierci Jezusa i póniej wiarygodnie g³osili wiatu Jego orêdzie
o ju¿ obecnym panowaniu Boga22.
Teologiczna refleksja nad krzy¿ow¹ mierci¹ i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa pog³êbiona zosta³a nastêpnie przez Jego aposto³ów i uczniów, ale
20

H. Merkel, Die Gottesherrschaft in der Verkündigung Jesu, w: Königsherrschaft Gottes
und himmlischer Kult im Judentum, Urchristentum und in der hellenistischen Welt, M. Hengel (hrsg.),
A.M. Schwemer, Tübingen: Mohr 1991, WUNT 55, s. 119161; J. Driver, The Kingdom of God. Goal of
Messianic Mission, w: W.R. Shenk (red.), The Transfiguration of Mission, Missionary Studies 12 (1993),
s. 83105.
21 Zob. H. Witczyk, Syn Cz³owieczy przyszed³ daæ ¿ycie jako okup w miejsce wielu (Mk 10, 45b).
Czym jest Odkupienie?, Kieleckie Studia Teologiczne 2 (2003), s. 364385.
22 Zob. K. Romaniuk, Czy i jak rozumia³ Jezus cel swojej w³asnej mierci?, RBL 31 (1978),
s. 198203; H. Langkammer, Najstarsza soteriologiczna interpretacja mierci Jezusa, w: Biblia ksiêg¹
¿ycia ludu Bo¿ego, S. £ach, M. Filipiak (red.), Lublin 1980, s. 129140; X. Leon-Dufour, Sens mierci
Chrystusa, W drodze 4 (1985), s. 2936; J. Kudasiewicz, Historiozbawczy i wspólnototwórczy sens
Jezusowych s³ów i gestów ustanowienia Eucharystii, w: F. Gryglewicz (red.), Teologia Nowego Testamentu, t. 1, Lublin 1986, s. 4558.
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przede wszystkim przez Aposto³a Narodów. Pisz¹c o krzy¿owej mierci,
w. Pawe³ stwierdza, ¿e Chrystus umar³  zgodnie z Pismem  za nasze grzechy
(1 Kor 15,3), za w Licie do Rzymian: Jego to ustanowi³ Bóg narzêdziem
przeb³agania, przez wiarê moc¹ Jego krwi (Rz 3,25). Najpe³niej tajemnicê
krzy¿a uj¹³ w. Pawe³, gdy pisa³: Bóg za okazuje swoj¹ mi³oæ do nas w tym,
¿e Chrystus umar³ za nas, gdy bylimy jeszcze grzesznikami (Rz 5,8). Tê sam¹
prawdê sformu³owa³ Jan Ewangelista: Tak Bóg umi³owa³ wiat, ¿e da³ Syna
swego Jednorodzonego, aby ka¿dy, kto wierzy w Niego, nie zgin¹³, ale mia³
¿ycie wieczne (J 3,16; por. 1 J 4,10).
3. Cz³owiek nowym stworzeniem
Bezporednim rezultatem przyjcia na wiat Chrystusa i zbawczych wydarzeñ by³a ca³kowita przemiana ontycznej i egzystencjalnej sytuacji cz³owieka, który odt¹d jest nowym stworzeniem. Prawdê tê wypowiada w ró¿ny sposób wielu autorów Nowego Testamentu, jednak najpe³niej w. Pawe³ w swoich
listach. Aposto³ ukazuje cz³owieka w jego relacji do Boga jako istotê stworzon¹ i grzeszn¹, a równoczenie ju¿ odkupion¹ i usprawiedliwion¹. Jego naukê
o cz³owieku cechuje napiêcie miêdzy tym, co by³o przed przyjciem Chrystusa, a tym, co ju¿ jest dziêki dzie³u zbawienia23.
Punktem wyjcia jest dla w. Paw³a kondycja cz³owieka przed przyjciem
Chrystusa, zdeterminowana jego pochodzeniem od pierwszego rodzica. Adam
da³ pocz¹tek ca³emu ludzkiemu rodzajowi, a ka¿dy cz³owiek jest jego obrazem
(gr. eikôn), st¹d tak¿e obarczony skutkami grzechu, przez co ludzka wola jest
s³aba, a pragnienia cz³owieka kieruj¹ siê do tego, co doczesne i przemijaj¹ce
(por. 1 Kor 15,44-49). Cz³owiek jest ska¿ony przez grzech, a grzech to potêga,
która panuje nad cz³owiekiem; zaprzedany w niewolê grzechu cz³owiek odczuwa konsekwencje tego w swoim ¿yciu. Grzech mieszka w nim i dzia³a na jego
niekorzyæ, uprzedzaj¹c jego zamierzenia i kieruj¹c nim wbrew jego woli
(Rz 5,12-21; 6,17-23; 7,7-25; 1 Kor 15,22)24.
Jednak z tej z³ej kondycji Chrystus wyzwoli³ wiat i ludzkoæ, za przez
Jego zbawcze dzie³o dokona³o siê odrodzenie. Ekspiacyjna mieræ Chrystusa
ma fundamentalne znaczenie dla nowej sytuacji cz³owieka i dla jego relacji do
Boga. Jak pisze w. Pawe³, Chrystus wzi¹³ na siebie przekleñstwo grzechu
i mierci (zob. Gal 3,13; Rz 8,3) i wyda³ siebie, by uwolniæ cz³owieka
z wiêzów grzechu (Rz 5,15; 6,10) i wybawiæ od panowania mierci i Prawa
23 Na ten temat zob. S. Szymik, Antropologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu,
t. 1: Listy Paw³owe, Katolickie i List do Hebrajczyków, Wroc³aw 2008, s. 233267. w. Pawe³ wychodzi
z biblijnej i judeohellenistycznej koncepcji cz³owieka, ale uwzglêdnia tak¿e greck¹ myl filozoficzn¹.
24 Zob. K. Romaniuk, Soteriologia w. Paw³a, Warszawa 1983, s. 159177.
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(Rz 6,8; 7,4-6). Przez mieræ Chrystusa cz³owiek zosta³ przywrócony Bogu
 odkupiony i usprawiedliwiony (2 Kor 5,21; Flp 3,9)25.
Przyjêcie nowej rzeczywistoci ofiarowanej przez Chrystusa dokonuje siê
w chwili chrztu (Rz 6,3-18), a skutkiem jest przyobleczenie nowego cz³owieka. Chrzest jest dla Paw³a pocz¹tkiem chrzecijañskiej egzystencji i koniecznym sk³adnikiem zbawienia (1 Kor 12,13). Aposto³ objania: Zostalicie obmyci, uwiêceni i usprawiedliwieni w imiê Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha
Boga naszego (1 Kor 6,11). Z niezwyk³¹ g³êbi¹ Aposto³ ukazuje tak¿e chrzest
jako w³¹czenie w mieræ i powstanie z martwych z Chrystusem (Rz 6,3-4)26.
O wielkim znaczeniu chrztu Aposto³ mówi tak¿e wtedy, gdy wskazuje na godnoæ chrzecijan jako przybranych synów Bo¿ych i wynikaj¹ce st¹d konsekwencje: Bowiem wszyscy jestecie synami Bo¿ymi dziêki wierze w Chrystusa
Jezusa. Albowiem wy wszyscy, którzy zostalicie ochrzczeni w Chrystusie, przyobleklicie Chrystusa (Gal 3,26-27)27. Dzieciêctwo Bo¿e wyznacza now¹ miarê ¿ycia i istnienia cz³owieka, którego relacja do Boga i ludzi zosta³a ca³kowicie odnowiona. Wiara w Chrystusa nie znosi ani nie niweczy ró¿nic narodowych, spo³ecznych i tak¿e p³ciowych, ale uzdalnia ka¿dego wierz¹cego do
przezwyciê¿enia i pokonania w ¿yciu tych barier. Wszyscy s¹ dzieæmi Bo¿ymi
i dziedzicami obietnicy (Gal 3,28-29)28.
Przyjêcie wiar¹ Chrystusa ma tak¿e inne konsekwencje, bowiem odt¹d
ochrzczeni umarli dla grzechu, a ¿yj¹ dla Boga w Jezusie Chrystusie, st¹d te¿
grzech nie mo¿e ju¿ wiêcej królowaæ w miertelnym ciele (Rz 6,11-12). Now¹
sytuacjê cz³owieka odkupionego uj¹³ Pawe³ Aposto³ tak¿e w s³owach: Je¿eli
wiêc kto trwa w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minê³o;
oto istnieje to, co nowe (2 Kor 5,17). Jest to najpe³niejsze opisanie nowej
sytuacji cz³owieka.
W³¹czenie, wspó³uczestnictwo i transformacja to terminy, które najpe³niej
opisuj¹ nowy status cz³owieka. W Chrystusie jest dana cz³owiekowi mo¿liwoæ zbawienia, jednak sprawiedliwoæ Bo¿¹ trzeba przyj¹æ aktem wiary
(Rz 6,16). Przemiana ma swój punkt pocz¹tkowy w chwili uwierzenia i wyznania Jezusa jako Pana (Rz 10,9; 1 Kor 12,3). Przyjêcie wiar¹ s³owa Bo¿ego
oznacza te¿ przyjêcie i zaakceptowanie Bo¿ych dzie³ w Chrystusie. Wiara jest
25 Na temat usprawiedliwienia w listach w. Paw³a zob. H. Langkammer, Teologia Nowego
Testamentu, cz. 2: Pawe³  List do Hebrajczyków, Wroc³aw 1984, s. 148161; idem, ¯ycie cz³owieka
w wietle Biblii, s. 318322.
26 Zob. H. Langkammer, ¯ycie cz³owieka w wietle Biblii, s. 444447.
27 Zob. E. Szymanek, Istota synostwa Bo¿ego (Gal 3, 26-27), RTK 1 (1969), s. 6176.
28 ród³o powszechnoci zbawienia Aposto³ widzia³ w tym, ¿e Bóg jest jeden i jest Bogiem
wszystkich (Rz 3,28-30). Odt¹d istnieje lud Bo¿y nowego przymierza, w którym wszyscy s¹ kim
jednym w Chrystusie Jezusie (Gal 3,28). Aposto³ wskaza³ na obietnicê dan¹ Abrahamowi (Gal 3,8; por.
Rdz 12,3), za wiarê Abrahama przedstawi³ jako wzór drogi zbawienia i podstawê przynale¿noci do
ludu Bo¿ego (Gal 3,6-9; Rz 4,3).
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wyznaniem wiary (Rz 10,9.14; Gal 2,16; Flp 1,29; 1 Tes 4,14) i jest dzia³aniem
Boga w cz³owieku, jest warunkiem i kszta³tem nowego ¿ycia29.
To, co dokona³o siê sakramentalnie, winno byæ urzeczywistnione tak¿e
w codziennym ¿yciu moralnym, bowiem odt¹d wierz¹cy umarli dla grzechu
i ¿yj¹ dla Boga w Jezusie Chrystusie (zob. Rz 6,11). W innym miejscu Pawe³
powie: Jeli ¿yjemy dziêki Duchowi, to wed³ug Ducha postêpujmy (Gal 5,25).
Duch (gr. pneuma) jest miejscem nadprzyrodzonego ¿ycia cz³owieka pozostaj¹cego w ³¹cznoci z Bogiem. Duch ogarnia ca³ego cz³owieka i pozwala poznaæ to, co jest ludzkie (1 Kor 2,11-12), ale Duch prowadzi tak¿e cz³owieka do
Boga, tym samym pozostaj¹c w niezgodzie z d¹¿eniami cia³a (Gal 5,17-18;
6,8)30.
Wed³ug Aposto³a Narodów godnoæ cz³owieka wynika równie¿ z jego
niezwyk³ego powo³ania i przeznaczenia do ¿ycia wiecznego. Pawe³ przyznawa³ wszystkim wierz¹cym w Chrystusa ju¿ w obecnym ¿yciu nowy status
i sposób egzystencji  w chwale (1 Kor 4,8). W innym miejscu Aposto³
pisze: My wszyscy z ods³oniêtym obliczem, odzwierciedlaj¹c chwa³ê Pana, jestemy przemieniani na ten sam obraz [gr. eikôn] przez ducha Pañskiego, jakby
od chwa³y ku chwale (2 Kor 3,18; por. Kol 3,10; Ef 4,24). Cz³owiek ma
pocz¹tek w Adamie i podobnie ma nowy pocz¹tek w Chrystusie Jezusie. Pawe³
zapowiada te¿ przysz³e o¿ywienie wszystkich zmar³ych i przyodzianie cz³owieka w niezniszczalnoæ i niemiertelnoæ (zob. 1 Kor 15). Cz³owiek otrzyma
cia³o niebiañskie w przysz³ym czasie zbawienia: A jak nosilimy obraz ziemskiego, tak nosiæ bêdziemy obraz [gr. eikôn] Niebiañskiego (1 Kor 15,49).
Natomiast w licie do mieszkañców Filipii Pawe³ napisa³: jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekszta³ci nasze poni¿one cia³o, na podobne do swego chwalebnego cia³a (Flp 3,20-21).
* * *
Przedstawione opracowanie to przyczynek do antropologii biblijnej,
w którym zosta³y omówione najwa¿niejsze prawdy objawione na temat godnoci cz³owieka. Cz³owiek zosta³ powo³any do ¿ycia przez Boga na Jego obraz,
by by³ do Niego podobny w ¿yciu i dzia³aniu. Jednak przez jego niepos³uszeñ29

Na temat wiary: K. Romaniuk, Soteriologia w. Paw³a, s. 260263; H. Langkammer, Teologia
Nowego Testamentu, s. 172180; zob. te¿: U. Schnelle, Paulus. Leben und Denken, BerlinNew York
2003, s. 598606.
30 Termin pneuma (duch) najczêciej oznacza Ducha Bo¿ego lub Ducha wiêtego (Rz 1,4;
8,26; 1 Kor 2,10; 3,16; 7,40; 12,3-4; 2 Kor 3,3; 1 Tes 1,5-6 itd.), tak¿e Ducha Chrystusa (Rz 8,9-10;
2 Kor 3,17; Gal 4,6; Flp 1,19); rzadziej pojêcie to jest odniesione do ducha cz³owieka. Zob. K. Romaniuk,
Soteriologia w. Paw³a, s. 253256; J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 3438; zob. dalej: H. Langkammer, Duch wiêty w Listach w. Paw³a, Studia Teologiczno-Historyczne l¹ska Opolskiego 9 (1981),
s. 113124; J. Homerski, Duch wiêty w listach Paw³owych, Resovia Sacra 3 (1996), s. 723.
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stwo na wiat wesz³y grzech i mieræ, przezwyciê¿one dopiero pos³uszeñstwem Syna Bo¿ego. Jezus Chrystus przyj¹³ na siebie ludzki grzech i przywróci³ cz³owiekowi utracon¹ godnoæ Bo¿ego dziecka. Jako nowe stworzenie, jest
cz³owiek powo³any do wspólnoty z Bogiem i do ¿ycia wiecznego.

DER NEUE MENSCH IN CHRISTUS.
AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER BIBLISCHEN ANTHROPOLOGIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Ausführungen bilden einen Beitrag zur biblischen Anthropologie, in dem die wichtigsten offenbarten Wahrheiten über den Menschen dargelegt wurden. Eine solche Sicht scheint
besonders in der heutigen Auseinandersetzung um den Menschen, in der der christlichen Anthropologie eine radikal dualistische Sicht der Person entgegen gestellt wird, wichtig. Der Mensch
wurde von Gott ins Dasein gerufen als sein Bild, damit er in seinem Leben und Handeln Gott
ähnlich wird. Durch den Ungehorsam des Menschen kamen Sünde und Tod auf die Welt, überwunden erst durch den Gehorsam des Gottessohnes. Jesus Christus nahm die menschliche Sünde auf
sich und gab dem Menschen die verlorene Gotteskindschaft zurück. Als eine neue Schöpfung ist
der Mensch zur Gemeinschaft mit Gott und zum ewigen Leben berufen. Der Spur dieser
grundsätzlichen biblischen Wahrheiten folgend, untersucht der Autor des Artikels zuerst die alttestamentlichen Daten, die vor allem die Würde des Menschen und seine Herkunft von Gott her,
aber auch den Ungehorsam und die Folgen der Sünde betonen (Gen 1-3). Die Antwort Gottes auf
die Sünde des Menschen war die Ankunft des Sohnes Gottes, dessen Sendung keinen nationalen
oder politischen Charakter, sondern als Ziel die Erlösung und das Heil des Menschen hatte. Zuerst
hat Jesus selbst (Mk 8,31; 10,35-45; 14,24-25) und dann haben auch seine Apostel darauf hingewiesen. Im dritten Teil des Artikels werden die Folgen des Erlösungswerkes Christi für den
einzelnen Menschen und die ganze Menschheit dargelegt. Dank des Glaubens durch die Taufe
(Röm 6,3-18) ist der Mensch eine neue Schöpfung (2 Kor 5,17) und erfreut sich der Würde der
Gotteskindschaft (Gal 3,26-27).

NEW MAN IN CHRIST
SELECTED ASPECTS OF BIBLE ANTHROPOLOGY
(SUMMARY)

This account is a contribution to the Bible anthropology. The most important truths pertaining to human dignity have been looked upon. Such an approach seems particularly essential in
the context of the argument about human, in which radical dualist visions of person have been
juxtaposed with the Christian anthropology. Human was created by God in Gods likeness in order
to be similar to Him in life and work. Yet, by humans disobedience sin and death entered the
world. They could be overcome only by the obedience of the Son of Man. Jesus Christ took upon
himself the human sin and restored human to the once lost dignity of Gods child. As a new
creature, human is called to the communion with God and to the life eternal. By following these

18

KS. STEFAN SZYMIK MSF

basic Bible truths, the author first analyzes the Old Testament records which emphasize human
dignity and humans coming from God, but also his disobedience and the consequences of sin
(Gen 1-3). Jesus Christs coming into the world was Gods answer to human sin; Christs mission
did not have any national or political character- its aim was redeeming and saving human, to which
He himself pointed out (Mk 8,31; 10,35-45; 14,24-25), and later his apostles, as well. In the third
part of the account the effects of Christs redemptive work for human and the whole human kind
have been presented. Thanks to the faith and through baptism (Rom 6,3-18) human is a new
creation (2 Kor 5,17) and has the dignity of Gods child (Gal 3,26-27).
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Bez cz³owieka nie ma religii. Stwierdzenie to nie oznacza ¿adn¹ miar¹
materialistycznej genezy religii. Tak, jak cz³owiek wyra¿a siê w ciele  jest
cia³em, równoczenie transcenduj¹c je (dziêki duchowi!), tak te¿ religia jest
cia³em maj¹cym ducha. Istnieje pewna analogia miêdzy cz³owiekiem
a religi¹. Religie mówi¹ o cz³owieku, o jego duchu, ale i jego widzialnym
ciele, jego widzialnym obrazie. Cia³o wyra¿a cz³owieka, ale równoczenie
kryje, ukrywa cz³owieka. Cz³owiek nie tylko wyra¿a siê w ciele, ale w ciele
siê równie¿ chowa. Wyrazem ka¿dej religii jest doktryna, która obejmuje
podstawowe kategorie sakralne w ogóle (bóstwa, istoty wy¿sze, duchy), wiata
i cz³owieka, a tak¿e cia³a.
1. wiat cia³a, czyli fenomenologia cia³a
wiat cia³a jest wspólnym wiatem religii, nawet, jeli jest ona wyj¹tkowo spirytystyczna. I chocia¿ cia³o jest wspóln¹ wartoci¹ wszystkich tradycji religijnych, to jednak antropologie poszczególnych systemów wierzeñ
znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Wprawdzie w¹tki antropogenezy (powstanie
i pocz¹tek cz³owiek lub ogólnie mówi¹c  rodzaju ludzkiego) s¹ w wielu
tradycjach religijnych zbie¿ne, czy podobne, to treæ, przedmiot owej antro-
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pogenezy, czyli owej ludzkiej z³o¿onoci, jest inna. Ten sam cz³owiek przez
poszczególne doktryny religijne jest wielorako opisywany  nie tylko zewnêtrznie, ale i w wymiarze wewnêtrznym.
Istnieje tyle interpretacji tego, co nazywamy cia³em, ile istnieje religii.
Religie wskazuj¹ nie tylko na somatyczny, fizyczny kszta³t cia³a, ale podkrelaj¹ jego religijny, w tym teologiczny sens, mistyczn¹ i symboliczn¹ funkcjê
oraz kultyczny wyraz. Cia³o jest przedmiotem naukowej refleksji prowadzonej
nie tylko przez teologiê, ale i filozofiê1.
Tak zwana teologia cia³a, zauwa¿ona pod koniec XX w. przez chrzecijan
i wyranie przez nich opisana, nie stanowi  w sensie religioznawczym
 oryginalnej wizji chrzecijañstwa. Hinduizm od czasów przedchrzecijañskich g³osi w³aciw¹ sobie teologiê cia³a, chocia¿ nigdy takiego okrelenia
nie u¿ywa. Ka¿da religia ma swoj¹, niesprowadzaln¹ do innej, teologiczn¹
(bosk¹) naukê o ludzkim ciele. Mo¿na je wszystkie bardziej zrozumieæ
w optyce cia³a Boga czy te¿ cia³ bóstw.
O wymiarze teologicznym cia³a stanowi jego wartoæ w odniesieniu do
Boga i zbawienia. To Bóg (bogowie) wed³ug wiêkszoci systemów religijnych
jest twórc¹ materii (s¹ jednak systemy wierzeñ proklamuj¹ce odwiecznoæ
tego, co materialne, promuj¹ce monistyczn¹ wizjê wiata), a cia³o jest jednym
z ucielenieñ owej materii. Nale¿y je postrzegaæ w optyce, w wietle proklamowanej przez religie prawdy o stworzeniu wiata (o¿ywionego i nieo¿ywionego). Wiele religii wypowiada siê o duchu, duszy, która stanowi zarówno
pierwiastek organizuj¹cy, jak i w ogóle witalny cia³a. Nie bez znaczenia jest
tak¿e fundamentalna, kluczowa dla ¿ycia kwestia dobra i z³a, które dzieje siê
równie¿ przy wspó³udziale ludzkiego cia³a, czy wprost w ludzkim ciele
(np. grzech nierz¹du, cudzo³óstwa, zabójstwa).
Duch ludzki (to, co wewnêtrzne, niewidzialne, a co najpe³niej stanowi
o cz³owieku) nie tylko organizuje cia³o, integruje je, ale wyra¿a siê w ciele.
Cz³owiek jest cia³em i równoczenie nim nie jest. Ono wspó³uczestniczy
w tworzeniu dobra lub jest wspólnikiem w propagowaniu z³a. Cia³o o¿ywiane dusz¹ nie nale¿y do kategorii materii nieo¿ywionej. Kiedy czêciej mówi³o
siê o ciele zmar³ego, na cia³o ¿yj¹cego nieczêsto zwraca³o siê uwagê. Dzi
zauwa¿yæ mo¿na kszta³towanie siê destrukcyjnej adoracji w³asnego cia³a. Czysto materialistyczny, narcystyczny kult cia³a nie ma nic wspólnego z kultycznym wymiarem cia³a. Cia³o ka¿dej istoty ¿ywej, zw³aszcza cz³owieka jest materi¹, która ¿yje (powstaje i rodzi siê, rozwija, w koñcu umiera, by  jak chc¹
niektóre religie  czekaæ na powszechne zmartwychwstanie). Materia ta nie
tylko ¿yje dziêki duchowi, ale duch j¹ równie¿ otacza, os³ania.
1 Zob. M.A. Kr¹piec, Cia³o ludzkie, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 176186.
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Kultyczny wymiar cia³a cz³owieka ujawnia siê wyranie w kontekcie
spe³nianych rytua³ów. Cia³o jawi siê wówczas niczym wi¹tynia, swoisty duchowy budynek, budowla, przybytek sakralny. Cia³o jest powa¿nie traktowane
we wszystkich obrzêdach religijnych. Wprowadzane jest w konkretn¹ spo³ecznoæ moraln¹ danej wspólnoty wierz¹cych. Akt ten dokonywany jest na drodze
szeregu czynnoci obrzêdowych. Cia³o pokornie jest im poddane. Od poczêcia
cz³owieka, przez narodzenie po mieræ i akt pochówku cia³o sytuuje siê
w centrum religii, chocia¿ przez niektóre systemy wierzeñ bywa³o deprymowane czy wrêcz demonizowane. Cia³o zmar³ego ma szczególn¹ sakraln¹ wymowê  mówi ono o przemijaniu, a zarazem o wiecznoci i trwaniu. Wskazuje,
¿e ¿ycie cz³owieka jest niezg³êbion¹ tajemnic¹.
wiêta religijne s¹ wielkimi celebracjami, w których cia³o ludzkie odgrywa kluczow¹ rolê. Podobnie jak w czasie ¿ydowskiego szabatu cia³o nabiera
szczególnej wymowy  jest cia³em wiadomym stworzenia go przez Boga, tak
równie¿ w innych religiach pozachrzecijañskich w dniach wiêtych (np. w czasie celebrowania rytua³ów dorocznych, rodzinnych, okazjonalnych itd.) cia³o
ujawnia wiêtoæ, tajemniczoæ w nim obecn¹. Bywa okadzane, pokrapiane
wod¹, zanurzane w wodzie  dostêpuje ablucji, uczestniczy w procesjach,
przyjmuje okrelone pozy (rytualne le¿enie na ziemi, szczególnie przed momentem podjêcia wa¿nych decyzji i zobowi¹zañ, symbolizuj¹ce przytulanie
siê do Matki Ziemi; klêczenie  wyra¿aj¹ce poddanie siê, sk³adanie r¹k
 maj¹ce podobn¹ wymowê; wznoszenie r¹k ku górze, do nieba  wskazuj¹ce
na myli i s³owa biegn¹ce do Boga, bóstwa, Istoty Najwy¿szej; siedzenie
w bezruchu w pozycji lotosu, czy innej kontemplacyjnej pozie  wyra¿aj¹ce
oderwanie siê od wszystkiego, co jest chaosem, rozproszeniem i skupienie siê
na tym, co najwa¿niejsze).
Ludzkie cia³o, ujmowane jako ¿yj¹cy przedmiot, wykonuje szereg fizycznych czynnoci, dowiadcza ich tak¿e, zaspokaja tzw. potrzeby fizjologiczne. Nigdy nie s¹ one obojêtne z punktu widzenia fenomenologii religii.
Spo¿ywanie pokarmu, czy przyjmowanie napoju, ma religijny sens. Podobnie
rezygnacja z nich w czasie praktyki postu wskazuje na religijny charakter
wyrzeczenia. Szczególnej wymowy nabieraj¹ posi³ki w czasie uroczystoci
religijnych. W wielu religiach wiata znane s¹ uczty rytualne. Niezwykle wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ stypy pogrzebowe, które w najg³êbszej swej istocie s¹ wspólnym biesiadowaniem ¿ywych i zmar³ych przy jednym stole. Nie tyle wyra¿aj¹
smutek, co nadziejê na wspólny kiedy stó³ tych, którzy s¹ jeszcze na wiecie
z tymi, którzy odeszli (jest to biesiada zbawionych, czyli uczta niebiañska,
znana w ró¿nych religiach). Nie trzeba zawsze byæ wiernym danej religii, by
przyjmowaæ pokarm na czeæ boga tej religii. Tak uwa¿a neohindusityczny
ruch  Miêdzynarodowe Towarzystwo wiadomoci Kryszny. Spo¿ywanie

22

EUGENIUSZ SAKOWICZ

prasady (pokarmu ofiarowanego bóstwu jako widomego znaku jego ³aski) to
rodzaj komunii z Kryszn¹, bêd¹cym jednym z wcieleñ boga Wisznu. Kryszna
uznawany jest przez jego czcicieli za pe³n¹, doskona³¹ manifestacjê Wisznu2.
Cia³o, z natury wiête, nie mo¿e nie przyjmowaæ wiêtej strawy i napojów (komunii). W religiach pokarm jest b³ogos³awiony, co oznacza, ¿e jest on
darem Boga dla cz³owieka. Przez pob³ogos³awienie pokarm jest zwracany istocie boskiej, uwa¿anej za dawcê ¿ycia, a tak¿e rodków do ¿ycia.
W ka¿dej religii cia³o ludzkie odgrywa wa¿n¹ funkcjê symboliczn¹3.
Mo¿e byæ uwa¿ane za obraz kosmosu, postrzegane jako streszczenie procesów w nim przebiegaj¹cych. Cia³o daje wiele do mylenia, tak jak symbol
daje do mylenia. Odsy³a do makrokosmosu, do nieogarniêtych umys³em
cz³owieka i jego wyobra¿eniem przestrzeni kosmicznych i materii w niej obecnej, poruszanej si³¹ ducha Wielkiego Nieznanego  istoty boskiej, wszechw³adnego poruszyciela kosmosu. Cia³o jest wówczas mikrokosmosem,
ma³ym wszechwiatem, w którym dzieje siê w minimalnej skali to, co przebiega w mega skali w przestrzeni kosmicznej. Cia³o ma teistyczny i kosmiczny
charakter, naturê.
Cia³o cz³owieka mo¿e byæ cia³em Boga, czy te¿ czêci¹ boskiego korpusu, jak chc¹ tego systemy emanacyjnej interpretacji wiata i ¿ycia. Jawi siê
wówczas jako jeden z elementów panteizmu, chc¹cego wszêdzie i we wszystkim, i we wszystkich widzieæ Boga. Mo¿e byæ u³ud¹, zjaw¹, fatamorgan¹, jak
przekonuj¹ zwolennicy skrajnie duchowej wizji wiata, odrzucaj¹cej w ogóle
jego realnoæ.
Bardzo wa¿n¹ funkcj¹ cia³a jest jego udzia³ w komunikacji wartoci kulturowych. Cia³o stanowi medium, rodek ekspresji, tego, co sk³ada siê na kulturê4. Ludzka postaæ, czyli w³anie cia³o, wyra¿ona w sztukach plastycznych
(rzeba, obraz) jest znakiem religijnym5.
2. Religie ludów pierwotnych
Religie spo³ecznoci niepimiennych6, sytuuj¹cych siê wci¹¿ na niskim
szczeblu rozwoju cywilizacyjnego (w sensie postêpu technicznego/technologicznego), wskazuj¹ na cia³o jako dzie³o Istoty Najwy¿szej. Najwy¿szy wród
2 Na temat Kryszny zob. A. Piekarska-Maulik, Kryszna, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 6,
Warszawa 2002, s. 117-118.
3 Zob. T. Gadacz, Cia³o. Symbolika cia³a, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 2, Warszawa 2001,
s. 518520.
4 Zob. B. Lincoln, Human Body, w: Encyclopedia of Religion, t. 6, New York 1987, s. 502.
5 Zob. R. Lipsey, The Human Figure as a Religious Sign, w: Encyclopedia of Religion, t. 6, s. 505511.
6 Zob. E. Sakowicz, Religie ludów pierwotnych Afryki, Nurt SVD. Kwartalnik Misjologiczno-Religioznawczy 1 (2005), s. 71101 (zw³aszcza punkt 2: Okrelenie i cechy specyficzne religii ludów
pierwotnych, s. 7276).
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bóstw, czêsto nazywany przez ludy pierwotne Afryki Ojcem b¹d Dziadkiem
(co ma wskazywaæ na pokrewieñstwo ludzi z bogiem), mia³ utworzyæ cia³o
cz³owieka, bêd¹c przy wykonywaniu tego aktu szczególnie zaanga¿owanym.
Materi¹, z której powsta³ cz³owiek mia³a byæ glina. U¿ycie przez Istotê Najwy¿sz¹ ró¿nych pigmentów do tworzywa, z którego ulepiony zosta³ cz³owiek
wyjaniaæ ma ró¿norodnoæ kolorów skóry cz³owieka, a wiêc wieloæ ras ludzkich. Innymi materia³ami  tworzywem mia³y byæ ga³êzie, ptasie pióra oblepione ziemi¹. Istota Najwy¿sza tak stworzy³a ludzi, by mogli oni podj¹æ po¿ycie ma³¿eñskie. Nauczy³a ich aktu ma³¿eñskiego, podaj¹c pierwsz¹ instrukcjê
gestów i czynnoci. Do chwili pope³nienia przez pierwszych ludzi pierwszego
z³a (czyli grzechu) Istota Najwy¿sza ¿y³a z ludmi w jednej wioskowej wspólnocie. Po dokonaniu przez ludzi z³a, uda³a siê do nieba, wspinaj¹c siê tam po
niciach pajêczyny.
W wierzeniach ludów pierwotnych (okrelanych te¿ jako spo³ecznoci
tradycyjne, ze wzglêdu na przywi¹zanie do tradycji plemiennej, przekazywanej
na drodze ustnych podañ) cia³o ma charakter sakralny, wiêty. Nie jest ono
przeciwstawiane temu, co duchowe. Nie ujawnia ontycznej, bytowej dychotomii, znanej w niektórych systemach wierzeñ, wed³ug której to, co duchowe jest
w nieustannym konflikcie z tym, co cielesne. Zreszt¹ w spo³ecznociach pierwotnych profanum zawsze jest sacrum.
Cia³o poddawane jest niemal przez ca³e ¿ycie cz³owieka ró¿norodnym
czynnociom rytualnym. Uczestniczy w tzw. rytach przejcia (rittes de passage), przechodz¹c wszystkie etapy egzystencji  od poczêcia, przez narodziny,
dojrza³oæ, wtajemniczenia w ró¿ne kulty (np. ³owców), ma³¿eñstwo, po akt
agonalny. Cia³o ch³opca wkraczaj¹cego w wiek mêski oraz cia³o dziewczyny
staj¹cej siê kobiet¹ dowiadcza wielu æwiczeñ cielesnych, przyjmuje je pokornie, akceptuje zadawane przez doros³ych rany. Bywa upokarzane w³anie
przez doznawanie ciêgów, bicie, czêsto przedmiotami o symbolicznej wymowie, maj¹cymi odniesienie do symboliki seksualnej.
Najwa¿niejszym aktem, którego dowiadcza ch³opiec staj¹cy siê mê¿czyzna jest obrzezanie7. Usuniêcie napletka z mêskiego narz¹du rozrodczego skutkuje porzuceniem kobiecej sfery oddzia³ywania, w której ch³opiec (noworodek, niemowlê, dziecko, a w niektórych przypadkach nawet kilkunastoletni
m³odzieniec) pozostawa³. Nieobrzezany ch³opiec zawsze u ludów pierwotnych
przynale¿y do spo³ecznoci kobiet, w sensie duchowym jest kobiet¹. Jego cia³o
jest w³aciwie cia³em kobiety, a nie mê¿czyzny. Okaleczenie cia³a przez zadanie mu rany zwi¹zanej z czynnoci¹ obrzezania ma przygotowaæ m³odego
cz³owieka do podjêcia odpowiedzialnej roli mê¿a i ojca rodziny. Z jednej stro7 Zob. E. Sakowicz, Symbolika inicjacji ch³opców u ludu Ndembu w Zambii, Collectanea
Theologica 3 (1985), s. 158167.
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ny, jak przekonuj¹ podania i legendy ludów plemiennych, bêdzie to cia³o silne,
zdrowe, z drugiej za zahartowane do trudu i mocne w obliczu cierpienia.
Obrzezanie zaprawia te¿ cia³o do walki nie tylko z wrogami plemienia, ale te¿
do walki o zdobywanie codziennego pokarmu, rodków potrzebnych do utrzymania, wykarmienia rodziny. W przypadku afrykañskich ludów zbieracko-³owieckich s¹ to najczêciej polowania na zwierzynê ³own¹. Dziewczêta natomiast poprzez tzw. obrzezanie ³echtaczki, przygotowywana jest do cierpieñ
i bólu zwi¹zanego z ci¹¿¹, porodem, po³ogiem, a tak¿e do wielkiego powiêcenia siê przy pielêgnowaniu dzieci.
Zarówno na ciele inicjowanych ch³opców, jak i dziewcz¹t dokonywane s¹
naciêcia. W ten sposób powsta³y tatua¿ zwany skaryfikacj¹ jest oznak¹ przynale¿noci plemiennej. Ich cia³a w czasie obrzêdów pokrywane s¹ ró¿nokolorowymi farbami, które symbolizuj¹ nie tylko g³êbok¹ zmianê w ich strukturze
bytu, jako konkretne jednostki, ale tak¿e wskazuj¹ na szereg procesów przebiegaj¹cych w ¿yciu plemiennym, a dotycz¹cych porz¹dku spo³ecznego. Kolor
czerwony zawsze symbolizuje krew wojownika, krew myliwego, ale te¿ krew
menstruacyjn¹. Kolor bia³y wskazuje na nasienie mêskie oraz na mleko karmi¹cej matki.
Golenie g³ów oznacza symboliczne powstanie kogo nowego, innego.
Z chwil¹ obrzezania inicjowani otrzymuj¹ te¿ nowe, doros³e ju¿ imiê.
Wed³ug zwyczajów i wierzeñ ludów pierwotnych cia³o cz³owieka po jego
mierci musi byæ pochowane przy zachowaniu wszystkich wymaganych przez
tradycjê ceremonialnych czynnoci. Ich zaniechanie spowodowaæ mo¿e wiele
niepo¿¹danych, dramatycznych wydarzeñ i okolicznoci w ¿yciu bli¿szej i dalszej rodziny, w egzystencji ca³ego plemienia. Duchy przodków objawiaj¹ siê
swoim wspó³plemieñcom, przyjmuj¹c postaæ cia³a, które za ¿ycia by³o ich
cia³em. Zmarli natomiast, jeli ¿yj¹ w plemiennej pamiêci, pozostaj¹ przynajmniej przez piêæ pokoleñ tzw. ¿ywymi zmar³ymi. Cia³a zmar³ych najczêciej
grzebane s¹ w obrêbie zagrody, w której byli obecni za ¿ycia.
Wród ludów pierwotnych wielkim szacunkiem otaczani s¹ starcy. S¹ oni
¿ywymi ksiêgami tradycji plemiennej. Ich cielesnoæ jest tak¿e otaczana szacunkiem. Znajduj¹ siê oni bowiem bardzo blisko przejcia na drug¹ stronê
¿ycia. Wyznawcy religii pierwotnych traktuj¹ mieræ jako naturalne wydarzenie. mieræ stanowi szczyt ¿ycia. Po spe³nieniu odpowiednich czynnoci rytualnych w czasie pogrzebu (który mo¿e rozci¹gn¹æ siê nawet na kilka lat) zmar³y zyskuje status przodka. Wspiera swoich wspó³plemieñców ¿yczliwoci¹,
przychylnoci¹. Z chwil¹ mierci nie odchodzi w niepamiêæ.
Ludy pierwotne s¹ przekonane, ¿e cia³o stworzone zosta³o do nieustannego dynamizmu. Przys³owie znane w Kamerunie powiada, ¿e dziecko rodzi siê
tañcz¹c. Wszystkie uroczystoci u tych ludów celebrowane s¹ tañcem. Orszak
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pogrzebowy jest równie¿ tanecznym pochodem. Co wiêcej, motoryka Afrykañczyka jest z natury taneczna. Bezruch te¿ jest dynamiczny. Chwile spoczynku, bezczynnoci nie s¹ lenistwem (jak zdarza siê ludziom kultury Zachodu niesprawiedliwie oceniaæ mieszkañców Czarnego L¹du), lecz tworzeniem
czasu, jego twórczym przemyleniem. Nie ma chyba nic bardziej dynamicznego i ¿ywego jak czas.
U niektórych ludów pierwotnych cia³o danej jednostki nie jest tylko jej
specyficznym cia³em. Spo³ecznoci przyjmuj¹ce wiarê w reinkarnacjê wierz¹, ¿e cia³o mo¿e byæ przejête od przodków. Istnieje wiêc jaka organiczna
ca³oæ z³o¿ona z cia³ ró¿nych ludzi. Znane s¹ nieliczne ludy, które wierz¹ we
wcielenie syna Istoty Najwy¿szej w postaæ cz³owieka. Przekonania te nie s¹
wtórne do dogmatu chrzecijañskiego, mówi¹cego o Synu jedynym Boga. Nie
stanowi¹ kopii wierzeñ chrystianizmu. Syn Boga u ludów pierwotnych nie by³
nigdy odkupicielem, czy te¿ zbawicielem znêkanych ludzi, dowiadczonych
chorobami, czy te¿ ¿yj¹cych w niestannym strachu.
Cia³o od¿ywiane jest pokarmem stanowi¹cym dar Istoty Najwy¿szej. Walor po¿ywienia jako daru podkrelaj¹ tzw. ofiary prymarne (czy te¿ prymicjalne), sk³adane z pierwocin rolinnych (pierwszych plonów) oraz z najcenniejszych czêci zwierz¹t. Istocie Najwy¿szej sk³ada siê w darze serce b¹d
mózg upolowanego czy wyhodowanego zwierzêcia, a tak¿e ziarna zbó¿, czy
te¿ pierwsze wybrane z naturalnych uli plastry miodu. Istota Najwy¿sza szanowana jest jako ta, która nieustannie troszczy siê o ludzkie cia³a i dlatego
uczestniczy w tajemniczej uczcie z cz³owiekiem.
3. Islam
Islam jest religi¹ absolutnego, ca³kowitego poddania siê cz³owieka Allahowi (arabskie s³owo Allah przek³ada siê na jêzyk polski jako Bóg). Muzu³manin (czyli dos³ownie pos³uszny, poddany woli Allaha) jest wiadom, ¿e zosta³ stworzony przez Mi³osiernego, Litociwego Boga. Ma³¿onkowie podejmuj¹ seksualne wspó³¿ycie od wezwania Allaha. Do ucha nowo narodzonego
dziecka w pierwszych chwilach ¿ycia ojciec wypowiada s³owa o Bogu jedynym i o poddaniu siê jemu cz³owieka.
Bóg nie mo¿e byæ rozumiany, przekonuj¹ muzu³manie, na sposób antropomorficzny, nie mo¿e mieæ ludzkich kszta³tów. Zamkniêcie Boga w ciele
cz³owieka, oznacza³oby zredukowanie boskoci do czynnika czysto ludzkiego.
Z tej w³anie racji islam zabrania przedstawiania cielesnoci Boga, której On
po prostu nie ma. Chroni w ten sposób swoich wiernych przed idolatri¹, ba³wochwalstwem. Odmawia te¿ Allahowi ojcowania  Wszechmog¹cy nie
mo¿e mieæ syna, bo gdyby mia³ musia³by te¿ posiadaæ ¿onê  boginiê.
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Tradycja islamu przyjmuje biblijny obraz ulepienia cz³owieka przez Allaha z prochu ziemi8. Koran bardzo sugestywnie opisuje powstanie cz³owieka,
który wed³ug tej religii, jako mê¿czyzna i kobieta, zajmuje najwy¿sze miejsce
w hierarchii wszystkich stworzeñ9. Allah powo³a³ mê¿czyznê do istnienia
w sposób cudowny, jako pierwsz¹ istotê ludzk¹. Ulepi³ go z sypkiej materii,
z plastycznego czarnego mu³u, a nastêpnie tchn¹³ w niego swojego ducha.
Tak stworzony Adam sta³ siê prototypem, wzorem ka¿dej istoty ludzkiej.
Uchodzi on za ojca wszystkich ludzi, którzy okrelani s¹ dzieæmi Adama.
Bóg ustanowi³ pierwszego cz³owieka swoim namiestnikiem, nastêpc¹
(chalifa) na ziemi. Godnoæ ta przynale¿y wszystkim ludziom  mê¿czyznom i kobietom. Powstali oni z tej samej substancji i rodz¹ siê w stanie
czystoci, niewinnoci. Ich sukces czy upadek zale¿y od ich wiary i postêpowania (sura 95, 5-6; 103, 2-3). Idea³ mê¿czyzny i kobiety jest wed³ug Koranu
taki sam (sura 16, 98). Oboje powo³ani zostali przez Boga do postêpowania
coraz doskonalsz¹ drog¹ ¿ycia i do rozwijania coraz doskonalszego porz¹dku
spo³ecznego.
Allah wezwa³ anio³ów do oddania Adamowi pok³onu. Uczynili to wszyscy sporód nich, oprócz Iblisa, istoty duchowej dzia³aj¹cej na zgubê cz³owieka (arabski odpowiednik szatana) (sura 20, 116). On powodowany pych¹
z powodu szlachetniejszej wed³ug niego materii, z której zosta³ stworzony, nie
chcia³ pok³oniæ siê temu, który powsta³ z prochu ziemi.
Mê¿czyzna i kobieta s¹ takimi samymi, dobrymi dzie³ami Boga. Miêdzy
nimi, jako stworzeniami Boga, nie ma ¿adnej bytowej (istotowej) ró¿nicy. Koran podkrela równoæ p³ci. Jakkolwiek niektórzy autorzy muzu³mañscy twierdz¹, ¿e kobiety, bêd¹c z natury s³abszymi fizycznie i bardziej delikatnymi
psychicznie ni¿ mê¿czyni, kieruj¹ siê w ¿yciu raczej uczuciami ni¿ rozumem
i z tej racji stoj¹ ni¿ej od mê¿czyzny. Powinny byæ im wobec tego podporz¹dkowane. Zarówno Koran, jak i tradycja muzu³mañska nie mówi, ¿e cz³owiek
zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Boga, tak jak podaje tê prawdê do
wierzenia judaizm i chrzecijañstwo.
wiêta ksiêga islamu, wypowiadaj¹c siê o duszy i ciele nie przeciwstawia
ich sobie, nie antagonizuje. Islam proklamuj¹c jednoæ i jedynoæ Boga, jednoæ wspólnoty wszystkich wiernych  ca³ej islamskiej ummy, mówi te¿
o jednoci w cz³owieku. Stworzone przez Boga cia³o ludzkie nie jest z³em, nie
mo¿e byæ uwa¿ane za synonim grzechu, tym bardziej nie mo¿e byæ potêpione.
8
9

Zob. M.M. Dziekan, Cia³o. Islam, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 2, s. 514.
Na temat mê¿czyzny (i kobiety) w islamie zob. E. Sakowicz, Mê¿czyzna. I. W religiach monoteistycznych. 2. W islamie, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 755. Zob. te¿.
M. Tworuschka, U. Tworuschka, Islam. Ma³y s³ownik, Warszawa 1995, s. 4952; M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988 (passim).
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To w³anie ze wzglêdu na tê wrodzon¹ dobroæ cz³owieka nie by³o potrzebne
wiatu wcielenie Jezusa Chrystusa. Cia³o nie jest siedzib¹ z³a, nie jest naznaczone wrodzon¹ u³omnoci¹ duchow¹ nazywan¹ przez chrzecijan grzechem
pierworodnym. Wiecznemu potêpieniu, niekoñcz¹cym siê katuszom poddane
zostan¹ tylko cia³a tych ludzi, którzy pope³nili grzech niewybaczalny  szirk
(grzech politeizmu, polegaj¹cy na przydawaniu Bogu towarzyszy). Cia³a potêpione dowiadczaæ bêd¹ m¹k piekielnych, wiecznego spalania siê w ogniu
nieugaszonym i innych okrutnych cierpieñ.
Religia poddania siê Allahowi zawsze negowa³a wybuja³e praktyki ascetyczne, uwa¿aj¹c, ¿e stanowi¹ one skrajnie niebezpieczne podejcie do cia³a.
Islam odrzuci³ celibat, jako z³o wymierzone przeciwko woli Boga, by rodziæ
dzieci i zaludniaæ ziemiê. Uzna³ ¿ycie w celibacie jako zamach na Bo¿y dar
p³odnoci wpisany w ka¿de ludzkie cia³o. Jednak¿e poddanie cia³a postowi
w czasie wiêtego miesi¹ca ramadan nigdy nie oznacza³o pastwienia siê nad
cia³em, jego poni¿ania, jako rzekomego ród³a i siedliska z³a. Post (nieprzyjmowanie pokarmu i napoju, powci¹gliwoæ w po¿yciu ma³¿eñskim, niepalenie fajki wodnej, a w skrajnych przypadkach nieprze³ykanie liny) oznacza³
najwspanialszy ho³d, jaki cz³owiek mo¿e z³o¿yæ Allahowi za jego najwiêkszy
dar przekazany ca³ej ludzkoci  wiêt¹, objawion¹ ksiêgê Koran.
Islam, który jest religi¹ poddania siê woli Allaha, przygotowuje swoich
wiernych na mieræ jako na chwilê spotkania z Mi³osiernym, Litociwym,
Wszechmog¹cym, która sytuuje siê u pocz¹tku wiecznej jemu subordynacji.
Wiernoæ Allahowi zapewni muzu³maninowi zbawienie. Zmar³y muzu³manin
od momentu swojej mierci bêdzie musia³ jednak czekaæ na Dzieñ Rozstrzygniêcia, kiedy Allah dokona s¹du nad wszystkimi zmar³ymi i ¿ywymi ludmi.
Chwila mierci cz³owieka nie oznacza wed³ug islamu trwa³ej separacji duszy
i cia³a. Wraz ze mierci¹ nastêpuje chwilowe ich rozdzielenie. Wstêpnie, ale
nie ostatecznie os¹dzona dusza konkretnego cz³owieka powraca do cia³a, by
oczekiwaæ na powszechne zmartwychwstanie, które odbêdzie siê w dniu ostatecznym. W czasie tego eschatologicznego wydarzenia wyjd¹ z grobów wszyscy zmarli, przybieraj¹c najdoskonalsz¹ postaæ.
Zarówno w niebie, jak i piekle cia³o bêdzie odpowiednio dowiadczane.
W niebie zazna niekoñcz¹cych siê rozkoszy, przedstawianych przez tradycjê
muzu³mañsk¹ w zmys³owych obrazach, czêsto o wyranym erotycznym zabarwieniu. W piekle i dusza, i cia³o znosiæ bêd¹ niekoñcz¹ce siê mêki. mieræ
prowadzi do ogrodu zbawienia  duchowej rozkoszy i szczêcia, przedstawianego w plastycznie odmalowanych obrazach, ukazuj¹cych wieczn¹ radoæ
cz³owieka na zawsze poddanego Allahowi. Islam, który odrzuca grzech pierworodny nie uwa¿a mierci ludzkiego cia³a jako odp³aty Allaha za z³o pope³nione przez prarodziców ludzkoci. W konsekwencji tej interpretacji, twierdzi
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islam, nie by³a potrzebna odkupieñcza mieræ Jezusa Chrystusa, tym bardziej
nie by³o potrzebne jego wcielenie. Prawdziwy muzu³manin powinien têskniæ
za swoj¹ mierci¹. Nie powinien jej siê lêkaæ, bowiem w chwili umierania ma
ostatni¹ szansê, by pomyleæ o Jedynym sprawiedliwym  o Bogu, który odt¹d
bêdzie na zawsze jego Panem.
Zmar³y powinien byæ jak najszybciej po swojej mierci pogrzebany. Religia muzu³mañska nigdy nie zezwoli³a na kremacjê  spopielenie ludzkich
zw³ok. W islamie znana jest praktyka niedopuszczania do orszaku pogrzebowego kobiet. Te, które rodz¹, a wiêc daj¹ ¿ycie, nie mog¹ spotykaæ siê ze
mierci¹, bowiem ona odbiera ¿ycie.
Najwiêksz¹ rozkosz¹ cia³a jest akt seksualny, wed³ug muzu³manów uprawomocniony tylko i wy³¹cznie w ma³¿eñstwie. Z³o pope³niane cia³em, przede
wszystkim nierz¹d, cudzo³óstwo, prostytucja oznacza profanacjê cz³owieka
jako wys³annika samego Boga na ziemiê.
Kary za pope³nione przestêpstwa winny mieæ, jak utrzymuje tradycyjny
islam, charakter cielesny. Czêsto brutalne, okrutne okaleczanie cia³a za dokonanie okrelonego karygodnego czynu, mia³o skutecznie przeciwstawiæ siê z³u
i przestrzec przed dokonywaniem tego, co zakazane.
Wród mistyków muzu³mañskich  sufich cia³o by³o traktowane jako
miejsce spotkania z Bogiem. ¯yj¹cy na prze³omie IX i X w. wybitny mistyk
islamski Al-Hallad¿ wyzna³, ¿e osi¹gn¹³ jednoæ z Bogiem. Za to uzurpowanie
sobie boskoci  przekonanie, ¿e w jego ciele mieszka Bóg, zosta³ ukrzy¿owany. Jego cia³o zosta³o rozpostarte i przybite do krzy¿a. By³a to kara za ukryte
wyznawanie chrzecijañstwa, którego rzekomo mia³ siê ów mistyk dopuciæ10.
Cia³o bywa wprowadzane w trans przez tañcz¹cych cz³onków bractwa derwiszów, kieruj¹cego siê zasadami mistycyzmu islamskiego (sufizmu). Tañce
te polega³y na wielogodzinnym obracaniu siê wokó³ osi w³asnego cia³a, przy
równoczesnym wypowiadaniu najwiêtszych imion Boga.
Muzu³manie przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do czystoci i higieny cia³a. Postêpuj¹ zgodnie z instrukcjami podawanymi przez hadisy (spisane zbiory czynów i s³ów Mahometa). Wzorem czystoci jest dla muzu³manów najwiêkszy
Prorok  Mahomet. Twarz i rêce oraz nogi musz¹ byæ rytualnie obmyte przed
rozpoczêciem modlitwy. Materi¹ do ablucji jest zawsze czysta, wie¿a woda.
Gdyby jej nie by³o, mo¿na obmycia twarzy i r¹k dokonaæ piaskiem. Po akcie
ma³¿eñskim równie¿ winna byæ przeprowadzona ablucja cia³. Po nawiedzeniu miejsc uwa¿anych przez tradycjê islamu jako nieczyste (np. cmentarze), ale
10 Zob. E. Sakowicz, Hallad¿ al-, Husajn ibn Mansur, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin
1993, kol. 510511; R. Markowski, Al-Hallad¿  mistyk i mêczennik islamu, Ateneum Kap³añskie 2
(2008), s. 234242.
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równie¿ po wyjciu z publicznej ³ani czy z rzeni konieczny jest oczyszczaj¹cy cia³o akt ablucji. Czystoæ cia³a wskazuje symbolicznie na nieskalanoæ
duszy. Równie¿ ze wzglêdu na imperatyw zachowania czystoci zabrania siê
muzu³manom spo¿ywania alkoholu. Pij¹cy alkohol nie tylko siebie zabrudza,
ale, co gorsza, wprowadza brud w wymiarze spo³ecznym  rozbija jednoæ
wspólnoty muzu³mañskiej, wprowadza siebie w nieczysty wiat rozdwojonej
jani.
Zarówno cia³o, które dokonuje rozlicznych pok³onów i sk³onów w ci¹gu
piêciokrotnej codziennej rytualnej modlitwy, jak i dusza motywuj¹ca zaanga¿owanie duchowe wiernego, w równy sposób maj¹ byæ poddane Allahowi,
który bêd¹c doskona³ym duchem jest ponad jakimkolwiek cielesnym wyobra¿eniem.
4. Hinduizm
Hinduizm  religia odwiecznie panuj¹cego w kosmosie porz¹dku bytowo-moralnego  wskazuje na boskie pochodzenie ka¿dego ludzkiego cia³a11.
Ca³y wiat ma wymiar boski, a wiêc i cia³o, które stanowi punkt odniesienia
i jest miar¹ wszelkich rzeczy. Cia³o jednego bytu boskiego (którego wieszcze
ró¿norako zowi¹), a który ucielenia siê w ró¿nych boskich i ludzkich postaciach, cia³a ludzi, cia³a postaci mitycznych, obecnych w wierzeniach s¹ wed³ug
hinduizmu realne. Cia³a istot boskich obecne s¹ wród ludzi. Rzeczywistoæ
niewidzialna jest podobna, czy wrêcz to¿sama z t¹ postrzegaln¹.
Hinduizm jest religi¹ proklamuj¹c¹ prawdê o inkarnacji, czyli wcieleniu jako podstawowej kategorii wierzeñ. Wcielenia dowiadczali niezliczeni
bogowie (stanowi¹cy ostatecznie jedn¹ rzeczywistoæ). Wcielanie siê jest
udzia³em istot ludzkich. Drugim filarem hinduistycznego systemu wierzeñ jest
ofiara12. Bez wcielenia nie ma ofiary.
Wed³ug religii hinduistycznej cz³owiek dziêki cia³u dowiadcza wiata,
który jest na zewn¹trz niego. W swoim ciele i przez nie ma on wgl¹d w zasadê
¿ycia zwan¹ atmanem. Zasada ta ma charakter osobowy i jest czêci¹ istoty
wszechwiata  brahmana. W powsta³ych w VII w. przed Chrystusem Upaniszadach cia³o ukazane zosta³o jako nie-ja. Nie jest wiêc ono identyczne,
to¿same z bytem cz³owieka. W cielesnoci uwiêziona jest jednostkowa jañ
cz³owieka. Zbawienie cz³owieka polega na uwolnieniu siê z owej otaczaj¹cej
go pow³oki. Cz³owiek nie osi¹gnie jednak wyzwolenia bez zaanga¿owania
cia³a. Szczegó³owo opisane praktyki fizyczno-cielesne s³u¿yæ maj¹ filozofii
11
12

Zob. A. Karp, Cia³o. Hinduizm, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 2, s. 517518.
M.K. Byrski, Hinduizm ofiary i hinduizm wcielenia, w: H. Zimoñ (red.), Religie pozachrzecijañskie w procesie przemian, Warszawa 1990, s. 7181.
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¿ycia, pozwalaj¹cej odkryæ ukryt¹ w cz³owieku bosk¹ energiê. Takie zadanie
spe³nia system jogi, utrzymuj¹cy cia³o w dyscyplinie i bêd¹cy szko³¹ odkrywania obecnej w cz³owieku boskoci.
Wed³ug jednej z hinduistycznych teorii cia³o sk³ada siê z piêciu elementów: przestworzy, powietrza, ognia, wody, ziemi. Jest tak¿e siedzib¹ szóstego
elementu  wiadomoci. Hinduici g³osili nadto teoriê, ¿e w ciele ludzkim
wystêpuj¹ trzy tzw. elementy podtrzymuj¹ce (które równoczenie s¹ g³ównymi
czynnikami maj¹cymi wp³yw na powstanie chorób): powietrze (wiatr), ¿ó³æ,
flegma (limfa)13. W Atharwawedzie wymienionych zosta³o kilkanacie czêci uk³adu kostnego cz³owieka oraz nazwane zosta³y inne jego elementy anatomiczne14.
Cia³o traktowane jest przez hinduizm jako element iluzorycznego przejawiania siê wiata, z³udnego obrazu jawi¹cego siê w wiadomoci (okrelanego
terminem maja). Najwy¿sza zasada ¿ycia  atman jest czasowo okryta
cia³em. Przekonanie to uzasadnia powszechnie praktykowan¹ w hinduizmie
kremacjê, spopielanie zw³ok. Poprzez wypalenie cia³a wyzwala siê w cz³owieku atman. Prochy wrzucane s¹ do rzeki Ganges i innych rzek subkontynentu, które uchodz¹ za odbicie rzek niebiañskich wczeniej p³yn¹cych na
niebosk³onie. Wrzucenie prochów do wody oznaczaæ mo¿e ich powrót do przestrzeni niebieskiej.
Narodowa religia Indii  hinduizm, ale równie¿ inne religie Dalekiego
Wschodu, postrzegaj¹ mieræ jako wydarzenie dynamiczne. Nie oznacza ona
unicestwienia. Cz³owiek mo¿e rodziæ siê wielokrotnie i wielokrotnie umieraæ.
Cia³o cz³owieka znajduje siê w nieustannym ruchu, poddane jest ci¹g³ej przemianie. Rodzi siê i umiera, by znów urodziæ siê i umrzeæ itd. Dusze, wêdruj¹c
przywdziewaj¹ takie lub inne cia³o, w zale¿noci od czynów, które dany cz³owiek podejmowa³ w poprzedniej egzystencji. mieræ to moment, w którym
zrzuca on dotychczasow¹ swoj¹ pow³okê, czy szatê (czyli w³anie cia³o oraz
sytuacje ¿yciowe, warunki egzystencji), by wdziaæ now¹. mieræ odgrywa rolê
punktu zwrotnego w ko³owrocie wcieleñ  w reinkarnacji, bêd¹cej wêdrówk¹ duszy. Jeli ¿ycie cz³owieka by³o moralnie pod³e, to w chwili mierci wciela
siê on w istotê zdegradowan¹ egzystencjalne. Je¿eli za ¿ycia okazywa³ przemoc wobec istot ¿ywych, mo¿e po mierci staæ siê zwierzêciem o niepohamowanej ¿¹dzy zadawania mierci. Gdy w ¿yciu swoim by³ seksualnie wyuzdany,
to po mierci zamieniæ siê mo¿e w zwierzê o nieujarzmionym instynkcie rozrodczym. Mo¿e te¿ zamieszkaæ w pa³acach i awansowaæ do wy¿szej kasty,
13 Wiêcej o tych elementach cia³a zob. M. Kudelska, Cenne ludzkie cia³o. Cia³o jako narzêdzie
samodoskonalenia siê w tradycyjnej myli indyjskiej, Horyzonty Wychowania 14 (2008), s. 172. Zob. te¿
J. Jolly, Body (Hindu), w: Encyclopaedia of Religion and Ethics, t. 2, Edinburgh 1955, s. 773.
14 J. Jolly, Body (Hindu), s. 773.
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jeli zawsze czyni³ dobro. O losie cz³owieka decyduje nieub³agane prawo karmana  przyczyny i skutku. Wed³ug hinduizmu wszystko, co ¿yje, ma ¿ycie
wieczne, a mieræ jest zjawiskiem, które siê powtarza.
W wiêtej ksiêdze hinduizmu  Rygwedzie zaprezentowany zosta³ mit
o Puruszy15  pracz³owieku, który dokona³ samoofiary. Z³o¿y³ on swoje cia³o
w praofierze, bêd¹cej archetypem, wzorcem wszystkich póniej sk³adanych
ofiar. Akt pierwotnej ofiary stoi u pocz¹tku porz¹dku spo³ecznego w Indiach,
maj¹cego charakter hierarchiczny, wyznaczony przez warny i kasty. Warna to okrelenie stanu w tradycyjnym spo³eczeñstwie hinduistycznym. Stanami tymi s¹: bramini (kap³ani), kszatrijowie (rycerze, wojownicy), wajjowie (hodowcy byd³a i rolnicy), udrowie (s³u¿¹cy). Kasty stanowi¹ podstawowe ogniwo systemu organizacji spo³eczeñstwa w Indiach. Ich cz³onkowie
wykonuj¹ dziedziczny zawód i nie przynale¿¹ do ¿adnego z czterech stanów.
Mimo prawnego ich zniesienia po odzyskaniu przez Indie suwerennoci
w 1947 r., wci¹¿ one istniej¹ i istnieæ bêd¹ tak d³ugo, jak trwaæ bêdzie odwieczna dharma  religia Indii.
Religia hinduistyczna przedstawia cia³o na wzór oblê¿onej twierdzy.
Nie ma w ciele czêci czy elementów niepotrzebnych  tak jak w twierdzy.
Wszystko jest w nim potrzebne. Otwory w ciele uwa¿ane s¹ za bramy,
wrota owej twierdzy16. Przez nie cia³o przyjmuje pokarm, przez nie wychodz¹ ekskrementy, jak równie¿ ¿yciodajne p³yny. Spo¿ywanie pokarmów przez
hinduistów, a wiêc karmienie cia³a17, obwarowane jest rozlicznymi przypisami
rytualnymi. Wszystkie rytualne przepisy zwi¹zane z cia³em musz¹ byæ rygorystycznie przestrzegane. Ich z³amanie oznacza³oby pope³nienie grzechu w sensie rytualnym.
Cia³o cz³owieka skonstruowane zosta³o wed³ug doskona³ego wzorca harmonii i proporcji. Sztuka sakralna, zarówno ikoniczna, jak i architektoniczna,
powiela boskie proporcje obecne w ludzkim ciele. Stanowi wiêc cia³o wzorzec
praobrazu w ogóle, czy te¿ prawi¹tyni. Sakraln¹ miar¹ wyznaczaj¹c¹ przestrzeñ okalaj¹c¹ o³tarz s¹ rozwarte ramiona mê¿czyzny.
Kobieta hinduistyczna uczestniczy w obrzêdach maj¹cych zapewniæ poczêcie. Nastêpnie z uleg³oci¹ i radoci¹ poddaje siê rozlicznym dzia³aniom
ceremonialnym, maj¹cym na celu uformowanie w jej ³onie zdrowego i piêkne15 Na temat rozumienia Puruszy, pojmowanego jako makrokosmos, energia inicjuj¹ca, bêd¹ca
ponad aktem kreacji oraz materialnym tworzywem wiata zob. M. Kudelska, Cenne ludzkie cia³o,
s. 161163.
16 A. Karp, Cia³o. Hinduizm, s. 517.
17 O zasadach odpowiedniego od¿ywiania w hinduizmie zob. M. Kudelska, Cenne ludzkie cia³o,
s. 169. Godna uwagi jest praca magisterska (promotor E. Sakowicz) przedstawiaj¹ca religijny wymiar
posi³ków  J. Kohman-Kulisiewicz, Religijne zwyczaje kulinarne ¯ydów, Arabów i Hinduistów  studium religiologiczne, Warszawa 2008 (Biblioteka UKSW).
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go dziecka, a tak¿e szczêliwe rozwi¹zanie18. Hinduici w ogóle przywi¹zuj¹
wielk¹ wagê do spe³niania czynnoci higienicznych. Czyste, umyte cia³o,
schludne, swobodne, nieobcis³e ubranie, a tak¿e staranna fryzura uwyrania
sakralny charakter cia³a. Podkrela jego boskie zarówno pochodzenie, jak
i przeznaczenie. Nale¿y dbaæ o cia³o jako narzêdzie pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ
wszelkie, równie¿ transcendentne cele, do których cz³owiek d¹¿y. Ten imperatyw przyczyni³ siê do rozwoju hinduistycznej medycyny19. Anatomowie i filozofowie wymienili i opisali strukturê organizmu cz³owieka w sposób niezwykle plastyczny.
5. Buddyzm
Buddyzm, bêd¹cy religia zniweczenia ludzkiego cierpienia, ró¿ni siê
znacznie w swoich pogl¹dach antropologicznych od innych systemów wiary
religijnej20. W wielu religiach wiata dusza jawi siê jako najwa¿niejszy, bo
niemiertelny pierwiastek, element cz³owieka. W apersonalistycznym buddyzmie odmawia siê cz³owiekowi kategorii osoby. W religii tej nie mówi siê
o duszy ludzkiej (podobnie jak milczeniem otacza siê boga, czy jak¹kolwiek
istotê wy¿sz¹). Buddyci odmawiaj¹ cia³u realnego, obiektywnego bytu. Nie
mówi siê tu o zmartwychwstaniu cia³ czy w ogóle o ciele jako przedmiocie
odkupienia i zbawienia21.
Cz³owiek nie sk³ada siê z cia³a i duszy, lecz jest wypadkow¹ piêciu
skandh. S¹ one bezosobowymi, nietrwa³ymi, a wiêc zmiennymi elementami,
które razem tworz¹ jakby strumieñ. Elementami tymi s¹: cielesna materia,
uczucia, spostrze¿enia, dyspozycje, wiadomoæ. Wszystkie wymienione elementy s¹ pozorne. Przyczyniaj¹ siê one do bólu i cierpienia. Jako pozorne
tworz¹ pozory istnienia.
Wed³ug buddyzmu nie tylko cz³owiek, ale te¿ rzeczy s¹ nie-ja. I chocia¿ w³aciwie wszystko jest nie-ja, to jednak zaimki osobowe ja, mnie
wystêpuj¹ w mowie buddysty, podobnie jak w mowie wyznawcy innej religii.
Pozwalaj¹ siê ludziom komunikowaæ, porozumiewaæ miêdzy sob¹. Nie ma
jednak niczego, co by tym zaimkom odpowiada³o22. Buddyci nie odrzucaj¹
dokumentów to¿samoci cz³owieka. Wed³ug mylenia cz³owieka kultury Zachodu tkwi w tym jaka wewnêtrzna sprzecznoæ. Religia Buddy nie widzi
w tym jednak ¿adnego dysonansu. Pos³uguje siê swoist¹ logik¹, ró¿n¹ od logi-

1993.

18
19
20

M. Czerniak-Dro¿d¿owicz, Jatakarman. Indyjska ceremonia narodzin, Kraków 1988.
Zob. A. Karp, Cia³o. Hinduizm, s. 518; M. Kudelska, Cenne ludzkie cia³o, s. 174.
Zob. T. Dajczer, Buddyzm w swej specyfice i odrêbnoci wobec chrzecijañstwa, Warszawa

21
22

Zob. W. Bator, Cia³o. Buddyzm, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 2, s. 518.
H.J. Greschat, Cz³owiek. IV. W buddyzmie, w: Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 74.
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ki cywilizacji euroatlantyckiej. I chocia¿ bezjaniowoæ jest cech¹ charakterystyczn¹ buddyzmu, to religia ta uczy technik pozwalaj¹cych w³adaæ cia³em,
panowaæ nad nim, ujarzmiaæ je.
Buddyzm tantryczny (tantryzm to czêæ buddyjskich tradycji przyjmuj¹cych wiarê w ¿eñskie moce oraz maj¹cych rozbudowane rytua³y) uwa¿a
cz³owieka za mikrokosmos. Cia³o jako tzw. mandala wewnêtrzna z³o¿one
jest z trzech sk³adowych, którymi s¹: kana³y energetyczne, krople, wiatry. Tantryzm promuje seksualn¹ aktywnoæ jako formê medytacji, maj¹cej na
celu ca³kowite zapanowanie nad cia³em.
Buddyzm mahajany (du¿ego wozu  nazwa ta wskazuje na powszechnoæ praktyk medytacyjnych dla wszystkich ludzi d¹¿¹cych do ostatecznego wyzwolenia) rozwin¹³ doktrynê trzech cia³ Buddy. Cia³a te odpowiadaj¹ trzem stanom egzystencji. Cia³o istotne Buddy przebywa w nirwanie,
czyli w stanie wyzwolenia. Z cia³a istotnego emanuje cia³o szczêliwoci
Buddy. To z kolei cia³o egzystuje jako najwy¿sze bóstwo w niebie (widaæ tu
wyranie odejcie buddyzmu mahajany od nieteistycznej wizji rzeczywistoci, charakterystycznej dla buddyzmu pierwotnego, zapewne pod wp³ywem
wierzeñ tubylczych, na które natkn¹³ siê on w czasie swojej misyjnej dzia³alnoci). Z cia³a szczêliwoci emanuje w koñcu cia³o przemiany Buddy23.
Niekwestionowany wp³yw na kszta³t doktryny buddyzmu mia³o dowiadczenie przez Gautamê (¿y³ w VI w. przed Chrystusem), póniejszego Buddê,
znikomoci ¿ycia. Wed³ug jednego z podañ mia³ on którego dnia, jako bogaty
m³odzieniec z rodu ksi¹¿êcego (który umkn¹³, przed strzeg¹cymi s³u¿¹cymi,
maj¹cymi nie dopuciæ go do jakiegokolwiek przykrego doznania czy dowiadczenia) przechadzaæ siê po miecie. W czasie owej przechadzki natkn¹³
siê na starca o zgrzybia³ej powierzchownoci, nastêpnie na cz³owieka z³o¿onego chorob¹ o wyniszczonym ciele oraz na mary  zw³oki ludzkie. By³o to
traumatyczne prze¿ycie dla m³odzieñca, który wówczas  jak podaje tradycja
buddyjska  dostrzeg³, ¿e ¿ycie ludzkie to nieustanne pasmo cierpienia24.
Z cia³a maj¹ siê wywodziæ wszystkie z³e ¿¹dze. Ono samo jest jednym
wielkim cierpieniem, ród³em cierpienia. Po¿¹dliwoæ cia³a prowadzi do mi³oci wiata  jedno i drugie prowadzi do destrukcji. Najwy¿szym celem buddyzmu jest wyzwolenie cz³owieka z cielesnoci. Jest ono ostatecznym celem
wszelkich usi³owañ cz³owieka. Mimo tego pogl¹du, buddyzm zakazywa³
wszelkich aktów autoagresji wobec swego cia³a, w tym kategorycznie przeciwstawia³ siê samobójstwu. Chroni¹c ka¿de ¿ycie (skoro ju¿ ono zaistnia³o), zakazywa³ spo¿ywania miêsa (podobnie jak hinduizm)25.
23
24
25

Ibidem.
J.H. Bateson, Body (Buddhist), w: Encyclopaedia of Religion and Ethics, t. 2, s. 758.
Ibidem, s. 759.
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Buddyzm, który przyj¹³ niektóre zasady doktrynalne hinduizmu (odrzuci³
natomiast wiarê w niezliczone bóstwa hinduistyczne, tworz¹ce ostatecznie jeden boski byt) uwa¿a mieræ za wyzwolenie z udrêk bycia. ¯ycie wed³ug
buddyjskiego systemu religijnego to nieustanne continuum cierpienia, bólu,
rozpaczy, przywi¹zania do u³udy, rzeczy materialnych, fikcji. Bohaterem
w splocie tych wszystkich wydarzeñ jest ludzkie cia³o. mieræ zrzuca wszystkie wiêzy krêpuj¹ce cz³owieka. mieræ mo¿e wyzwoliæ cz³owieka z u³udy, jeli
kroczy³ on drog¹ wyznaczon¹ przez Buddê  Owieconego. Wed³ug tej religii
ka¿dy w chwili swojej mierci wchodzi w stan zwiêkszonej wiadomoci.
Cz³owiek jest samozbawc¹. Najwiêkszym szczêciem cz³owieka jest nirwana, pojmowana jako nieistnienie, czy te¿ bardziej obrazowo  jako wyganiêcie wiecy b¹d niebieskawa wiat³oæ.

DER MENSCHLICHE LEIB
IN DEN AUSSERCHRISTLICHEN RELIGIÖSEN TRADITIONEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Dem menschlichen Leib wird in jeder religiösen Tradition ein wichtiger Platz eingeräumt,
wobei die Beschreibung des Phänomens und des Wesens sowie der Bedeutung des Leibes von der
angenommenen Philosophie abhängt. Unter den Nicht-Christen gibt es verschiedene Konzepte der
Leiblichkeit. Der Leib hat oft eine sakrale, symbolische bzw. kultische Konotation. Er ist ein
inhaltsreiches Symbol, der in sich verschiedene Sinngehalte und Andeutungen (religiöse, existentielle und künstlerische) vereinigt. Er kann als ein Leib Gottes bzw. der Gottheit (so sehen ihn die
monistischen Religionssysteme), oder als zweites (neben der Seele) Konstitutionselement in einer
dualistischen Sicht des Menschen betrachtet werden. In den Urreligionen ist der naturhaft sakrale
Leib des Menschen Gegenstand zahlreicher Rituale, die mit Geburt, Geschlechtsreife, Ehe und Tod
zusammenhängen. Im Islam, der Religion einer absoluten Hingabe an Gott, ist der menschliche
Leib Gottes Eigentum. Der Mensch soll in und mit seinem Leib Gott die Ehre erweisen sowie
seine Allmacht und Barmherzigkeit zeigen. Das irdische Leben bereitet den Menschen (also auch
seinen Leib) auf die ewige Wonne im Himmel vor. Ein zentrales Element im Hinduismus ist die
Lehre von der Inkarnation, der Fahrt der Seele durch einzelne Körper. Die Seele nimmt verschiedene Körper an, abhängig von den im Leben begangenen Taten. Im menschlichen Leib inkarniert
sich der Leib des göttlichen Seins. Im Hinduismus gibt es unterschiedliche Interpretationen der
menschlichen Leiblichkeit. Der Buddhismus verwirft die Idee Gottes bzw. der Gottheit, was das
Verständnis des Menschen und seines Leibes beeinflusst. Buddhisten sehen im Leib die Quelle
jeglichen Begehrens also auch die Ursache jeglichen Leids.
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HUMAN BODY
IN NON-CHRISTIAN RELIGIOUS TRADITIONS
(SUMMARY)

Human body plays an important part in the anthropological doctrine of each religious
tradition while the description of this phenomenon, its essence and meaning depends on the
philosophy accepted in the particular society. Among non-Christians, there are various attitudes
towards the body. The body often has a sacred dimension, is an object of worship and a symbol.
As a symbol focusing a lot of meanings and references (religious, existential, artistic), it gives us
a lot to think about. It can be perceived as the body of God or that of an idol (as the monist
philosophical systems put it), or the other (apart from the spiritual) element constituting human
according to the dualist vision. In the religions of primitive peoples, the naturally sacred body is
the subject of numerous rituals (connected with birth, adolescence, marriage, death). In the Islam,
which is a religion of an absolute submission to God, the body is the property of human. The
human has to worship God by appropriately using the body, point out to his power and mercy.
Earthly life prepares human (and so his body as well) for eternal pleasures in heaven. One of the
central elements of the Hinduism is the reincarnation, i.e. passing of the soul from one body to
another. The soul puts on various bodies, depending on deeds performed in life. In the human body
the body of the Divine is incorporated. In the Hinduism we can come across various different
interpretations concerning the human body. The Buddhism rejects the concept of God, or an idol.
It affects the way the human in general is understood and his body as well. The Buddhists consider
the body as a source of every covetousness, and thus the cause of suffering.
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Staro¿ytni teologowie chrzecijañscy podjêli refleksjê nad ludzkim cia³em na bazie dwóch zasadniczych tradycji: filozoficznej i biblijnej.
1. Staro¿ytna tradycja filozoficzna wobec cia³a ludzkiego
Koncepcja cia³a ludzkiego u staro¿ytnych filozofów greckich rozwija³a
siê równolegle z wypracowywaniem koncepcji duszy, stanowi¹cej najpierw
zasadê ¿ycia i wzrostu, póniej za (zw³aszcza od czasów Platona)  rozumny,
wrêcz boski i niemiertelny pierwiastek w cz³owieku. Wypracowanie teorii
cia³a ludzkiego wpisywa³o siê w szersz¹ perspektywê ogólnej refleksji nad
cz³owiekiem, nad jego pochodzeniem, budow¹, stosunkiem do wiata zewnêtrznego oraz ostatecznym przeznaczeniem. Staro¿ytni Grecy nieco inaczej
ni¿ cz³owiek wspó³czesny rozumieli cia³o ludzkie. Oddawali je dwoma terminami: sarks i soma. Przez to pierwsze rozumieli ogólnie tworzywo, niezró¿nicowany materia³ cielesny, z którego dopiero zbudowane by³y cia³a poszczególnych jednostek. Z kolei termin soma stosowali na opisanie konkretnej cielesnej
formy poszczególnego indywiduum. Soma stanowi³a zatem dla nich konkretn¹ formê zbudowan¹ z bezkszta³tnej rzeczywistoci (sakrs). W takim rozumieniu wszyscy ludzie byli identyczni w swojej rzeczywistoci sarkicznej,
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odmienni za od siebie w rzeczywistoci somatycznej1. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze za³o¿enia mo¿na stwierdziæ, ¿e staro¿ytni filozofowie greccy wypracowali przynajmniej trzy modele podejcia do cia³a ludzkiego.
Pierwszym z nich w szeregu chronologicznym by³ model monistyczny,
materialistyczny. Uznawa³ on, ¿e wszystko w wiecie  a zatem i cz³owiek
 sk³ada siê z jednego budulca-tworzywa, jakim jest materia. Nie istnieje ¿aden
wiat duchowy ani te¿ dusza, która mia³aby o¿ywiaæ byty organiczne. Prekursorem takiego sposobu mylenia by³ Empedokles z Agrygentu (ok. 490430
przed Chr.), który bodaj¿e jako pierwszy w historii stwierdzi³, ¿e cz³owiek
powsta³ wskutek swoistej ewolucji kosmologicznej, a sta³o siê to przypadkowo, przez kaprys przyrody2. Jego teoriê rozwinêli atomici (zw³aszcza Demokryt z Abdery), którzy uznali, ¿e materia sk³ada siê z odwiecznych atomów
 niepodzielnych i niezmiennych cz¹stek, które s¹ budulcem wszystkich cia³
znajduj¹cych siê w przyrodzie. Ich istot¹ jest ruch, same za atomy znajduj¹ siê
i poruszaj¹ w pró¿ni. W takim rozumieniu cia³o ludzkie by³o jedynym elementem konstytuuj¹cym cz³owieka; co wiêcej  by³o niejako jego synonimem.
Równolegle do powy¿szej koncepcji w krêgach pitagorejskich pocz¹³ siê
rozwijaæ inny  dualistyczny  nurt refleksji antropologicznej, zak³adaj¹cy, ¿e
cz³owiek zbudowany jest nie tylko z cia³a, ale i z duszy. Nieco uogólniaj¹c,
w staro¿ytnej myli greckiej, optuj¹cej za koncepcj¹ dualistyczn¹, mo¿na wyró¿niæ tendencje paramaterialistyczne oraz spirytualistyczne. Do pierwszej
z nich nale¿¹ pogl¹dy tych wszystkich filozofów, którzy wprawdzie zak³adali
istnienie duszy, jednak pojmowali j¹ na wskro materialistycznie  jako subtelniejsz¹ formê materii. Niektórzy uznawali, ¿e jest ona pokrewna z wdychanym
powietrzem (Anaksymander z Miletu3; Anaksymenes, który wrêcz stwierdzi³,
¿e powietrze jest istot¹ duszy4; Ksenofanes5 ), inni za (Pitagoras)  ¿e jest
odpryskiem eteru ciep³ego i zimnego6. Nieco póniej stoicy poszli tropem
pitagorejczyków, uwa¿aj¹c, ¿e cz³owiek jest istot¹ na wskro materialn¹; ma
wprawdzie duszê, lecz jest ona natury cielesnej7. Cz³owiek aspiruje duszê
w momencie pierwszego wdechu, zaraz po urodzeniu. Podobnie epikurejczycy
1
2

Por. S. Duda, Dusza do zbawienia koniecznie potrzebna, Znak 1 (2009), s. 20.
Por. Empedokles, 31 B, 62 DK. W przedstawieniu tez presokratyków opieramy siê g³ównie na
krytycznym wydaniu ich tekstów, patrz: H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiken, Berlin
1956 (dalej: DK).
3 Por. Anaksymander, 12 A 29 DK.
4 Anaksymenes pisze: Tak samo, jak nasza dusza, która jest powietrzem, podtrzymuje nas, tak
samo tchnienie i powietrze otaczaj¹ ca³oæ wiata; Anaksymenes, 13 B 2 DK.
5 Por. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, IX, 19; Ksenofenes, 21 A 1 DK.
6 Por. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, VIII, 2832.
7 Por. Zenon z Krotony, SVF I, 135; I, 519; Euzebiusz z Cezarei, Praeparatio evangelica, XV,
21, 3. Relacjonuj¹c tezy stoików opieramy siê g³ównie na krytycznym wydaniu ich dzie³ zawartym
w H. von Arnim (ed.), Stoicorum veterum fragmenta, 4 vols, Leipzig 19031924.
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zak³adali, ¿e dusza jest cielesna, zbudowana z atomów, sam za Epikur uto¿sami³ j¹ z obecnymi w organizmie atomami. Wed³ug Lukrecjusza  dusza
 poniewa¿ jest nierozdzielna z cia³em  jest tak samo miertelna i koñczy
swoj¹ egzystencjê wraz z jego mierci¹. Po tym ¿yciu cz³owiek nie mo¿e siê
ju¿ niczego spodziewaæ, poniewa¿ zapada w niebyt8. W takich koncepcjach
cz³owiek jawi³ siê jako cia³o o¿ywiane przez duszê, która stanowi³a dlañ nie
tyle zasadê niemiertelnoci, ile raczej jak¹ vis vitalis, determinuj¹c¹ ruch
i ¿ycie, choæ  nie pozbawian¹ cechy rozumnoci. Materia pozostawa³a wiêc
nadal jedynym komponentem cz³owieka, chocia¿ przejawia³a siê ona podwójnie: w formie widzialnej (cia³o) i niewidzialnej, bardziej subtelnej (dusza).
Cia³o nie stanowi³o ju¿ ca³oci cz³owieka.
Na drugim biegunie modelu dualistycznego usytuowa³a siê platoñska
koncepcja spirytualistyczna, zak³adaj¹ca, ¿e dusza jest bytem niezale¿nym,
stoj¹cym w opozycji do cia³a. Cz³owiek jawi³ siê w niej jako dusza w³adaj¹ca
cia³em. Cia³o by³o dla duszy ciê¿arem, który tysiêczne nam k³opoty sprawia
[...], sprawia nam zamieszanie i niepokój, myli p³oszy, tak ¿e niepodobna przy
nim dojrzeæ prawdy9. Cia³o  to ród³o wszelkiego z³a, niepokoju i namiêtnoci, z kolei ze wszystkiego, co posiadamy, jest nasza dusza czym najbardziej
boskim [...], a dla nas, czym najbardziej w³asnym i naszym10. W koncepcji
Platona cia³o uzyska³o wiêc kwalifikacjê negatywn¹  by³o dla duszy rodzajem
wiêzienia11. Myl tê jeszcze bardziej rozwinêli póniej neoplatoñczycy.
Stwierdzili oni, ¿e tylko dusza mo¿e byæ uznana za w³aciwego cz³owieka;
pos³uguje siê ona cia³em jak narzêdziem; to nie dusza jest w ciele, ale cia³o
w duszy12. Pogl¹d ten mia³ siê okazaæ bardzo istotny w póniejszej myli
chrzecijañskiej, zw³aszcza gnostyckiej.
Próbê pogodzenia dualizmu spirytualistycznego z pozytywnym spojrzeniem na cia³o podj¹³ Arystoteles. Z jednej strony afirmowa³ niematerialny
i boski charakter duszy, z drugiej za nie uznawa³, jakoby mia³a ona staæ
w pozycji antagonistycznej wobec ludzkiego cia³a. W ten sposób Stagiryta
wypracowa³ hylemorficzn¹ teoriê budowy wiata, wed³ug której forma (dusza) i materia (cia³o) by³y dwiema substancjami stanowi¹cymi jedn¹ ca³oæ.
W odniesieniu do cz³owieka oznacza³o to wypracowanie koncepcji unifikacyjnej, w której dusza by³a form¹ cia³a. Ludzkie cia³o nie mia³o ju¿ ani
charakteru absolutnego (materialici) ani fatalistycznego (Platon i neoplatoñ8 Por. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, III, 138396.
9 Platon, Fedon, 66 b-d, t³um. W. Witwicki, w: Platon, Dialogi, t. I, Kêty 1999, s. 630.
10 Idem, Prawa, V, 726 a, t³um. M. Maykowska, Warszawa, 1997, s. 161.
11 Por. Platon, Fedon, 62 b.
12 Nie jest za znowu w nim dusza, lecz on w niej, bo te¿ nie cia³o jest miejscem dla duszy,

dusza jest w umyle, cia³o w duszy, a umys³ w Innym; Plotyn, Eneady, V, 5, 9.
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czycy), lecz stanowi³o  wraz z dusz¹  istotny czynnik konstytuuj¹cy cz³owieka; jawi³ siê on tym samym jako duchowo-fizyczna jednoæ.
2. Cia³o ludzkie wed³ug Biblii
Biblia nie przedstawi³a jednolitej nauki o ciele ludzkim. Obce jej by³y
filozoficzne dywagacje na temat natury cz³owieka i kosmosu; pos³ugiwa³a siê
innym jêzykiem; powstawa³a w odmiennym kontekcie  religijnym, bazuj¹c
zarówno na tradycji ¿ydowskiej (zw³aszcza Stary Testament), jak i hellenistycznej (Koh, Mdr, Syr, Nowy Testament), a nastêpnie rzymskiej. Przede
wszystkim jednak stanowi³a s³owo Boga  objawione i natchnione; i w takim
horyzoncie nie mo¿e byæ traktowana jako jedna z teorii myli ludzkiej. Pomimo tego, zawiera w sobie pewne przes³anki na interesuj¹cy nas temat. Na
okrelenie cia³a ludzkiego u¿ywa³a hebrajskiego terminu bâsâr, którego greckim odpowiednikiem w t³umaczeniu Septuaginty zazwyczaj jest sarks13.
W takim rozumieniu cz³owiek jawi³ siê jako zindywidualizowana cielesnoæ14. Bâsâr (sarks) jest o¿ywiane przez nepe15 lub rûah16, wobec
których nie stoi w pozycji antagonistycznej. Bâsâr nie zawiera w sobie negatywnych konotacji, gdy¿ stanowi przedmiot stwórczej dzia³alnoci Boga. Przejawia siê to chocia¿by w obrazie lepienia (jâcar) ludzkiego cia³a z prochu
ziemi i o¿ywieniu go Boskim tchnieniem (por. Rdz 2,7). Psalm 139 opisuje, jak
to sam Bóg formuje (qânâh)17, tka (sâkak), czyni (âúâh), misternie
splata (râqam), modeluje (jâcar) ludzkie cia³o jeszcze w ³onie matki. Cz³owiek stworzony na Jego obraz i podobieñstwo jest bardzo dobry (Rdz 1,31),
za co Psalmista wyra¿a sw¹ wdziêcznoæ: Dziêkujê Ci, ¿e mnie stworzy³e
tak cudownie, godne podziwu s¹ Twoje dzie³a (Ps 139,14)18. Nowy Testament
jeszcze wyraniej ukazuje pozytywny wymiar cia³a ludzkiego i jego godnoæ.
Najbardziej znamiennym jest fakt, ¿e Syn Bo¿y przyj¹³ ludzkie cia³o wraz
z jego u³omnoci¹ i miertelnoci¹, staj¹c siê w ten sposób widzialnym, za
13 Wyj¹tkowo LXX t³umaczy hebr. bâsâr jako soma (23 razy). Nie zaskakuje ten fakt, gdy¿
soma zabarwiona treciami specyficznymi dla filozofii greckiej jest obca mentalnoci hebrajskiej;
J. Wróbel, Cz³owiek i medycyna. Teologiczno-moralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999,
s. 39.
14 Idem, Cz³owiek i medycyna, s. 39.
15 Nepe, jako ¿ycie, czy synonim ¿ycia, oznacza ostatecznie osobê [...]. Cz³owiek dziêki tchnieniu otrzymanemu od Boga jest nepe hajjâh, tzn. bytem, który ¿yje, osob¹ ¿yw¹, jednostk¹, która
egzystuje. Ibidem, s. 41.
16 Rûah oznacza jaki niezniszczalny, Boski pierwiastek, który o¿ywia ca³y byt cz³owieka
i który nie umiera wraz ze mierci¹ jego cia³a.
17 Czasownik qânâh dos³ownie oznacza w Biblii: 1) nabywanie, kupowanie czego; 2) tworzenie, stwarzanie (jako Bo¿¹ dzia³alnoæ).
18 Por. A. wierczek, Cia³o ludzkie, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom, 20072,
s. 103.
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przez swoje przejcie przez grób do zmartwychwstania, uczyni³ ludzkie cia³o
zadatkiem niemiertelnoci. Wcielenie Syna Bo¿ego jest wyniesieniem cia³a
ludzkiego do szczególnej godnoci. W teologii w. Paw³a cia³o jest bytem,
poprzez który cz³owiek zanurzony jest zarówno w wiecie materialnym, jak
i w rzeczywistoci nadprzyrodzonej. To przez owo gliniane naczynie (por.
2 Kor 4,7) cz³owiek jest powo³any do doskona³oci. I choæ niejednokrotnie
cia³o przeciwstawia siê Duchowi Bo¿emu, to jednak w³anie poprzez nie cz³owiek mo¿e wejæ w relacjê tak z Bogiem, jak i drugim cz³owiekiem.
3. Koncepcje cia³a ludzkiego wed³ug teologów chrzecijañskich
pierwszych wieków
Ojcowie patrystyczni pierwszych wieków chrzecijañstwa w zró¿nicowany sposób patrzyli na ludzkie cia³o. W refleksjach odwo³ywali siê zarówno do
przes³anek rozumowych (filozoficznych), jak i nadprzyrodzonych (biblijnych).
W ich twórczoci teologicznej mo¿na odnaleæ reminiscencje rozwijanych
wówczas nurtów myli ludzkiej, jak i sympatie wobec niektórych z nich. Aplikuj¹c rozró¿nienia uczynione w pierwszej czêci niniejszego artyku³u, mo¿na
stwierdziæ, ¿e ¿aden z wczesnych teologów chrzecijañskich nie poszed³ cie¿k¹ koncepcji materialistyczno-monistycznej. Staje siê to zrozumia³e, gdy
uwzglêdni siê fakt, i¿ teksty Pisma wiêtego wielokrotnie ukazuj¹ cz³owieka
jako cia³o o¿ywiane przez Boski pierwiastek (rûah), nigdy za jako sam¹ materiê (sarks). Powo³anie do niemiertelnoci dodatkowo zak³ada, ¿e musi istnieæ
w cz³owieku jaka niezniszczalna zasada, uto¿samiana ogólnie z dusz¹ (psyche), wzglêdnie duchem (pneuma), która nie ginie wraz z cia³em19. Z tego te¿
wzglêdu o wiele bli¿sze Ojcom patrystycznym by³y koncepcje dualistyczne
czy hylemorficzne; wszak¿e w ich obrêbie dosz³o do doæ zró¿nicowanego
spojrzenia na ludzkie cia³o.
3.1. Tendencje dualistyczne w spojrzeniu na cia³o ludzkie
Teologowie chrzecijañscy opowiadaj¹cy siê za dualistycznym patrzeniem na cz³owieka podzielili siê na dwie grupy: jedni zak³adali ca³kowicie
duchowy charakter duszy o¿ywiaj¹cej cia³o i stanowi¹cej Boski element
w cz³owieku; inni za  g³ównie za stoikami  twierdzili, ¿e stanowi ona formê
19 Nieco upraszczaj¹c, dusza (psyche) w Pimie wiêtym oznacza indywidualne ¿ycie, przebywaj¹ce w jednostkowym ciele, za duch (pneuma) jest ród³em dla o¿ywiania indywidualnego cia³a
przez indywidualn¹ duszê. W takim rozumieniu np. Jan Ewangelista opisa³ moment mierci Jezusa jako
oddanie ducha (pneuma). Trudno ostatecznie rozstrzygn¹æ  na bazie tekstów natchnionych  czy
dusza jest pochodzenia ca³kowicie boskiego (kreacjonizm), choæ ogólny wydwiêk adekwatnych fragmentów wskazuje na wyrane sympatie z tym za³o¿eniem.
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wysublimowanej materii. Obie grupy odwo³ywa³y siê w swojej argumentacji
zarówno do przes³anek biblijnych, jak i filozoficznych.
U przedstawicieli pierwszej tendencji  spirytualistycznej  wyranie
mo¿na odnaleæ sympatie z platoñskim spojrzeniem na cz³owieka i wiat. Jeli
uwzglêdni siê fakt, ¿e w okresie rozkwitu myli patrystycznej pogl¹dy medioi neoplatoñczyków stanowi³y w³aciwie jedynie licz¹c¹ siê filozofiê20 oraz ¿e
du¿a czêæ Ojców Kocio³a opiera³a siê na dorobku filozofów tego nurtu, to
nie dziwi, ¿e wielu staro¿ytnych teologów zasymilowa³o pogl¹d o wyranym
rozdzielaniu elementu cielesnego i duchowego w cz³owieku. Wszak¿e wród
ich opinii nale¿y wyró¿niæ jeszcze dwie istotne podgrupy. Pierwsza znalaz³a
swoich reprezentantów wród zwolenników wrogiego patrzenia na ludzkie cia³o. Cia³o  wed³ug nich  ma wymiar negatywny i stoi w opozycji do jedynie
szlachetnej duszy. Doskona³oæ chrzecijañska polega na wyzwoleniu siê
z wszelkich jego wiêzów, nieustannym ujarzmianiu go a¿ do zupe³nego wyniszczenia. Podejmowana na ziemi asceza ma na celu zapanowanie duszy nad
cia³em, gdy¿ ¿ycie wieczne dotyczyæ bêdzie jedynie wiata duchowego. Pogl¹dy takie by³y upowszechniane przez ró¿ne sekty gnostyckie: bazylidian, walentynian, karpokratian, marcjonitów, kasjanistów, montanistów, a w póniejszym okresie  manichejczyków. W odniesieniu do ludzkiego cia³a ich tezy
przejawia³y siê w pewnych szczegó³owych postulatach i pogl¹dach. I tak np.
bazylidianie i marcjonici negowali wcielenie Jezusa, twierdz¹c, ¿e mia³ On
cia³o tylko pozorne (tzw. doketyzm  od gr. dokein  wydawaæ siê), nie cierpia³
na krzy¿u ani nie umar³, za w Jego miejsce, przez pomy³kê ukrzy¿owany
zosta³ Szymon Cyrenejczyk. Wiêkszoæ sekt gnostyckich zaleca³a bezwzglêdn¹ wstrzemiêliwoæ p³ciow¹, odrzucaj¹c równoczenie ma³¿eñstwo
i prokreacjê. Ich wyznawcy postulowali dobrowolne wyrzeczenie siê materii,
która  wed³ug nich  stanowi strukturê tego wiata i jego pokus. Nieraz
zalecali bardzo surowe posty i hojne ja³mu¿ny jako formê przygotowania siê
na rych³y koniec wiata (montanici). Jedynie karpokratianie z podejrzliwego
patrzenia na ludzkie cia³o wyci¹gali wniosek przeciwny  o zupe³nej rozwi¹z³oci seksualnej21. Pogl¹dy sekt gnostyckich zosta³y nie tylko odrzucone
20 A. Baron wykazuje wrêcz, ¿e wiatopogl¹d wspó³czesnego europejczyka zosta³ uformowany
na Biblii i chrzecijañstwie z jednej strony, a na neoplatonizmie  z drugiej; por. A. Baron, Neoplatoñska
idea Boga a ewangelizacja, Kraków 2005, s. 18. Wprawdzie zniknê³y instytucje neoplatoñskie, ale
pozosta³ wiatopogl¹d oraz dorobek myli, z którego obficie korzystali zarówno chrzecijanie, jak i inni
myliciele w nastêpnych wiekach. W ten sposób wiatopogl¹d platoñski oraz chrzecijañstwo sta³y siê
filarami jednoci Europy, i tak bêdzie a¿ do czasów nowo¿ytnych. Ibidem, s. 342.
21 Tego oto nauczaj¹ »szlachetni« karpokratianie. O nich i o innych jeszcze zwolennikach
podobnie bezecnych pogl¹dów kr¹¿y wieæ, ¿e gromadz¹ siê na uczty (nie nazwa³bym wszelako agap¹
takiego ich zebrania!) mê¿czyni i kobiety razem. A kiedy ju¿ siê nasyc¹ jedzeniem do woli [...],
pogasiwszy lampy usuwaj¹ wiat³o, demaskuj¹ce tê ich nierz¹dn¹ »sprawiedliwoæ«, i obcuj¹ z sob¹
cielenie, jak chc¹, z kim sobie ¿ycz¹, przez tego rodzaju »agapê« uprawiaj¹c wspólnotê; co wiêcej, ju¿
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przez Koció³, ale sta³y siê przedmiotem systematycznej krytyki ze strony
wielu Ojców patrystycznych. Bardzo wczenie zrozumieli oni, ¿e negatywne
patrzenie na cia³o ludzkie jest nie do pogodzenia z przekazem biblijnym22.
W dualistycznym i spirytualistycznym patrzeniu na cz³owieka odnaleæ
wszak mo¿na doæ liczne grono teologów wczesnochrzecijañskich, reprezentuj¹cych pozytywne patrzenie na cia³o ludzkie. Zwi¹zani byli oni g³ównie ze
rodowiskiem aleksandryjskim II i III w. po Chr. (Klemens, Orygenes), jak
i innymi orodkami staro¿ytnego chrzecijañstwa (Metody z Olimpu, Didym
lepy, Ewagriusz z Pontu). W póniejszym okresie (IVV w.) wyrane sympatie platoñskie da³y siê zauwa¿yæ w twórczoci teologicznej Mariusza Wiktoryna, Eneasza z Gazy i przede wszystkim Augustyna; ten ostatni w³aciwie zinkulturowa³ chrzecijañstwo zachodnie z myl¹ neoplatoñsk¹. Nieco uogólniaj¹c, wszyscy ci teologowie postrzegali ludzkie cia³o jako co odrêbnego od
autonomicznej i duchowej duszy ludzkiej. Równoczenie cia³o nie stanowi³o
ju¿ dla duszy formy wiêzienia, za zwi¹zek z nim nie by³ dla niej ani przypad³ociowy, ani poni¿aj¹cy. Pewna ukryta podejrzliwoæ jednak pozosta³a. Przejawi³a siê ona w sympatiach wobec teorii apokatastazy i preegzystencji dusz
(szczególnie u aleksandryjczyków) oraz w sk³onnociach do bardzo surowej
ascezy (pustelnicy egipscy), prowadz¹cej nawet do samookaleczenia (Orygenes). W myli Augustyna cia³o  jako ród³o nieukojonej troski i ³up bezlitosnej ¿¹dzy  musia³o byæ poddawane ci¹g³ej dyscyplinie23 . Wed³ug wyra¿enia
P. Browna, biskup Hippony stworzy³ humanizm posêpny, który wspóln¹ nieufnoci¹ wobec rozkoszy seksualnej wi¹za³ przedchrzecijañsk¹ przesz³oæ
z chrzecijañsk¹ teraniejszoci¹. To dziedzictwo mia³o mocno zaci¹¿yæ nad
póniejszymi epokami24. Dualizm platoñski, nawet w pozytywnej odmianie
chrzecijañskiej ortodoksji, nie umia³ sobie te¿ poradziæ z wypracowaniem
odpowiedniej teorii zmartwychwstania cz³owieka. Na przyk³ad wed³ug Ewagriusza z Pontu, koñcowa apokatastaza zrealizuje siê w powrocie ludzkoci do
form bezcielesnych i w ca³kowitym zaniku materii. Wydaje siê, ¿e zasymiloza dnia ¿¹daj¹ od kobiet, od jakich im siê podoba, powolnoci w stosunku do prawa Karpokratesa  bo
przecie¿ nie godzi³oby siê powiedzieæ: w stosunku do prawa Bo¿ego. Tego rodzaju prawa powinien by³,
moim zdaniem, Karpokrates stanowiæ raczej dla rui psów, wiñ, koz³ów. Klemens Aleksandryjski,
Stromata, III, 9, 210, 1, t³um. J. Niemirska-Pliszczyñska.
22 W ramach ortodoksyjnej nauki chrzecijañskiej jedynie u Antoniego Pustelnika pojawia siê
czasem  niejako w tle  myl, ¿e Bóg na pocz¹tku stworzy³ jedn¹ substancjê czyst¹ i niematerialn¹,
która potem  wskutek upadku  rozproszy³a siê i zró¿nicowa³a w formie wielu bytów fizycznych; tak¿e
dusze zosta³y z³¹czone z cia³ami ludzkimi, które dla nich stanowi¹ formê wiêzienia. Por. Antoni
Pustelnik, Listy, III, 12. 4; IV, 6. Antoni jednak nigdzie nie wyrazi³ tej tezy wprost, a tylko porednio
przebija ona z jego tekstów.
23 Zatem powci¹gaj swoje cia³o; teraz opanowuj to, co potem otrzymasz. Niech teraz ustaje,
potem wszystkiemu podo³a. Augustyn, Objanienia Psalmów, t³um. J. Sulowski, Warszawa 1986, s. 226.
24 P. Brown, Cia³o i spo³eczeñstwo. Mê¿czyni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym
chrzecijañstwie, Kraków 2006, s. 444.
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wanie w myl teologiczn¹ tez (neo)platoñskich na wiele wieków zaszczepi³o
pewn¹ nieufnoæ w patrzeniu na ludzkie cia³o, a konsekwencje tego maria¿u
chrzecijañstwo ponosi do dnia dzisiejszego.
Teologiem, który poszed³ nieco inn¹ cie¿k¹ w patrzeniu na cz³owieka
by³ Tertulian. Jego zwrócenie siê ku myli stoickiej zaowocowa³o doæ szczególn¹ odmian¹ pozytywnego dualizmu paramaterialistycznego. Zak³ada³ on
istnienie w cz³owieku zarówno pierwiastka cielesnego, jak i duchowego, jednak¿e o tym ostatnim orzeka³, ¿e stanowi formê wy¿ej zorganizowanej materii25. Konsekwencje takiego rozumienia duszy okaza³y siê brzemienne w skutkach w ca³ym patrzeniu na cz³owieka i jego cia³o. Tertulian twierdzi³ np., ¿e
dusza ludzka jest obecna ju¿ w nasieniu rodzicielskim; doprowadzi³o go to do
traducjanistycznej teorii przekazu duszy przez czynnik materialny (nasienie),
pocz¹wszy od pierwszego rodzica  Adama26. Uwa¿a³ równie¿, ¿e embrion
ludzki  ju¿ od samego pocz¹tku  jest bytem animowanym; rozwa¿ania teologa z Kartaginy w tej kwestii stanowi¹ niew¹tpliwie najbogatsz¹ refleksjê na
temat natury ludzkiego zarodka u staro¿ytnych Ojców Kocio³a. Materializm
duszy okaza³ siê skuteczn¹ broni¹ przeciw wszelkim pomys³om o preegzystencji, reinkarnacji czy metempsychozie dusz ludzkich: skoro by³y one przekazywanie przez rodzicieli, wiêc nie mog³y siê wczeniej b³¹kaæ w niezidentyfikowanych miejscach czy organizmach. Co ciekawe, w ca³ej koncepcji Tertuliana  owo materialistyczne pojmowanie duszy nie by³o równoznaczne z jej
poni¿eniem, lecz odwrotnie: wynosi³o cia³o do wy¿szej godnoci! To w³anie
poprzez cia³o i jego doznania dusza dostraja³a siê do wysokiej tonacji,
w jakiej powinna wspó³brzmieæ z Duchem Bo¿ym27. Wszystko to sprawi³o,
¿e pogl¹dy Tertuliana na cia³o i ludzk¹ p³ciowoæ nosi³y znamiona o wiele
bardziej pozytywne ni¿ np. ówczesnych mu aleksandryjczyków. Sam bêd¹c
¿onaty28, nie cofa³ siê np. przed opisem stanów doznawanych przez cz³owieka
w trakcie odbywania stosunku seksualnego, postrzeganego jako zderzenie siê
dwojga ludzi, z których ka¿dy doznaje wstrz¹su29. Brak podejrzliwoci wobec
cia³a ludzkiego przejawi³ siê u Tertuliana tak¿e we wnikliwym studium dzie³
lekarskich Herofilosa, Erasistratosa, Hikezjusza oraz jednego z ostatnich wielkich lekarzy rzymskich  Soranosa z Efezu, którego koncepcjê zap³odnienia
25

Ponadto, jeli nawet przyjmiemy z Platonem, ¿e w³aciwoci¹ cia³a jest byæ poruszanym od
zewn¹trz, to tym bardziej trzeba dusze uwa¿aæ za substancjê cielesn¹. Tertulian, O duszy, VI, 2, t³um.
M. Michalski, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 377.
26 Por. Tertulian, O duszy, XXVII, 8; XXIX, 3.
27 P. Brown, Cia³o i spo³eczeñstwo. Mê¿czyni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym
chrzecijañstwie, s. 95.
28 Odnotowuje to Tertulian w Ad uxorem (Do ¿ony).
29 Tertulian, O duszy, XXVII, 4. U¿yte s³owo concussus oznacza wzburzenie, wstrz¹s, oszo³omienie.
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jako przytrzymania nasienia wykorzysta³ do w³asnych analiz embriologicznych. Niezrównany jest równie¿ opis niektórych zabiegów medycznych, po³¹czony z fachow¹ znajomoci¹ stosowanych w staro¿ytnoci narzêdzi chirurgicznych30. Niestety, póniejsze wydarzenia  przejcie do montanistów oraz
odrzucenie materialistycznej koncepcji duszy oraz jej przekazu na drodze traducjanistycznej  przyczyni³y siê do wylania dziecka z k¹piel¹  pogl¹dy Tertuliana przez d³ugie wieki zosta³y zmarginalizowane w teologii i przyjmowane
by³y z du¿¹ rezerw¹. Byæ mo¿e w³anie tu kryje siê ród³o sukcesu paraplatoñskich pogl¹dów na ludzkie cia³o jako co ni¿szego od duszy i nieczystego,
które powoli uzyskiwa³y dominacjê w myli teologicznej od IV w.
3.2. Tendencje hylemorficzne i unifikacyjne w spojrzeniu na cia³o ludzkie
Tylko u nielicznych Ojców Kocio³a  co jest doæ zadziwiaj¹ce  spotykamy pewn¹ znajomoæ a jeszcze rzadziej zasymilowanie do w³asnego sposobu uprawiania teologii, koncepcji hylemorficznej Arystotelesa. Kiedy póniej
 w dobie rozkwitu redniowiecza  w. Tomasz z Akwinu pos³ugiwa³ siê t¹
teori¹ jako jedn¹ z fundamentalnych tez swojego systemu mylowego (nazywanego póniej tomizmem), musia³ bezporednio siêgaæ do zredagowanych
kilkanacie wieków wczeniej pism samego Stagiryty. Wród teologów wczesnochrzecijañskich rozwa¿ania filozofa z Aten w tej kwestii nie znajdowa³y
bowiem szczególnego oddwiêku. Pewne reminiscencje mo¿na odnaleæ jedynie u niektórych przedstawicieli szko³y antiocheñskiej, szczególnie u Teodoreta z Cyru31, Diodora z Tarsu i Jana Chryzostoma32. Przejawi³o siê to chocia¿by
w specyficznym patrzeniu na pierwsze stadia rozwoju ludzkiego zarodka. Teologowie tego rodowiska  za Stagiryt¹ oraz wersj¹ Septuaginty fragmentu
Wj 21,22-25 twierdzili, ¿e najpierw cia³o embrionu ludzkiego musi przejæ
pewien etap uformowania (40 dni w przypadku ch³opca; 80 dni  w przypadku dziewczynki), nim bêdzie mog³o byæ obdarzone dusz¹33.
Wydaje siê, ¿e najbardziej reprezentatywnym teologiem staro¿ytnym
optuj¹cym za hylemorficzn¹ teori¹ cz³owieka by³ Grzegorz z Nyssy. Pod jego
rêk¹ teoria ta nosi jednak znamiê wybitnie biblijne, nie za filozoficzne. Pomimo ¿e sam teolog z Kapadocji rozczytywa³ siê w pismach Arystotelesa, to
30

Por. Tertulian, O duszy, XXV, 48. Dopiero póniej  po przejciu do montanistów  Tertulian
zacz¹³ podchodziæ do ludzkiego cia³a w sposób o wiele bardziej rygorystyczny. Por. np. Tertulian,
Zachêta do czystoci, De exhortatione castitatis, t³um. K. Obrycki, Warszawa 1983.
31 Por. Teodoryt z Cyru, O Ksiêdze Wyjcia, 48, PG 80, 272273; idem, Leczenie chorób hellenizmu, V, 50. 52.
32 Por. Jan Chryzostom, In Job, 10, PG 64, 605608.
33 [Embrion] otrzymuje duszê ludzk¹, gdy jest uformowany  Diodor z Tarsu, O Ksiêdze
Wyjcia, PG, 221, 1584 [t³. w³.]. Wszystko, co uformowane, bierze duszê od Boga  Constitutiones
Apostolorum, VII, 3, 2.
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jednak w uzasadnianiu ontycznej jednoci duszy i cia³a nie powo³a³ siê na jego
teksty ani nie stosowa³ jego s³ownictwa (materia-forma). Cytowa³ natomiast
obficie teksty zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu34. Cz³owiek  wed³ug Grzegorza  stanowi jednoæ z³o¿on¹ z pierwiastka duchowego i cielesnego. Dusza jest ¿yciodajn¹ przyczyn¹ (zoopoion aition) i zasad¹ o¿ywiaj¹c¹
(zootikon) materialne cia³o; sprawia, ¿e stanowi ono jednoæ, za jej brak jest
równoznaczny ze mierci¹ cia³a35. Jednoæ ontyczna cz³owieka jest tu jeszcze
bardziej uwypuklona ni¿ u Stagiryty: dla Nysseñczyka w³aciwie nie ma ju¿
dwóch natur w cz³owieku, lecz jedna podwójna natura36. W celu uzasadnienia
swej tezy pos³u¿y³ siê doæ oryginaln¹ teori¹ anatomiczno-fizjologiczn¹ cia³a
ludzkiego. Organy podzieli³ na cztery kategorie: 1) te, bez których utrzymanie
cz³owieka przy ¿yciu by³oby niemo¿liwe (mózg, serce i w¹troba); 2) organy,
które dodaj¹ czego dobrego, i sprawiaj¹, ¿e ¿ycie ludzkie jest przyjemne
(zmys³y); 3) narz¹dy, które maj¹ na celu nastêpstwo [pokoleñ] i przekazywanie [¿ycia]; 4) oraz inne narz¹dy, s³u¿¹ce podtrzymywaniu ¿ycia ka¿dego
cz³owieka, jak ¿o³¹dek czy p³uca37. Ten doæ oryginalny podzia³ teolog t³umaczy³ zamierzonym przez siebie celem, jakim jest ukazanie, ¿e niematerialna
zasada duchowa obecna jest w ca³ym organizmie, stanowi¹c z nim jednoæ
ontyczn¹. Intuicje Grzegorza z Nyssy mia³y zostaæ rozwiniête przez jednego
z ostatnich, a zarazem najbardziej oryginalnych Ojców Kocio³a  Maksyma
Wyznawcê.
Maksym Wyznawca (ok. 580662) by³ najwybitniejszym teologiem greckim prze³omu VI i VII w. Swoj¹ antropologiê opar³ na chrystologii, gdy¿  jak
uwa¿a³  wcielenie Jezusa objawi³o cz³owiekowi w³aciwy model, na jaki ten
zosta³ stworzony. Maksym wielokrotnie mówi³ o duszy ludzkiej z³¹czonej
z cia³em, jednak¿e pojmowa³ j¹  podobnie jak Grzegorz z Nyssy  na sposób
biblijny, a nie filozoficzny. Na przyk³ad w rozdz. 42 Ambigorum liber II38
wyrazi³ pogl¹d, ¿e w umyle Bo¿ym istniej¹ logoi wszystkich ludzi; poszczególny logos staje siê realnym cz³owiekiem poprzez z³¹czenie pierwiastka
cielesnego z duchowym. Sposób, w jaki siê to dokonuje, zwi¹zany jest bezporednio z poczêciem cielesnym dokonywanym w akcie zjednoczenia mê¿czy34 Por. np. Grzegorz z Nyssy, Wielka katecheza, 6, w: idem, Wybór pism, s. 138139; idem,
Wielka katecheza, 6, w: idem, Wybór pism, s. 138139.
35 Podstaw¹ naszego istnienia nie jest ani bezcielesna dusza, ani pozbawione duszy cia³o, ale
z posiadaj¹cego duszê cia³a rodzi siê istota ¿ywa, od pocz¹tku obdarzona dusz¹. Grzegorz z Nyssy,
O stworzeniu cz³owieka, XXX, 21, t³um. M. Przyszychowska, Kraków 2006, s. 148.
36 Cia³o i dusza stanowi¹ jednoæ i wspólnie uczestniczy³y w grzechach. Grzegorz z Nyssy,
Wielka katecheza, Warszawa 1974, s. 143.
37 Idem, O stworzeniu cz³owieka, XXX, 2. W tej czêci opracowania korzystamy z polskiego
t³umaczenia traktatu De opificio hominis Grzegorza z Nyssy, dokonanego przez M. Przyszychowsk¹
(Kraków 2006).
38 Maksym Wyznawca, Ambigorum liber, II, PG 91, 13151349.
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zny i kobiety. Zaistnienie logosu cz³owieka jest wynikiem jego stworzenia
przez Boga poza czasem; z kolei sposób (tropos) zaistnienia cz³owieka
w czasie jest wynikiem jego zrodzenia przez biologicznych rodziców39. Naczelnym imperatywem Maksyma by³a obrona jednoci ontycznej cz³owieka;
równoczesnoæ pojawienia siê w embrionie ludzkim elementu cielesnego i duchowego jest tego podstawowym gwarantem. Cz³owiek jest jednoci¹ duchowo-fizyczn¹, postaci¹ kompletn¹ (eidos holon), zarówno od strony fizycznej,
jak i metafizycznej. A skoro tak, to musi byæ ni¹ ju¿ od samego pocz¹tku, nie
za od jakiego póniejszego momentu; w ten sposób Maksym przyczyni³ siê
do wypracowania koncepcji osoby ludzkiej jako integralnej ca³oci. Trudno
w niej mówiæ jeszcze sensu stricte o ciele ludzkim: cz³owiek poczyna siê jako
ca³oæ i przechodzi do wiecznoci jako integralna jednoæ. Innymi s³owy, moment mierci nie polega ju¿ na roz³¹czeniu cia³a od duszy, lecz na przejciu
ca³ego cz³owieka do nowej, wiecznej i nadprzyrodzonej rzeczywistoci.
Obecnie  z perspektywy czasu  mo¿na stwierdziæ, ¿e myl teologiczna
w patrzeniu na cz³owieka i jego cia³o posz³a, niestety, innym ladem ni¿ intuicje Grzegorza z Nyssy i Maksyma Wyznawcy. Tendencje dualistyczne,
zw³aszcza w obrêbie tradycji ³aciñskiej zyskiwa³y coraz wiêksze grono zwolenników, doprowadzaj¹c do rygorystycznego traktowania cia³a, patrzenia
z du¿¹ doz¹ podejrzliwoci na ludzk¹ aktywnoæ seksualn¹, a nawet na ma³¿eñstwo czy prokreacjê. Nadu¿ycia seksualne by³y surowo os¹dzane przez
wczesnoredniowieczne penitencja³y iroszkockie i anglosaskie. Stan dziewictwa  przeciwnie  przedstawiany by³ na ogó³ jako idea³ cz³owieka d¹¿¹cego
do zjednoczenia z Bogiem. W Kociele Wschodnim zarówno Grzegorz, jak
i Maksym s¹ do dnia dzisiejszego uznawani za jednych z najwybitniejszych
teologów, tak¿e w teologicznej refleksji nad cz³owiekiem, podczas gdy w Kociele Zachodnim wci¹¿ pozostaj¹ w cieniu teorii Arystotelesa i Tomasza
z Akwinu. Odkrycie ich na nowo jawi siê jako jeden z istotnych postulatów
w tej dziedzinie, tym bardziej ¿e g³osy obu teologów pochodz¹ jeszcze sprzed
podzia³u Kocio³a na Wschodni i Zachodni.

DER LEIB DES MENSCHEN IM CHRISTLICHEN ALTERTUM
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel unternimmt den Versuch, die Sicht des Menschen, vor allem des menschlichen
Leibes, bei den Vätern zu analysieren. Im ersten Teil wurden zwei grundsätzliche Positionen,
die der späteren theologischen Reflexion zugrunde gelegt wurden, untersucht. Die erste bilden die
39

Por. idem, Ambigorum liber, II, 42; PG 91, 1324 c 1d 3.
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Ansichten der antiken griechischen Philosophen. Manche von ihnen neigten zur materialistischmonistischen Sicht des Menschen (Empedokles, Demokrit, Atomisten), andere repräsentierten die
dualistische Sicht, nach der, neben dem menschlichen Leib, auch die geistliche Komponente (Seele)
den Menschen bildet. Die zweite Perspektive stammt aus der Bibel, nach der der von der Seele
durchdrungene Leib des Menschen eine hohe Wertschätzung erfährt, was ganz besonders durch die
Inkarnation und Auferstehung des Gottessohnes betont wird. Im zweiten Teil des Artikels werden
theologische Konzepte des menschlichen Leibes der einzelnen frühchristlichen Theologen untersucht. Alle präsentierten Autoren haben die Koexistenz der beiden Komponenten: des Leibes und
der Seele im Menschen bejaht. Die meisten sind jedoch der dualistischen (neo-)platonischen Spur
nachgegangen. Dies hat ihre Konsequenzen durch die nächsten Jahrhunderte, die sich in einer
gewissen Reserve gegenüber der Leiblichkeit, Sexualität und Prokreation äußerten. Den größten
Einfluss auf die spätere Reflexion hatten Origenes und Augustinus. Einen anderen Weg ist Tertullian gegangen, der, einen materiellen Charakter der Seele annehmend, nicht ihre Erniedrigung,
sondern die Erhöhung des Leibes zu einer besonderen Würde postulierte. Die am meisten gereiften
Konzepte der menschlichen Leiblichkeit stammen jedoch von griechischen Vätern: Gregor von
Nyssa und Maximus Confessor.

HUMAN BODY IN THE ANCIENT CHRISTIANITY
(SUMMARY)

The author makes an attempt to synthetically estimate the views of the Fathers of the
Church concerning human, especially his/her body. In the first part two basic views have been
presented which lay ground for the later theological reflection. The first of those were the opinions
of the ancient Greek philosophers. Some of them were in favour of a materialist-monist nature of
human (Empedocles, Democritus, atomists); others represented a dualist view according to which
the human consists of two elements- the body and the soul. The basis for the latter view was the
biblical thought according to which the human body is the agent of the soul, has a positive
dimension and was raised to a special dignity by the incarnation and resurection of the Son of God.
The second part is the analysis sensu stricto of the views of the early Christian theologians on the
human body. All of them affirmed the coexistence of both the elements in human: body and soul.
Most of them followed the dualist concept in the neo-platonic version. It caused repercussions
throughout several teens of the ages to come in the way the human body was approached- with
reserve towards corporeality, sexuality or procreation. Origen and Augustine belonged to the
theologians who had the greatest influence in that matter. Tertullian followed another way- he
presumed a material character of the human soul, so he did not tend to diminish it; he rather strived
after exalting the human body and raising it to a special dignity. The most mature theologians- as
far as their approach toward the human corporeality is concerned- were two Greek Fathers:
Gregory of Nyssa and Maximus the Confessor.
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Wstêp
Katechezy rodowe Jana Paw³a II o teologii cia³a stanowi¹ bardzo bogate
ród³o inspiracji teologicznych dla podejmowanych prób zrozumienia i wyjanienia podstawowych zagadnieñ z zakresu aksjologii p³ci i teologii ma³¿eñstwa. Wród wielu w¹tków poruszanych przez papie¿a w Katechezach na
szczególn¹ uwagê zas³uguje zagadnienie teologii wstydu. W jej wietle nie
tylko ods³ania siê prawda o pierwotnej harmonii cz³owieka i jego godnoci, ale
tak¿e wartoæ mi³oci jako si³y konstytuuj¹cej cz³owieka. W niniejszym artykule podjêta zostanie kwestia teologii wstydu oraz relacji wstydu i mi³oci,
jako wartoci le¿¹cej u podstaw zasady duchowej bytu osobowego. Na wstêpie, aby w³aciwie umiejscowiæ dywagacje na temat teologii wstydu, omówiony zostanie wp³yw grzechu pierworodnego na rozbicie pierwotnej jednoci
w osobie. Nastêpnie przedstawione zostanie zagadnienie wstydu w aspekcie
antropologiczno-etycznym oraz kwestia tzw. absorpcji wstydu przez mi³oæ.
Na koniec podjêta zostanie refleksja na temat mi³oci jako wartoci osobotwórczej.
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1. Stan ontyczny cz³owieka po dowiadczeniu grzechu pierworodnego
Punktem wyjcia w podjêciu kwestii dotycz¹cej teologii wstydu winna
byæ refleksja na temat pierwotnej pe³ni ludzkiego bytu zaistnia³ej w akcie
stworzenia oraz skutków, które wywo³a³ grzech pierworodny. Jan Pawe³ II
w Katechezach rodowych stwierdza, ¿e grzech pierworodny jest dowiadczeniem granicznym, zmieniaj¹cym radykalnie sytuacjê ontyczn¹ cz³owieka.
Wskutek tego dramatu z³a dokona³o siê fundamentalne zakwestionowanie daru
Boga i Jego mi³oci. Zanegowana zosta³a mi³oæ jako w³aciwy motyw stworzenia i pierwszego Przymierza1. Cz³owiek obdarowany pierwotn¹ pe³ni¹ istnienia na poziomie obrazu i podobieñstwa Bo¿ego, u pocz¹tku swego istnienia w Raju, jawi siê jako byt w pe³ni ontyczne zharmonizowany i spe³niony.
Owo spe³nienie przejawia³o siê w dowiadczeniu szczêcia dog³êbnie ogarniaj¹cego wszystkie sfery ¿ycia cz³owieka. ród³em tego stanu by³o ca³kowite,
niczym niezak³ócone dowiadczenie mi³oci Boga. Cz³owiek w stanie pierwotnej pe³ni czerpa³ od Boga w sposób spontaniczny, a zarazem bardzo intensywnie, na miarê pojemnoci swego bytu, si³ê dla swego istnienia i g³êbokie egzystencjalne bezpieczeñstwo. Wszystkie swoje pragnienia i têsknoty kierowa³
w stronê Boga. On by³ w centrum jego najg³êbszych inklinacji i wszystkich
dowiadczeñ intelektualno-wolitywno-emocjonalnych. Swoje szczêcie i spe³nienie kojarzy³ tylko i wy³¹cznie z Bogiem.
By³ zatem absolutnie wolny od próby szukania jakiegokolwiek spe³nienia
i zabezpieczenia egzystencjalnego poza mi³uj¹cym Stwórc¹. Nakazy moralne
pe³ni³ spontanicznie, z ³atwoci¹ i radoci¹. Nie jawi³y mu siê one jako rzeczywistoæ, która stoi w jakikolwiek sposób w opozycji do jego autonomii2. Cz³owiek w stanie nieska¿onym grzechem by³ ca³kowicie wolny od troistej po¿¹dliwoci: cia³a, oczu i pychy. Utrzymywa³ w sobie samym wewnêtrzn¹ harmoniê
i cis³e przyporz¹dkowanie do celu, którym by³ Bóg i to stanowi³o
o jego spójnoci duchowo-cielesnej (integritas)3. Pierwszy cz³owiek nie tylko
by³ bardzo dobrym stworzeniem Boga4, ale przede wszystkim by³ obdarzony
niezwyk³¹ jednoci¹ z Bogiem, która sprawia³a, ¿e pozostawa³ w harmonii
z sob¹ samym, drugim cz³owiekiem i ca³ym stworzeniem. Na skutek oddzia³ywania tej wiêzi, któr¹ teologia nazywa ³ask¹, wszystkie wymiary jego cz³owieczeñstwa nie wykazywa³y ¿adnego braku.
1 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, Città del Vaticano 1986, s. 111 (dalej: MN).
2 Por. Jan Pawe³ II, Grzech cz³owieka a stan pierwotnej sprawiedliwoci, Audiencja Generalna,
Rzym 3.09.1986, LOsservatore Romano (Pl) 9 (1986), s. 14.
3 Por. ibidem, s. 12.
4 Por. Rdz 1, 31.
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W tym kontekcie, wzajemne, pierwotne, a zarazem g³êboko uszczêliwiaj¹ce spotkanie mê¿czyzny i kobiety odzwierciedla³o prawdê o bezwarunkowym i pe³nej mi³oci akceptacji przez Boga. Oznacza³o ono ca³kowit¹ afirmacjê drugiej osoby i prze¿ycie jej istnienia tak, jak ona by³a chciana przez Boga,
dla niej samej, czyli jako kogo jedynego i niepowtarzalnego, wybranego przez
odwieczn¹ Mi³oæ5. Cz³owiek w stanie pierwotnej niewinnoci nie tylko
w pe³ni akceptowa³ i cieszy³ siê swoim ¿yciem we wszystkich jego aspektach,
ale tak¿e bezwarunkowo przyjmowa³ drugiego. W niek³amany sposób radowa³
siê darem jego obecnoci. By³ zdolny do pe³nej mi³oci. W jego relacji do
drugiego nie by³o nawet cienia zazdroci, zawici, zaw³aszczenia, dominacji
i instrumentalizacji. ¯y³ w postawie ca³kowitego daru z siebie. W wiêzi
z blinimi odczuwa³ naturaln¹ przyjañ, za¿y³oæ i mi³oæ, któr¹ mo¿na okreliæ mianem nadprzyrodzonej. Wzajemny stosunek mê¿czyzny i kobiety by³
owocem ich za¿y³oci z Bogiem. Ich silny  choæ nie absolutyzowany  zwi¹zek cechowa³a pe³na wzajemna otwartoæ, która nie zna dialektyki zas³aniania
i ods³aniania6.
Grzech pierworodny zerwa³ ow¹ ¿yciodajn¹ wiê ³¹cz¹c¹ cz³owieka
z Bogiem. Fakt ten  stwierdza Jan Pawe³ II  ma podstawowe i decyduj¹ce
znaczenie dla stosunków pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem, a tak¿e dla »sytuacji« wewnêtrznej cz³owieka samego, dla wzajemnego obcowania ludzi z sob¹,
wreszcie dla stosunku cz³owieka do wiata7. G³êbia jestestwa cz³owieka naznaczona zosta³a mierci¹ duchow¹. Cz³owiek sta³ siê egoist¹, zamkniêtym
w wiêzieniu swego zranionego, pozbawionego szczêcia ja. Ogarn¹³ go dojmuj¹cy, a zarazem nieustêpuj¹cy lêk o swoj¹ aktualn¹ i przysz³¹ egzystencjê.
Zacz¹³ baæ siê nie tylko mierci, ale tak¿e wszelkich wydarzeñ, które dot¹d nie
stanowi³y zagro¿enia. Cz³owiek zosta³ wewnêtrznie zaburzony. Po tym tragicznym dowiadczeniu nie zaakceptowa³ w pe³ni w³asnego ¿ycia, niejednokrotnie
jest skonfliktowany wewnêtrznie, bolenie prze¿ywa brak afirmacji w³asnej
osoby ze strony innych. Jego impulsy sta³y siê narcystyczne i egocentryczne,
nierzadko naznaczone agresj¹ b¹d depresj¹. Mi³oæ w³asna zaczê³a rz¹dziæ
sfer¹ popêdow¹. Spowodowana brakiem Boga frustracja czyni cz³owieka podatnym na wszelkie pokusy. Nieuporz¹dkowana mi³oæ w³asna zaczê³a kierowaæ sfer¹ emocjonaln¹. D¹¿enia nie s¹ ju¿ uporz¹dkowane wed³ug rozumnych,
a zarazem nadprzyrodzonych celów. Okrela je spontaniczne, a jednoczenie
5 Por. Jan Pawe³ II, wiadomoæ cia³a a pierwotna niewinnoæ, Audiencja Generalna, Rzym
30.01.1980, w: Jan Pawe³ II o ma³¿eñstwie i rodzinie. Katechezy Ojca wiêtego wyg³oszone podczas
rodowych audiencji generalnych w latach 197882, Warszawa 1983, s. 248.
6 Por. C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kocio³a, t³um.
J. Zychowicz, Poznañ 1997, s. 57.
7 Jan Pawe³ II, Pierwszy grzech w dziejach cz³owieka: peccatum originale, Audiencja Generalna,
Rzym 10.09.1986, LOsservatore Romano (Pl) 9 (1986), s. 14.
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nienasycone d¹¿enie do przyjemnoci i u¿ycia, które zawiera w sobie znamiona autodestrukcji, agresjê, mciwoæ, sadyzm, masochizm, pêd do mierci
i inne aberracje8. Odt¹d dowiadcza lêku wobec Boga i nie postrzega Go jako
kochaj¹cego Stworzyciela.
Cz³owieka upad³ego ogarnê³a trojaka po¿¹dliwoæ: nieumiarkowane
pragnienie dóbr materialnych, narcystyczna i agresywna zmys³owoæ oraz apoteoza w³adzy, presti¿u i znaczenia. Wszystkie te po¿¹dliwoci  jako swoisty
substytut Boga  nigdy nie mog¹ zostaæ spe³nione, maj¹ bowiem charakter
niejako absolutystyczny. Owa potrójna konkupisciencja, któr¹ w. Augustyn
nazywa niezwyciê¿on¹ po¿¹dliwoci¹ (invicta cupiditas)9 uros³a do rangi
tragicznej rekompensaty po stracie Boga i Jego mi³oci, i sta³a siê centralnym
 choæ czêsto nieuwiadomionym  dynamizmem cz³owieka10. Odt¹d rzeczy,
ludzie i poczucie w³asnej autonomii i znaczenia, sprawiaj¹ iluzje szczêcia
i pe³ni ¿ycia  choæ w istocie stanowi¹ jego duchow¹ tragediê.
Destrukcyjna moc grzechu pozbawi³a tak¿e pierwszych rodziców ich
g³êbokiej, immanentnej inklinacji, dziêki której mogli oni nale¿eæ tylko do
Boga, a tak¿e ¿yæ w ca³kowitej postawie daru jedno wobec drugiego. Rzeczywistoæ daru z siebie i aktu bezwarunkowej i pe³nej akceptacji drugiego, która
by³a wartoci¹ konstytutywn¹ tajemnicy stworzenia cz³owieka jako bytu komunijnego i zawiera³a w sobie niejako promieniowanie Mi³oci Boga, przerodzi³a siê w postawê ci¹g³ego czerpania szczêcia od innych osób i od rzeczy
stworzonych nieosobowych. Cz³owiek zraniony przez grzech pierworodny zatraci³ nadprzyrodzon¹ postawê ca³kowitego daru z siebie. Odt¹d drugi cz³owiek jawi siê mu b¹d jako ofiara, b¹d jako konkurent, którego nale¿y  jeli
nie zniszczyæ  to przynajmniej wyeliminowaæ z pola walki o upragnione,
¿yciodajne dobra. Dlatego boi siê go i nie potrafi w sposób bezwarunkowy
zaakceptowaæ jego istnienia. Wreszcie nie jest zdolny do mi³oci, rozumianej
jako dar z siebie, jest niezdolny do ofiarnoci i powiêcenia11. W ten sposób
zosta³a zapoznana  w jej najg³êbszym ródle  prawda o osobie, jednak nie
w formie b³êdu epistemologicznego, lecz w postaci zaburzenia ordo praksis,
czyli wykonywania czynem innej prawdy, sprzecznej z wartoci¹ osoby.
Skutki grzechu pierworodnego oznaczaj¹ odmowê uznania wartoci osoby. Jest to odmowa afirmowania aksjonormatywnej prawdy o osobie  jej
godnoci, czyli jest radykalnym wykluczeniem mi³oci nale¿nej osobie ze
8 Por. C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kocio³a, s. 1516.
9 Cyt. za A. Cholewiñski, ABC chrzecijañstwa, Kraków 2000, s. 37.
10 Por. Jan Pawe³ II, Stan cz³owieka upad³ego (status naturae lapsae), Audiencja Generalna,

Rzym 1.10.1986, LOsservatore Romano (Pl) 10 (1986), s. 6.
11 Por. C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kocio³a,
s. 15.
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wzglêdu na jej dobro12. Nie oznacza to jednak zniszczenia relacyjnoci osoby
jako takiej, jej proegzystencjalnego wymiaru, lecz wprowadzenie w ni¹ powa¿nej niespójnoci dzia³ania w przestrzeni mi³oci, która to dysharmonia decyduje o zaburzeniu rozwoju cz³owieczeñstwa w jego pierwotnym zamyle. Choæ
relacja do drugiego zosta³a ob³o¿ona ró¿nymi warunkami i zawiera w sobie
znamiê interesownoci, egoizmu i partykularyzmu, to jednak wewnêtrzna, g³êboko zakorzeniona prawda o egzystencjalnej potrzebie obdarowywania drugiego i ¿ycia darem, pozosta³a w formie silnego egzystencjalnego echa w osobie.
2. Ontologia wstydu
W perspektywie skutków grzechu pierworodnego pojawia siê dowiadczenie wstydu jako si³y chroni¹cej pierwotn¹ wartoæ osoby. Aby nale¿ycie
wprowadziæ do omawianego zagadnienia wstydu, nale¿y poczyniæ parê terminologicznych ucileñ. Zjawisko wstydu nale¿y odró¿niæ od dowiadczenia
poczucia winy, które jest (w³aciw¹ lub nie) reakcj¹ sumienia na z³o. Choæ
potocznie u¿ywa siê czasownika wstydziæ do sytuacji, gdy kto winien raczej ¿a³owaæ za swoje czyny i mieæ wyrzuty sumienia, to jednak zjawisku
wstydu jest  w refleksji Jana Paw³a II  dowiadczeniem pozytywnym
o charakterze ontyczno-etycznym, jako forma reakcji na istnienie z³a, gro¿¹cego osobie jako takiej. Wstyd w sensie antropologiczno-ontologicznym nie jest
tak¿e ani form¹ wstrêtu, ani nieakceptacji jakiego fragmentu w³asnej konstrukcji psychofizycznej i przebiegu dowiadczeñ ¿yciowych (jakkolwiek potocznie w tym znaczeniu pojêcie wstydu jest u¿ywane). W tym sensie wstyd nie
wyra¿a siê w niemia³oci i nie jest to¿samy z neurotycznym, fa³szywym ja.
Znaczenie wstydu w wymiarze metafizycznym w refleksji Jana Paw³a II
wi¹¿e siê z opisem fenomenologicznym osoby, jej dowiadczenia wewnêtrznego (jako sta³ego, immanentnego zjawiska), które swoj¹ etiologiê znajduje
w opisie biblijnym stworzenia i upadku pierwszego cz³owieka13. Dowiadczenie wstydu oznacza radykaln¹ zmianê w postrzeganiu osoby, a szczególnie
w aspekcie jej kruchoci egzystencjalnej, któr¹ oznacza, a zarazem symbolizuje pojêcie nagoci14. Brak wstydu przed wydarzeniem grzechu pierworodnego
nie oznacza jakiego niedorozwoju cz³owieka, ale wrêcz przeciwnie: wyra¿a
szczególn¹ pe³niê wiadomoci i prze¿ycia15 wartoci osoby. Pierwotny stan
braku wstydu wyra¿a pe³niê dowiadczenia komunii miêdzyosobowej, w której
cia³o komunikuje osobê w ca³ej jej ontycznej i egzystencjalnej strukturze, wy12 Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 21985, s. 171175; por. tak¿e B. Inlender, Elementy
personalizmu chrzecijañskiego w teologii grzechu, Communio (Pl) 5 (1984), s. 26.
13 Por. Rdz 2, 25.
14 Por. MN, s. 49.
15 MN, s. 50.
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ra¿a ludzkie ja jako osobê w tym wszystkim, co jej zewnêtrzn¹ widzialnoæ konstytuuje w³anie od wewn¹trz16. Nieistnienie wstydu przed grzechem
pierworodnym oznacza natomiast  jak podkrela Jan Pawe³ II  g³êbiê afirmacji tego, co immanentnie osobowe17, co wyra¿a w sposób najpe³niejszy
przyjêcie osoby, zarówno w wymiarze wiadomoci, jak i dowiadczenia egzystencjalnego.
Potrzeba ukrycia siê przed Bogiem opisana przez autora natchnionego
Ksiêgi Rodzaju  konstatuje Jan Pawe³ II  wskazuje na to, ¿e w g³êbi wstydu
znajduje siê lêk wobec Boga18 . Ów lêk jest skutkiem niepewnoci istnienia,
braku ontycznej podstawy osoby, skutkiem jej najg³êbszego osamotnienia ontyczno-duchowego, które wy³ania siê z przestrzeni pozbawionej Boga. Ujawnia siê wówczas przera¿aj¹ca otch³añ osamotnienia cz³owieka, bycie w przestrzeni bezosobowej, brak mi³uj¹cej obecnoci, który to lêk ogarnia osobê
w g³êbi jej jestestwa, wyra¿aj¹c przy tym niemo¿noæ urzeczywistnienia
w przestrzeni wewn¹trzwiatowej najg³êbszej transcendentnej têsknoty cz³owieka. Ta niemoc ujawnia siê jako pewnego rodzaju lêk egzystencjalny, niepewnoæ i kruchoæ istnienia z powodu braku Mi³oci, która da³a ¿ycie, to
¿ycie podtrzymuje i zapewnia mu najg³êbsze bezpieczeñstwo. Ów lêk wyra¿a
oddalenie, a mo¿e wrêcz utratê swojego boskiego ród³a. Poczucie wstydu
dotyka wówczas osoby wobec niej samej. Zaistnia³y w tym momencie niepokój metafizyczny rozprzestrzenia siê na zewnêtrznoæ cz³owieka  jego cia³o,
ujawniaj¹c siê w postaci ró¿norodnej nieakceptacji cia³a, jego budowy i struktury, a tak¿e p³ci. Papie¿ nazywa ten rodzaj wstydu wstydem immanentnym19. Okrela go jako trudnoæ uto¿samienia siê z w³asnym cia³em oraz
jako konstytucyjne pêkniêcie wewn¹trz ludzkiej osoby, jakby rozbicie pierwotnej duchowo-cielesnej jednoci cz³owieka20. Ów wstyd ma swe ród³o
w tym, ¿e cz³owiek uwiadamia sobie po raz pierwszy, ¿e jego cia³o przesta³o
czerpaæ z tej mocy ducha, która wynosi³a je na poziom obrazu Boga21.
Papie¿ stwierdza, ¿e lêk, bêd¹cy skutkiem grzechu, dotyka tak¿e relacji
cz³owieka do wiata zewnêtrznego i wyra¿a jakby poczucie bezbronnoci
cz³owieka wobec wiata, bezbronnoci ca³ej jego struktury somatycznej wobec
procesów przyrody dzia³aj¹cych z nieuchronn¹ koniecznoci¹22. Autor Katechez ten rodzaj lêku nazywa wstydem kosmicznym23.
16
17
18
19
20
21
22
23

MN, s. 52.
MN, s. 5253.
Por. MN, s. 112.
MN, s. 116.
MN, s. 116117.
MN, s. 117.
MN, s. 116.
Ibidem.
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Lêk wyros³y z odrzucenia Boga przenosi siê zw³aszcza na relacjê miedzy
ludmi. Lêk zaistnia³y w przestrzeni spotkania osób jest pochodn¹ wstydu,
czyli pewnej reakcji obronnej na ods³oniêcie jakiej sfery osoby, jej niejako
wewnêtrznoci. Jest form¹ samoobrony wobec dostrze¿onego, wyobra¿onego lub uwiadomionego z³a, które rodzi siê w przestrzeni relacji24. Owo z³o to
jaka forma antytezy komunii osób, odrzucenia wewnêtrznej prawdy o osobie
i jej wartoci, sprowadzenie jej do poziomu rzeczy, czyli odebrania jej nale¿nej
wartoci ontycznej. W polu takiego dowiadczenia depersonalizacji osoby rodzi siê wówczas postawa obronna, która w swej istocie jest prób¹ ratowania
w³asnej podmiotowoci, w³asnego statusu ontycznego, jako osoby powo³anej
do istnienia ze wzglêdu na ni¹ sam¹, która jest celem samym w sobie. Powodem wstydu jest zatem to, co uw³acza godnoci osoby.
Bezporednim objawem poczucia wstydu jest unikanie czy ukrywanie
tego, co zagra¿a osobie nie tyle w sferze fizycznej, co aksjonormatywnej.
Jakkolwiek wstyd w sposób szczególny dotyczy sfery seksualnej cz³owieka,
która ujawnia jego najbardziej bezbronne i ods³oniête cz³owieczeñstwo, o czym
bêdzie jeszcze mowa, to jednak nale¿y go odnieæ do ca³oci osoby ludzkiej.
Ujawniony w dowiadczeniu wstydu lêk, który nie jest tylko reakcj¹ na
jakie dorane z³o, ale wyp³ywa z samej g³êbi osoby jako podmiotu, jest swoist¹ form¹ oporu i obrony przed odosobnieniem. Lêk odkrywa to, co niepe³ne i niezgodne z prawd¹ o bycie, ujawnia dysharmoniê, która w znaczeniu
metafizycznym  a tak¿e etycznym  wyra¿a jaki brak dobra. Lêk wstydu jest
immanentnym, egzystencjalnym dowodem na specyficzny defekt istnienia,
ujawniaj¹cy siê w relacji miêdzyludzkich, które teologia katolicka t³umaczy
dowiadczeniem grzechu pierworodnego. Lêk w tym znaczeniu  jak s³usznie
zauwa¿a S. Kierkegaard  nie jest u³omnoci¹ cz³owieka, lecz przeciwnie,
wyrazem jego wartoci. Im bowiem kto bardziej jest, tym bardziej lêka siê,
aby nie utraciæ nic ze swego bycia25. W tym kontekcie mo¿na powiedzieæ, ¿e
o ile lêk sumienia w postaci jego wyrzutów jest stra¿nikiem osoby w jej
wymiarze etycznym, tzn. w p³aszczynie jej podobieñstwa do Boga, o tyle
lêk wstydu odgrywa istotn¹ rolê stra¿nika osoby w jej porz¹dku ontycznym,
tzn. strzeg¹c podmiotowoci osoby w p³aszczynie jej obrazu Boga.
Istota wstydu siêga jednak poza lêk. Znamienna dla dowiadczenia wstydu jest bowiem potrzeba ukrycia pewnych rzeczywistoci, w których ods³ania
siê bezbronne ludzkie ja. Jest to  jak zauwa¿a K. Wojty³a  co zgo³a
odmiennego od czystej reakcji lêkowej, która mo¿e ukryæ siê w psychice (nierzadko przechodz¹c do podwiadomoci), co  jak siê wydaje  mo¿liwe jest
tak¿e u zwierz¹t. Wstyd natomiast jest cile zwi¹zany z osob¹, z prawd¹ jej
24
25

Por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1986, s. 157.
Por. S. Kierkegaard, Pojêcie lêku, t³um. A. Djakowska, Warszawa 1996, s. 63.
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bytu, a jego rozwój zwi¹zany jest z rozwojem osoby26. I odwrotnie: brak
wstydu jest brakiem obrony osoby w jej podmiotowoci. Towarzyszy mu czêsto poczucie niskiej wartoci osoby. W ten sposób mo¿na wyjaniæ pewne
psychologiczne fakty zwi¹zku zranienia (zw³aszcza w sferze seksualnej) ze
zjawiskiem demoralizacji osoby zranionej27.
W perspektywie tego, co zosta³o powiedziane, ods³ania siê cis³y zwi¹zek
pomiêdzy zjawiskiem wstydu a natur¹ osoby. Osoba bowiem nale¿y do siebie
samej i nikt wobec niej nie mo¿e rociæ sobie prawa w³asnoci. Osoba i tylko
ona sama wobec siebie ma w³adzê samostanowienia i nikt nie mo¿e naruszaæ
tej samoistnoci. Ta konstytutywna prawid³owoæ bycia niedostêpnym i nietykalnym w sensie ontycznym dochodzi w³anie do g³osu w dowiadczeniu
wstydu28 . Jak trafnie zauwa¿a Karol Wojty³a  prze¿ycie wstydu jest naturalnym oddwiêkiem tego, czym osoba po prostu jest29. Wstydziæ siê mo¿e tylko
osoba, bo tylko w niej umiejscawia siê niezgoda na u¿ywanie. Wszystko to
dokonuje siê w przestrzeni miêdzyosobowej: osoba w relacji do osoby doznaje
wstydu wówczas, gdy drugi nie godzi siê z jej ponad-u¿ytkowym charakterem
i osobowoci¹ jej bytu. W ten sposób ujawnia siê prawda o zbie¿noci porz¹dku bytu i porz¹dku etycznego. Byt osoby, jej jakoæ wyznacza w³aciw¹ przestrzeñ dzia³ania odnosz¹cego siê do osoby30. Powinnoæ ta jest  jak zauwa¿a
Wojty³a  dowiadczaln¹ postaci¹ zale¿noci od prawdy, której podlega wolnoæ osoby31.
Dowiadczenie wstydu w wymiarze metafizycznym ujawnia jeszcze jedn¹ prawdê, któr¹ mo¿na poznaæ na styku filozofii i teologii. Mianowicie k³amstwo grzechu, które leg³o u podstaw nowej sytuacji cz³owieka32, przejawia siê
k³amstwem bytu. Po grzechu postrzeganie osoby jest bowiem nieprawdziwe,
nie uwzglêdnia jej faktycznej, pierwotnej wartoci. Wstyd natomiast jawi siê
jako zachowany od grzechu pierwiastek niewinnoci, który broni w cz³owieku
wartoci jego obrazu Boga. W ten sposób mo¿na tak¿e rozumieæ metafizyczne rozumienie z³a jako braku dobra, odnosz¹c go do sfery etycznej. Wstyd
bowiem ujawnia brak dobra zaistnia³y w relacji do osoby.
26
27

Por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 157.
Warto tu wskazaæ na znamienny fakt, ¿e wiele prostytutek dowiadcza³o zranieñ seksualnych
w dzieciñstwie. Por. Przyczyny prostytucji, fragment ksi¹¿ki Promocja nadziei, z s. Ann¹ Barchan
rozmawia ks. Robert Nêcek, w: http://www.czytelnia.onet.pl/0,1314514,do_czytania.html (6 XI 2008).
28 Por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 159.
29 Ibidem.
30 Por. ibidem, s. 160.
31 Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 199, cyt. za:
K. Krajewski, Racjonalnoæ w etyce  normatywna moc prawdy. Wstêp, w: K. Krajewski (red.), Racjonalnoæ w etyce. Normatywna moc prawdy, Lublin 2007, s. 6.
32 Por. Rdz 3,1-5.
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3. Wstyd w wymiarze etycznym
W wietle Jana Paw³a II teologii cia³a, cz³owiek u swego zarania w stanie
pierwotnej niewinnoci jawi siê jako istota wewnêtrznie zharmonizowana. Papie¿ w swojej refleksji antropologicznej siêga do korzeni bytu osobowego
cz³owieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieñstwo Boga i poszukuje
teologicznej zasady istnienia cz³owieka. Owym j¹drem istnienia osobowego
jest mi³oæ jako wartoæ nie tylko bêd¹ca istot¹ Boga33, ale tak¿e jako wartoæ
specyficznie osobowa, bo tylko osoba mo¿e kochaæ. W tej perspektywie wy³ania siê cz³owiek jako istota skierowana ku mi³oci  ku osobowemu Boskiemu
i ludzkiemu Ty. Owo dwubiegunowe skierowanie nie wyklucza siê wzajemnie, ani nie wskazuje na brak w relacji do Boskiego TY, które domaga³oby
siê pewnego uzupe³nienia relacj¹ do Ty ludzkiego. Wrêcz przeciwnie. Wzajemna relacja mê¿czyzny i kobiety jest ikon¹ komunii Osób Boskich i wyra¿a ukonstytuowanie i potwierdzenie stworzenia cz³owieka jako imago Dei34.
W myli papie¿a transcendencja osoby nie wyra¿a siê tylko w rozumnoci i wolnoci, ale tak¿e w jej komunijnoci. Jak zauwa¿a Jan Pawe³ II: cz³owiek staje siê odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotnoci (wyra¿aj¹cej podmiotowoæ), ile w akcie komunii. Jest wszak¿e »od pocz¹tku« nie
tylko obrazem, w którym odzwierciedla siê samotnoæ panuj¹cej nad wiatem
Osoby, ale niezg³êbiona, istotowo Boska komunia Osób35. Dlatego cz³owiek
u pocz¹tku swego istnienia bytowa³ w doskona³ej komunii osób, w ca³kowitym darze z siebie. Owa komunia nie oznacza³a jakiego wch³oniêcia osoby.
Bynajmniej, by³a relacj¹ g³êboko ubogacaj¹c¹ obie strony, a zarazem oznacza³a ich stawanie siê, autokreacjê. Wyra¿a³a szczególn¹ prawid³owoæ bytowania
osobowego, jako bytowania komunijnego, istnienia w postawie daru. Pierwotne uszczêliwiaj¹ce spotkanie mê¿czyzny i kobiety36 uwiadamia obojgu ich
wielop³aszczyznow¹ komplementarnoæ. W ten sposób poznaj¹, ¿e byæ sob¹,
znaczy byæ w komunii osób37.
W spotkaniu mê¿czyzny i kobiety na poziomie daru kluczow¹ rolê odgrywa³o cia³o, które mia³o (i nadal ma) sens oblubieñczy. Uczestniczy i wyra¿a
ono komuniê osób. Wzajemna, niezawstydzaj¹ca nagoæ mê¿czyzny i kobiety
ukazywa³a nie tylko pe³n¹ prawdê o sensie cia³a i p³ci38, ale tak¿e wskazywa³a
na spójn¹ wewnêtrznoæ osób jako istot, w których nie zachodzi³a ¿adna
bariera na drodze akceptacji drugiej osoby i sk³adania siebie w darze. Byli
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nadzy, poniewa¿ byli wolni wolnoci¹ daru  stwierdza Jan Pawe³ II39. Mogli
stan¹æ przed sob¹ w ca³ej prawdzie swego istnienia. Wolni wewnêtrznie od
przymusu w³asnego cia³a i p³ci, wolni wolnoci¹ daru, mê¿czyzna i kobieta
mogli siê radowaæ ca³¹ prawd¹, ca³¹ oczywistoci¹ cz³owieczeñstwa tak, jak
Bóg im objawia³ w tajemnicy stworzenia40.
W ten sposób pe³nia ich istnienia (integritas) potwierdza³a siê w wymiarze cia³a. W tym kontekcie papie¿, podobnie jak czyni to Pismo wiête, akt
ma³¿eñski nazywa poznaniem. W nim bowiem ma³¿onkowie ods³aniaj¹ wobec
siebie ca³¹ g³êbiê ludzkiego ja. Wówczas te¿  konstatuje papie¿  w sposób szczególny kobieta jest poznawczo »dana mê¿czynie, a on jej«41. Owo
bycie nagim i nieodczuwanie wstydu odzwierciedla³o stan wiadomoci
pierwszej pary ma³¿eñskiej, który z kolei by³ wyrazem ich dojrza³ej relacji
 w której realizowa³o siê pe³ne oddanie siebie i przyjêcie drugiego. Ten sposób prze¿ycia cia³a drugiego zachowywa³ pe³n¹ dyscyplinê daru i uszanowania
podmiotowoci drugiego. Pierwotna nagoæ, której nie towarzyszy³o dowiadczenie wstydu oznacza pe³niê akceptacji drugiego dokonuj¹c¹ siê poprzez cia³o, pe³niê miêdzyosobowej komunikacji, w której cia³o wyra¿a osobê
w ca³ym jej ontycznym i egzystencjalnym konkrecie42. Po dowiadczeniu
grzechu pierworodnego, pierwsi rodzice poznali, ¿e s¹ nadzy43. Owo poznanie (dowiadczenie) nagoci wskazuje na radykaln¹ zmianê znaczenia pierwotnej nagoci44 mê¿czyzny i kobiety. Wzajemne dowiadczenie wstydu kobiety i mê¿czyzny oznacza zas³anianie intymnych czêci cia³a przed drugim.
Skoro cia³o wyra¿a osobê i jest jej manifestacj¹, to ów wstyd oznacza brak
afirmacji drugiego w jego intymnoci wewnêtrznej, nieakceptacji tak¿e tego,
co kruche i s³abe w osobie.
Odczuwanie wstydu  zdaniem Jana Paw³a II  wskazuje na inny od
pierwotnego sposób prze¿ywania cia³a drugiego. W ten sposób  podkrela
papie¿  wyrós³ w wiadomoci Adama i Ewy trudno przekraczalny próg
ograniczaj¹cy to pierwotne »dawanie siebie« drugiemu w pe³nym zawierzeniu
wszystkiego, co stanowi o w³asnej to¿samoci, a zarazem odrêbnoci45. Tym
samym zosta³a dowiadczona odmiennoæ p³ci, ich rozdzia³, jako element
przeciwstawienia osób46. Oznacza to nie tylko za³amanie fundamentalnej postawy komunijnoci i proegzystencji osób, ale tak¿e to, ¿e osoba w dowiad39
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czeniu spotkania z drugim zosta³a pozbawiona pe³ni swej osobowej wartoci
i zdezawuowana do poziomu nieosobowego  do poziomu rzeczy. Nagie cia³o
cz³owieka przesta³o byæ przezroczyste dla wartoci osoby47. Grzech pierworodny spowodowa³ naruszenie pe³ni oblubieñczego i komunijnego sensu cia³a,
a wstyd seksualny sta³ siê form¹ lêku, który jest skutkiem utraty pewnoci,
¿e cia³o ludzkie jest »tworzywem« komunii osób, ¿e j¹ po prostu wyra¿a,
¿e s³u¿y jej urzeczywistnieniu48.
Choæ bezporednim przedmiotem wstydu jest rzeczywistoæ cia³a, to jednak przedmiotem porednim  na który wskazuje cia³o  jest osoba i odniesienie
do osoby. Dlatego, w taki szczególny sposób w ludzkiej seksualnoci ujawnia siê
sta³a inklinacja do reistycznego traktowania drugiej osoby, degradowania drugiego do poziomu ontycznie ni¿szego. Cz³owiek zniewolony niemo¿noci¹
wyzwalania mi³oci, nie jest w stanie dostrzec wartoci cia³a cz³owieka, jego
piêkna i uduchowienia. Dysharmonia, jaka panuje miêdzy mê¿czyzn¹
a kobiet¹ sprawia, ¿e cz³owiek przez cia³o, które w swej strukturze jest znakiem oblubieñczej mi³oci i wyra¿a wznios³e stany wewnêtrzne, tak¿e maskuje
swoje rzeczywiste intencje i d¹¿enia. K³amstwo grzechu dotknê³o osób, nie
tylko ich ducha, ale tak¿e i cia³a i ujawnia siê zawsze tam, gdzie cia³o nie
komunikuje mi³oci, lecz u¿ycie. Cia³o utraci³o bowiem przejrzystoæ bycia
znakiem mi³oci, sta³o siê narzêdziem manipulacji i podstêpnych dzia³añ, których ukrytym celem jest nierzadko odpodmiotowienie osoby49.
Cia³o  dodaje papie¿  przesta³o byæ te¿ dope³nieniem »obrazu Boga«
w wiecie50. Przesta³o mieæ swój epifanijny wymiar, utraci³o czytelny znak
bycia ikon¹ Boga, który Jest mi³oci¹ bezwarunkow¹, pe³n¹ i oblubieñcz¹,
a zarazem obdarowuj¹c¹ istnieniem.
4. Absorpcja wstydu przez mi³oæ
Jak ju¿ wspomniano, wstyd jako spontaniczny pêd do ukrycia seksualnoci oraz seksualnego charakteru prze¿yæ osoby, ma  jak podkrela K. Wojty³a
 jeszcze inny, g³êbszy sens. Nie chodzi bowiem tylko o wewnêtrzn¹ ucieczkê przed reakcj¹ uprzedmiotowiaj¹c¹ drugiego. Równolegle do samoobrony
w³asnej podmiotowoci, istnieje tak¿e pragnienie wywo³ania mi³oci, czyli
wzbudzenia reakcji odpowiadaj¹cej wartoci osoby oraz  w tym samym znaczeniu  prze¿ycia mi³oci51. W tej perspektywie nietrudno zauwa¿yæ,
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¿e wstyd seksualny wyznacza drogê mi³oci. Jako forma za³amania harmonii
w bycie osoby, jako negatywne wiadectwo pe³ni bytu, wstyd jest form¹ oczekiwania na si³ê odnawiaj¹c¹ byt osoby  jest oczekiwaniem na mi³oæ. Wyra¿a niejako ukryt¹ postawê wo³aj¹c¹ o mi³oæ, jako wartoæ w pe³ni odpowiadaj¹c¹ temu, kim cz³owiek jest. To w³anie mi³oæ, jako si³a stwórcza osoby
prowadzi do usuniêcia (nie z dowiadczenia osoby, ale w akcie mi³oci) wstydu. Zostaje on niejako wch³oniêty przez mi³oæ. To dowiadczenie staje siê
udzia³em ma³¿onków. W relacji ma³¿onków, w której zachowana jest dyscyplina daru, nastêpuje absorpcja wstydu do tego stopnia, ¿e ma³¿onkowie przestaj¹ siê wzajemnie lêkaæ dowiadczenia sexus. Paradoksalnie, choæ mi³oæ
absorbuj¹ca wstyd anihiluje go w akcie, nie niszczy go jednak w bycie
osoby, przeciwnie  wyostrza jego poczucie52. W ten sposób ujawnia siê prawda o tym, ¿e mi³oæ potwierdza osobê, konstytuuje j¹, wzmacnia jej poczucie
podmiotowoci.
W procesie absorbowania wstydu dochodzi do wykorzystania przez
mi³oæ tych danych, jakie tkwi¹ w fenomenie wstydu seksualnego. Mi³oæ
bowiem, jako wartoæ osobowa i duchowa, jest ukierunkowana na osobê i jej
dobro. Jej celem jest prawdziwe dobro (bonum honestum) osoby kochanej,
dobra pe³nego i odpowiadaj¹cego wartoci osoby, w którym to dowiadczeniu
zawiera siê tak¿e wymiar ofiarowania siebie, czyli oddania najcenniejszego
daru, w którym zawarta jest tak¿e kruchoæ istnienia. Wspomniane dzia³anie
mi³oci, które jest skierowane na osobê, jest antytez¹ u¿ycia. Wobec tego
wstyd ustêpuje, poniewa¿ traci swoj¹ racjê istnienia. Za S. Kierkegaardem
mo¿na rzec, ¿e lêk (wstydu) zostaje przezwyciê¿ony dopiero w chwili, gdy
ocalenie konstytuuje siê w rzeczywistoci53. W akcie mi³oci bowiem dokonuje siê tak¿e (od strony osoby kochaj¹cej) ods³oniêcie siê przed osob¹
kochan¹, staniêcie niejako w nagoci swego bytu, przekroczenie wstydu rozumianego w znaczeniu metafizyczno-etycznym. W tej perspektywie ³atwiej zrozumieæ fakt zawodu mi³oci, bycia wykorzystanym i odrzuconym przez osobê
kochan¹, której w akcie mi³oci kochaj¹cy z³o¿y³ siê w darze, a jednoczenie
stan¹³ w pozycji bezbronnoci, ujawnienia siebie jako kogo, kto przesta³
zas³aniaæ i broniæ siê przed drugim.
W kontekcie tej prawdy, nieodparcie nasuwa siê jeszcze jeden wniosek.
Cia³o, które szczególnie dotkniête zosta³o przez grzech, a zarazem jest manifestacj¹ osoby, jej s³aboci i nagoci jest miejscem szczególnie podatnym na
zranienia. Rany zadane osobie w sferze seksualnej s¹ bowiem najbardziej bolesne i lecz¹ siê o wiele trudniej i d³u¿ej od tych, które zosta³y zadane tylko cia³u
czy dobremu imieniu osoby.
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Mi³oæ, która zawiera w sobie pe³niê swojej wartoci etycznej, afirmuje
osobê i przenika wszystkie prze¿ycia, które rodz¹ siê ze zmys³owoci czy
uczuciowoci cz³owieka54. W dowiadczeniu absorpcji wstydu przez mi³oæ
nastêpuje uznanie wartoci osoby, który to akt przenika wszystkie reakcje zmys³owo-uczuciowe, bêd¹ce w relacji do dowiadczenia seksualnego osoby.
W tym kontekcie mo¿na mówiæ tak¿e o psychologicznej pe³ni mi³oci, któr¹
syntetycznie, a zarazem bardzo g³êboko wyra¿a biblijne okrelenie jednoci
ma³¿onków, którzy staj¹ siê jednym cia³em, tzn. dowiadczaj¹ g³êbokiej,
przenikaj¹cej wszystkie wymiary ich osobowoci komunii, której ca³kowicie
obcy jest bezwstyd55. W dowiadczeniu komunii ma³¿eñskiej dar osoby niesiony przez cia³o jest ofiarowaniem siebie i przyjêciem daru wspó³ma³¿onka,
który odbywa siê na p³aszczynie ca³oosobowej  dotyczy przestrzeni ducha
i tego, co wyra¿a zewnêtrznoæ cz³owieka  jego cia³o. Afirmacja osoby
zostaje bowiem poszerzona o wymiar cia³a, które przestaje byæ tylko p³aszczyzn¹ komunikacji mi³oci, ale jest osob¹ w swojej cielesnoci. Wymiana daru
cia³a tworzy wówczas autentyczn¹ komuniê osób. Wewnêtrzna czystoæ daru
polega na wzajemnym odebraniu i przyjêciu daru drugiego. Chodzi  konstatuje papie¿  o takie »odebranie« czy te¿ »przyjêcie«, które wyra¿a i podtrzymuje w ich wzajemnej nagoci znaczenie daru, a przez to samo ugruntowuje
wzajemn¹ godnoæ tego daru. Taka godnoæ daru odpowiada najg³êbiej temu,
¿e Stwórca chcia³ (i stale chce) cz³owieka  mê¿czyznê i kobietê  »dla niego
samego«56.
W ten sposób mo¿na mówiæ o tym, ¿e jednoæ ma³¿eñstwa, uobecniona
w akcie ma³¿eñskim, jest najwy¿sz¹ form¹ komunii miêdzyosobowej, gdy¿
dotyczy ca³oci osoby w jej duchowoci, a zarazem cielesnoci. Udzielanie
mi³oci w akcie oblubieñczym prowadzi do »prze¿ywania« tego, ¿e drugi
cz³owiek  kobieta dla mê¿czyzny, a mê¿czyzna dla kobiety  jest tak¿e przez
swoje cia³o kim chcianym przez Stwórcê »dla niego samego«, w ten sposób
kim jedynym i niepowtarzalnym, kim wybranym przez odwieczn¹ Mi³oæ57.
To dowiadczenie uobecnia mi³oæ Boga wobec ma³¿onków, jest echem stwórczego aktu Boga wobec cz³owieka, który powo³a³ go do istnienia ze wzglêdu
na niego samego. Mi³oæ jako ofiarowanie siebie i przyjêcie daru drugiego
uobecniona w akcie ma³¿eñskim, który obj¹³ tak¿e cia³o osoby i jej seksualnoæ, czyli to, co stanowi rzeczywistoæ bardzo wra¿liw¹ cz³owieka, a jednoczenie bêd¹c¹ znakiem jego kruchoci, delikatnoci i bezbronnoci. W tym
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fakcie nale¿y dostrzec, oprócz wymiaru sakramentalnego, g³êbokie ród³o
wiêtoci ma³¿eñstwa.
Owocem tego dowiadczenia jest obopólne szczêcie. Nie nale¿y jednak
kojarzyæ go z przyjemnoci¹ cielesn¹ doznan¹ podczas aktu ma³¿eñskiego.
Jego najg³êbsze ród³o zawarte jest w dowiadczeniu byciu kochanym, przyjêtym w ca³ej prawdzie swego bytu, z ca³¹ swoj¹ nagoci¹ przez drugiego,
który jest znakiem kochaj¹cego Boga. Wspomniane dowiadczenie komunii
przynosi tak¿e uszczêliwiaj¹ce poczucie sensu cia³a, jakie cz³owiek w obrêbie tajemnicy stworzenia czerpie jak gdyby z komplementarnoci tego, co
w nim mêskie i kobiece58. Dowiadczenie to umacnia w nim poczucie jeszcze
wiêkszej integracji wewnêtrznej, bowiem cia³o, uczestnicz¹c w swym oblubieñczym celu, dope³nia istnienia cz³owieka, który spe³nia siê, gdy bytuje dla
kogo, w postawie pe³nego daru z siebie. Proegzystencja cia³a i postawy
osoby prowadzi do jeszcze g³êbszego zjednoczenia siê osoby ze swoim cia³em,
jeszcze w wiêkszej harmonii, która zosta³a rozbita po grzechu pierworodnym.
W tej perspektywie ujawnia siê tak¿e personalistyczne uzasadnienie sakramentalnoci ma³¿eñstwa, która nadaje aktowi ma³¿eñskiemu nowy wymiar. Staje
siê on (wraz z ca³¹ mi³oci¹ ma³¿eñsk¹) konsekrowany przez Chrystusa, a cia³o
jako znak mi³oci oblubieñczej staje siê materi¹ sakramentu.
6. Mi³oæ jako si³a osobotwórcza
Jana Paw³a II teologia cia³a i absorpcji wstydu przez mi³oæ, jakkolwiek w cis³ym sensie, odnosi sie do ma³¿eñstwa, to jednak prowadzi do sformu³owania wniosków natury ogólnej, dotycz¹cej samej wartoci mi³oci.
W wietle poczynionych konstatacji ujawnia siê prawda, ¿e mi³oæ stanowi nie
tylko specyficzn¹ wartoæ osobow¹, ale ¿e jest ontyczn¹ podstaw¹ bytu osoby.
Mi³oæ, obok prawdy, która okrela i niejako poci¹ga cz³owieka w przestrzeni
logosu, jest elementem konstytutywnym osoby jako osobowa forma dobra.
Bez mi³oci bowiem osoba nie tylko nie mo¿e zrealizowaæ siebie, ale tak¿e nie
mo¿e dowiadczyæ pe³ni swego ¿ycia. W ujêciu personalistyczno-teologicznym mi³oæ nie jest tylko aktem, czynem-postaw¹ moraln¹, lecz ma tak¿e swój
donios³y charakter egzystencjalny, stanowi¹c podstawê i g³ówn¹ strukturê wiata
osobowego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e osoba w swym ontycznym rdzeniu zbudowana jest z mi³oci, jest mi³oci¹ i poprzez ni¹ siê wyra¿a59. Cz³owiek bowiem
nie mo¿e ¿yæ bez mi³oci. Cz³owiek  naucza Jan Pawe³ II w swojej pierwszej encyklice  pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, a jego ¿ycie jest
pozbawione sensu, jeli nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli nie spotka siê
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z Mi³oci¹, jeli jej nie dotknie i nie uczyni w jaki sposób swoj¹, jeli nie
znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa60. Jeli uznaæ za s³uszne twierdzenie
M. Nédoncelle, ¿e mi³oæ jest jedyn¹ wartoci¹, która mo¿e ubiegaæ siê, aby
uwa¿ano j¹ za celow¹ przyczynê wszechwiata, mog¹c¹ poci¹gn¹æ inne rodzaje przyczynowoci61, to prawda ta szczególnie odnosi siê do cz³owieka. Dzieje
siê tak, poniewa¿ autorem i zarazem odbiorc¹ mi³oci mo¿e byæ tylko osoba.
W wietle Jana Paw³a II teologii cia³a wspomniana wartoæ ujawnia siê
jako konstytuuj¹ca jej podmiot. Mi³oæ doskonali osobê na drodze stopniowego jej wzrostu w osobie. Im bardziej kto jest zdolny do mi³oci, tym bardziej
staje siê pe³niejszym cz³owiekiem w wymiarze etycznym. Mi³oæ jest bowiem
relacj¹ do  podobnie jak osoba. Osoba spe³nia siê, kochaj¹c innych i w ten
sposób powraca do siebie samej (redit ad seipsam)62, zaktualizowana w mi³oci i poprzez ni¹. Mi³oæ  od strony podmiotu mi³oci  rozumiana jest wówczas jako wartoæ osobotwórcza. Walor mi³oci jest jednak o wiele bardziej
doniolejszy. Jako wartoæ teofanijna odzwierciedla nie tylko istotê Boga, ale
tak¿e Jego dzia³anie  ma wymiar osobotwórczy od strony przedmiotu
mi³oci. Jej fundamentem jest Byt Absolutny  Bóg, który jest Mi³oci¹63.
Dlatego w ka¿dej prawdziwej mi³oci cz³owieka jest co absolutnego, aliquid
divinum, odblask trynitofanii64. Mi³oæ w swym akcie jest stapianiem siê wiatów osobowych w jeden wspólny byt, jednak bez ich uto¿samienia. Spotkanie
osób w mi³oci daje pocz¹tek interpersonalnemu wi¹zaniu siê, wzajemnemu
odnajdywaniu siê w sobie i drugim  upodmiotowienie w nim, czego najbardziej fundamentalnym paradygmatem jest Mi³oæ w Osobach Trójcy wiêtej,
stanowi¹ca tworzywo Ich ¿ycia.
Bóg, bêd¹c pe³ni¹ bytu i najwy¿szym Dobrem jest jednoczenie Tym,
który kochaj¹c, chce siê dzieliæ tym dobrem. Poniewa¿ Bóg jest pe³ni¹ bytu
(ipsum esse), st¹d te¿ mi³oæ Boga udziela siê w akcie stwarzania  powo³ywania do istnienia. W ten sposób mi³oæ Boga, który jest principium i syntez¹
Mi³oci i ¯ycia ujawnia siê w obdarzaniu ¿yciem. Mi³oæ Boga, powo³uj¹c do
istnienia byty, jest niejako wylaniem istnienia Boga w akcie stwarzania.
Dlatego w ka¿dej mi³oci zawiera siê akt afirmacji drugiego. w. Tomasz
prawdê tê eksplikuje twierdz¹c, ¿e osoba kochaj¹ca chce, aby osoba kochana
istnia³a i ¿y³a65. Mi³oæ ludzka, która jest ikon¹ mi³oci Boga jest niejako
powtarzaniem, a zarazem uobecnianiem stwórczej mi³oci Boga66. Mi³oæ to
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Por. Cz. Bartnik, Personalizm, s. 278.
Sth II-II, q. 25, a. 7: Primo vult suum amicus esse et vivere.
Por. J. Pieper, O mi³oci, t³um. I. Gano, Warszawa 1975, cyt. za: F. Dr¹czkowski, Mi³oæ
syntez¹ chrzecijañstwa, Lublin 1991, s. 52.
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wszechstronnie anga¿uj¹ce i donatywne tworzenie komunii z drugim, w którym zawiera siê moc stwarzania osoby.
W wietle tej filozoficzno-teologicznej prawdy nabiera znaczenia, a jednoczenie odnajduje swoje najg³êbsze uzasadnienie, integralnoæ celów aktu
ma³¿eñskiego. Cia³o p³ciowe w tej perspektywie zyskuje znamiê narzêdzia
stworzenia, realizowanego w akcie ma³¿eñskim. Akt komunii ma³¿eñskiej widziany byæ musi jako akt odnawiania stworzenia, wspó³stwarzania cz³owieka. Jako akt mi³oci zawiera w sobie moc wspó³powo³ywania do istnienia
szczytu stworzenia  osoby ludzkiej, ale tak¿e  jak to ju¿ stwierdzono
 wyra¿a akt przyjêcia i ofiarowania siebie w p³aszczynie ca³oosobowej
 duchowej, a zarazem cielesnej. Przez to ma³¿onkowie dowiadczaj¹ niejako
echa stwórczego aktu darmowej mi³oci Boga w stosunku do siebie samych.
Dlatego akt ma³¿eñski, który jest równie¿ syntez¹ mi³oci i ¿ycia, wyra¿a
obraz mi³oci Boga. W tym kontekcie mo¿na tak¿e dostrzec k³amstwo antykoncepcji, która w swej istocie jest negacj¹ ¿ycia, a zarazem negacj¹ mi³oci
jako daru z siebie, w którym zawiera siê (jako dar od Boga) moc kreacji osoby
 dzia³ania na rzecz stworzenia  procreatio.
Osobotwórcza wartoæ mi³oci ma jeszcze inny, wydaje siê bardziej
ogólny i szerszy wymiar. Jak ju¿ wspomniano, dowiadczenie mi³oci ³¹czy siê
z istnieniem. Ta g³êboka prawda metafizyczna znajduje prze³o¿enie na konkretny wymiar egzystencji cz³owieka. Cz³owiek, bêd¹c kochanym, odnajduje
radoæ ¿ycia, twórcze energie, nadziejê, dowiadcza swoistej akceleracji i dynamizacji ¿ycia we wszystkich jego sferach. Dlatego za Janem Paw³em II
mo¿na powiedzieæ, ¿e: mi³oæ i tylko mi³oæ zdolna jest przywracaæ cz³owieka samemu cz³owiekowi67, poniewa¿ za t¹ wartoci¹ cz³owiek odkrywa mi³uj¹c¹ obecnoæ Boga, który z mi³oci powo³a³ go do istnienia. W wietle tej
teologicznej prawdy mo¿na zrozumieæ pewne prawid³owoci dotycz¹ce zachowañ cz³owieka. Faktem jest bowiem, ¿e brak mi³oci68 powoduje poczucie
niskiej wartoci osoby, niejako niepewnoæ istnienia, przejawiaj¹c¹ siê niejednokrotnie w postawie niemia³oci i ró¿nego rodzaju kompleksach. Brak mi³oci69 jest antytez¹ stworzenia, bo jest prób¹ podwa¿enia podstawy istnienia
osoby. W ten sposób przedstawia siê tak¿e silny zwi¹zek mi³oci i osoby,
w której ta pierwsza ujawnia siê jako si³a stwórcza cz³owieka.
Nie dziwi zatem fakt, ¿e na nie-mi³oæ cz³owiek reaguje obron¹. Brak
mi³oci bowiem powoduje k³amstwo komunikacji, swoistego rodzaju wstyd,
67
68

DM 14.
Owa zale¿noæ jest szczególnie dostrzegalna zw³aszcza w relacjach rodziców do dzieci
w pierwszym okresie ich ¿ycia.
69 W sensie ontycznym brak mi³oci jest antytez¹ stworzenia (jest brakiem w bycie). W sensie
etycznym brak mi³oci jest z³em moralnym.
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czyli uruchomienie etosu zas³aniania. Osoba, która obawia siê komunikatu
nie-mi³oci skierowanego pod swoim adresem zas³ania przed drugim te sfery
¿ycia, które ujawniaj¹ jej egzystencjaln¹ nagoæ. Utrwalone mechanizmy
obronne prowadz¹ za do powstania osobowoci nieautentycznej, ¿yj¹cej niejako obok prawdziwego ja. Dopiero wówczas, gdy osoba dowiadczy tego,
¿e jest w pe³ni akceptowana, czyli ¿e jest obdarzona mi³oci¹ ze wzglêdu na
ni¹ sam¹; gdy dowiadczy, ¿e jej historia ¿ycia, bolesne i przykre dowiadczenia czy fakty jej grzechu oraz s³aboci nie stanowi¹ powodu do odrzucenia,
nastêpuje  ju¿ w innym wymiarze  absorpcja wstydu przez mi³oæ. Przyjêcie drugiego w mi³oci stwarza bowiem wiêt¹ przestrzeñ terapeutyczn¹,
w której cz³owiek z dotychczasowym deficytem mi³oci przestaje siê zamykaæ przed drugim, dowiadcza wyzwolenia z chorego poczucia winy i z wiêzienia przygnêbienia i pogardy dla samego siebie. St¹d wniosek natury teologicznej: bycie kochanym jest fundamentaln¹ i  jak mo¿na s¹dziæ  najg³êbsz¹
potrzeb¹ osoby. Cz³owiek w przestrzeni mi³oci odkrywa pierwotne i jemu
w³aciwe ród³o swego istnienia, a stan bycia kochanym prowadzi go do dowiadczenia mi³uj¹cej obecnoci  Boga. Byt cz³owieka, który jest osobowy,
a zarazem transcendentny, domaga siê bowiem spe³nienia w wiecie wartoci
transcendentnych, a zarazem osobowych  w mi³oci. Absorpcja wstydu
przez mi³oæ  oprócz psychologicznego wymiaru  ods³ania swój najbardziej
teologiczny kontekst: ujawnia wartoæ mi³oci jako si³y stwórczej wobec cz³owieka. Prze¿ycie mi³oci w swym najg³êbszym wymiarze jest uobecnieniem
Boga, a zarazem odnawianiem stworzenia. A poniewa¿ mi³oæ ze swej istoty
jest skierowana do osoby, oznacza odnawianie osób. Dowiadczenie mi³oci
potwierdza fakt, ¿e zasad¹ istnienia osoby, jej fundamentem ontycznym jest
mi³oæ.

DIE ABSORPTION DER SCHAM DURCH DIE LIEBE.
ANALYSEN AUF DER GRUNDLAGE DER THEOLOGIE
DER SCHAM VON JOHANNES PAUL II.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im folgenden Artikel wird die Problematik der Theologie der Scham sowie der Relation
zwischen der Scham und der Liebe als Werte, die dem personalen Wesen zugrunde liegen, untersucht. Dargelegt wird der Einfluss der Ursünde auf die Zerstörung der ursprünglichen Einheit der
Person. Diese Wirklichkeit scheint eine für das Verständnis der Theologie der Scham fundamentale
Erfahrung zu sein. Die Ursünde riss die vitale Verbindung des Menschen mit Gott ab und machte
den Menschen unfähig zur vollkommenen Selbsthingabe. Die Problematik der Scham wird im
Artikel auch im anthropologisch-ethischen Aspekt dargelegt. Obwohl das unmittelbare Objekt der
Scham die Wirklichkeit des Leibes ist, sind jedoch die Person und der Bezug zur Person als ihr
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mittelbarer Gegenstand anzusehen. In seinem Wesen äußert die Scham die Abwehrhaltung des
Menschen, dessen Subjektsein und Würde im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen
bedroht werden. Der Autor behandelt auch die Titelfrage der Absorption der Scham durch die
Liebe sowie jene Dimension der Liebe, welche personbildend wirkt. In der Erfahrung der Kommunion der Personen, wenn die Disziplin der Hingabe bewahrt bleibt, wird die Scham in und durch
die Liebe absorbiert. Die Scham verliert ihr Daseinsrecht, weil ihre Ursache  die reistische
Einstellung zur Person nicht mehr existiert. Die erwähnte Erfahrung der Kommunion der Personen
bringt auch das beglückende Bewusstsein vom Sinn des Leibes als einer bräutlichen Wirklichkeit
mit sich. Im Licht dieser Feststellungen wird die Wahrheit, dass die Liebe nicht nur einen spezifisch personalen Wert der Person, sondern auch die ontische Grundlage des Personseins bildet,
sichtbar. Ohne Liebe kann die Person weder sich selbst realisieren, noch die Fülle ihres Lebens
erfahren.

ABSORPTION OF SHAME BY LOVE.
REFLECTIONS ON THE BASIS OF JOHN PAULS II
THEOLOGY OF SHAME
(SUMMARY)

This article deals with the theology of shame and the relation between shame and love as the
value which lies at the foundation of the personal being; besides, with the influence of the original
sin on the split of the original unity in the person. That split appears to be an experience which is
fundamental for understanding the theology of shame. The original sin broke that life-giving bond
that had connected human with God, which thus makes him/her unable to adopt the approach of
offering self as a gift. The issue of shame in its anthropological-ethical aspect has also been
presented. Although it is the reality of the body that is the direct object of shame, yet the indirect
object remains the person and the attitude towards the person. Essentially, shame expresses
a defensive attitude of human, whose subjectivity and dignity is threatened within the space of
interpersonal relations. The issue expressed in the title has also been taken up in this article- the
issue of the absorption of shame by love and a person-creating value of love. As the communion of persons is experienced, while the discipline (i.e. conditions that are to be fulfilled) of the
gift is observed, then it is the absorption of shame by love that results from it. Shame will have
lost the raison detre since the reason for its existence- material attitude to the person- ceased to
exist. The experience of the communion of persons, that was mentioned above, brings about
a satisfying feel of the sense of the body as spousal reality. In the light of these reflections the truth
that love constitutes not only a specific personal value, but an ontological basis of the persons
being, is clearly displayed. Without love the person cannot realize him/herself and experience
a fullness of life.
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George Weigel porówna³ Katechezy rodowe Jana Paw³a II o teologii
cia³a do teologicznej bomby zegarowej, która ma wybuchn¹æ z dramatycznymi, acz pozytywnymi konsekwencjami1 . By³a to  wci¹¿ wed³ug tego autora
 mia³a redefinicja teologii moralnej, która pozwala wypêdziæ z katolickiej
teologii moralnej manichejskiego demona wraz z jego deprecjonowaniem
p³ciowoci cz³owieka. Nawet jeli nie podziela siê ocen katolickiej teologii
moralnej i jej sposobów reformowania, to nie zanik³y nadzieje p³yn¹ce z inspiracji teologii cia³a.
W polskiej teologii inspiracje te przynios³y seriê znakomitych komentarzy wydawanych na KUL-u pod redakcj¹ ks. Tadeusza Stycznia w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. By³y to jednak prace, w których filozofowie,
biblici i teologowie komentowali Katechezy ze swojego punktu widzenia. Po
trzydziestu latach od og³oszenia Katechez teologia cia³a staje siê przedmiotem
dyskusji na seminariach naukowych i w publicystyce katolickiej2. Powodem
jest rozwijaj¹cy siê kult cia³a, w którym fascynacja cielesnoci¹ przeplata siê
z banalizacj¹ duchowoci ludzkiej. Na tym tle pojawia siê niebezpieczeñstwo
1 Por. G. Weigel, wiadek nadziei. Biografia papie¿a Jana Paw³a II, t³um. M. Tarnowska i in.,
Kraków 2000, s. 433444.
2 Nale¿y przypomnieæ Etos 8384 (2008), powiêcony cia³u-osobie i kulturze oraz Przegl¹d
Powszechny 12 (2008), zawieraj¹cy artyku³y na temat uwik³ania w cia³o.
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dewaluacji biologicznej cielesnoci, rozwijanej w kontekcie dyskusji o tzw.
p³ci kulturowej (gender).
W takiej sytuacji nie wystarcz¹ socjologiczne, psychologiczne czy literackie rozwa¿ania o uwik³aniu w cia³o, o ciele jako miejscu wypisywania
znaczeñ czy o niedyskretnym uroku cia³a w kontekcie seksu. Autor niniejszego artyku³u próbowa³ ju¿ w 1994 r. rozwijaæ papiesk¹ teologiê cia³a w personalistycznym kontekcie Osoby i czynu kard. K. Wojty³y oraz w dialogu
z takimi dogmatykami, jak K. Rahner  po stronie katolickiej i W. Pannenberg
 po stronie protestanckiej3. W tej perspektywie teologia cia³a nie mo¿e wykluczaæ rozwa¿ania o duszy ludzkiej, grzechu, cierpieniu i mierci.
Z teologiczno-moralnego punktu widzenia nale¿y teologiê cia³a odczytywaæ w perspektywie uwagi poczynionej przez Jana Paw³a II w Veritatis splendor. Czytamy tam, ¿e dyscypliny naukowe okrelane wspólnym mianem
»nauk o cz³owieku« s³usznie zwróci³y uwagê na uwarunkowania natury psychologicznej i spo³ecznej, które wp³ywaj¹ na sposób, w jaki cz³owiek korzysta
z wolnoci [...]. W Veritatis splendor papie¿ nie zgadza siê z tym, ¿e wspó³rzêdne czasoprzestrzenne wiata postrzeganego zmys³owo, sta³e fizyczno-chemiczne, si³y cielesne, sk³onnoci psychiczne i uwarunkowania spo³eczne to jedyne czynniki, które maj¹ naprawdê decyduj¹cy wp³yw na ludzk¹ rzeczywistoæ4.
Prawdê tych twierdzeñ potwierdza elementarne ludzkie dowiadczenie,
które  niestety  nie znajduje wystarczaj¹cego wyjanienia ani w dzisiejszych
nurtach filozoficznych, ani  tym bardziej  w naukach przyrodniczych5. W tej
sytuacji sensowny wydaje siê postulat, aby rozwijaj¹c¹ siê przyrodnicz¹ wiedzê o cielesnoci cz³owieka wykorzystaæ przy opisie uwarunkowañ dzia³ania
ludzkiego. Teologia cia³a znajduje do niej dostêp poprzez dialog ze wspó³czesn¹ myl¹ personalistyczn¹, która z jednej strony syntetyzuje wyniki nauk
psychologicznych, a z drugiej  otwiera siê na hermeneutykê biblijn¹ i wyjanienia teologiczne.
W takiej perspektywie ujmowana teologia cia³a nie tyle jest teologiczn¹
bomb¹ zegarow¹, ile zaproszeniem do wydobywania ze skarbca chrzecijañskiej myli teologicznej tych elementów, które odpowiadaj¹ na potrzeby
wspó³czesnoci.
W niniejszym artykule przypomnimy, ¿e teologia cia³a nie by³a nieobecna
w Kociele. Wska¿emy tak¿e na wspó³czesn¹ refleksjê o cielesnoci cz³owieka
3

Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ. Moralne aspekty teologii cia³a, P³ock 1994. Wydanie
drugie pracy ukaza³o siê w Instytucie Jana Paw³a II w Warszawie w 2008 r.
4 VS 33. 46.
5 Por. E. Runggaldier, Deutung menschlicher Grunderfahrungen im Hinblick auf unser Selbst,
w: G. Rager, J. Quitterer, Unser Selbst  Identität im Wandel der neuronalen Prozesse, Paderborn 2002,
s. 142199. Autor omawia cztery takie dowiadczenia: przemijalnoæ w czasie, odpowiedzialnoæ, podmiotowoæ, wiarê w niemiertelnoæ.
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oraz jej miejscu w budowaniu to¿samoci osoby. Na koñcu zwrócimy uwagê
na podstawy teologii cia³a.
Czy faktycznie Koció³ nie mówi³ o ciele?
Chrzecijanin nie powinien byæ zaskoczony wspó³czesnym zainteresowaniem cia³em ludzkim. Wypowiedzi magisterium Kocio³a, pocz¹wszy od synodu w Toledo (ok. 400 r.) i w Braga (563 r.) poprzez VIII Sobór Powszechny
(869870) oraz sobór w Vienne (13111312), a¿ do V Soboru Laterañskiego
(1513) by³y konsekwentne w odrzucaniu wszelkiego dualizmu w ujêciu duszy
i cia³a. Wyra¿a³o siê to w braku zgody na wyró¿nianie mniej godnych czêci
cz³owieka, koncepcji niemiertelnej duszy jako formy cia³a oraz w okrelaniu
Boga jako Stwórcy cia³a ludzkiego6.
Biblijne opisy cz³owieka ukazywa³y jego jednoæ psychofizyczn¹ poprzez wzajemne relacje miêdzy baar (cia³o), nefe (dusza) i rûah (duch).
Ka¿de z tych s³ów wyra¿a³o ca³oæ egzystencji ludzkiej z w³aciwego sobie
punktu widzenia. Poprzez s³owo baar oddawano zewnêtrzn¹ postaæ, przez
nefe  si³ê ¿yciow¹, a poprzez rûah  twórcz¹ si³ê pochodz¹c¹ od Boga.
S³owa te okrela³y raczej sposób ¿ycia, a nie posiadanie odpowiednich elementów. Cz³owiek jest cia³em o¿ywionym duchem, a dusza wyra¿a siê poprzez cia³o7.
W Nowym Testamencie najwiêcej uwagi powiêci³ cia³u w. Pawe³. Chocia¿ jego sposób mylenia by³ semicki, to pojêcia, jakich u¿ywa³ zosta³y zaczerpniête ze wspó³czesnego mu jêzyka filozoficzno-duchowego. S³owem
pneuma (duch) oddaje Pawe³ otwartoæ cz³owieka na Ducha wiêtego. To
Duch wiêty pobudza cz³owieka nie tylko do modlitwy (por. Rz 8,26-27), ale
i do mi³oci przynosz¹cej konkretne skutki wyliczone w Ga 5 i 1 Kor 13.
Przeciwstawianie ducha (pneuna) cia³u (sarks) ma o tyle tylko sens, o ile sarks
okrela to, co ziemskie i ograniczone, pneuma natomiast to, co nale¿ne Bogu
i otwarte na Boga.
Sarks i pneuma okrelaj¹ w Listach w. Paw³a dwa sposoby egzystencji
cz³owieka: ziemski  cielesny oraz niebieski  otwarty na dzia³anie Ducha
wiêtego. Nie znaczy to, ¿e istniej¹ dwie sfery, substancje czy wrodzone jakoci cz³owieka. Istnieje jeden cz³owiek wierz¹cy w Jezusa Chrystusa. Wiara,
otwieraj¹c cz³owieka na dzia³anie Ducha wiêtego, pozwala urzeczywistniaæ
6

Por. Breviarium Fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, oprac J. Szymusiak,
J. G³owa, Poznañ 1964, V 28; 3334; 36. Zob. tak¿e: H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion
symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg 1967, s. 455664.
7 Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ, s. 99115.
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podobieñstwo do Boga. Wystêpuj¹ce u Paw³a napiêcie miêdzy ¿yciem w ciele
(wiecie) i ¿yciem w Chrystusie nale¿y wyjaniaæ poprzez to, ¿e Pawe³ nie
rozprawia nigdy o ¿yciu w ciele, które nie mia³oby odniesienia do wiary
w Jezusa Chrystusa.
Oprócz s³owa sarks Pawe³ u¿ywa³ te¿ s³owa soma na oznaczenie cia³a
ludzkiego. Znaczenie tego s³owa jest jednak bli¿sze pojêciu osoba. Nie chodzi
jednak o osobê pojmowan¹ indywidualistycznie, zamkniêt¹ w sobie. Soma
wyra¿a relacjê w stosunku do siebie, jak i innych. Dlatego tym s³owem oznacza siê wieloæ cz³onków z³¹czonych w jeden organizm. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e to w. Pawe³ jest twórc¹ teologii Cia³a Chrystusa, które ostatecznie
znajduje swoje wype³nienie w Kociele jako Ciele Mistycznym Chrystusa.
Udzia³ w tym Ciele polega na ¿yciu Cia³em Pana, na przemianie cia³a w³asnego w cia³o duchowe, które ofiaruje Zmartwychwsta³y. Wewn¹trz cz³owieka,
w jego wierze, przesila siê ¿ycie wedle cia³a i ¿ycie wedle Ducha. Mo¿e
dlatego stosunkowo rzadko  tylko 11 razy  u¿ywa Pawe³ s³owa psyche.
Oznacza ono nie tyle duszê, co osobê. W tym sensie psyche razem z sarks
przeciwstawiane s¹ pneuma8.
Myliciele pierwszych wieków chrzecijañstwa stanêli przed koniecznoci¹ prze³o¿enia jêzyka Biblii, opisuj¹cego odniesienia ludzkiego cia³a do
Stwórcy, na zasadniczo odmienne kategorie kultury i jêzyka grecko-³aciñskiego. To u Greków, zw³aszcza w platonizmie i gnozie, mo¿na by³o znaleæ opozycjê miêdzy dusz¹ i cia³em jako wiêzieniem duszy. Duszê traktowano jako
cz¹stkê boskoci, a zbawienie jako powrót duszy do stanu to¿samoci z Bogiem9. Olbrzymia praca, jaka wi¹za³a siê z prze³o¿eniem jêzyka biblijnego na
jêzyk kultury greckiej przynios³a dwa owoce; z jednej strony chrzecijañstwo
wesz³o w obieg ówczesnej kultury, z drugiej  zaczê³o ulegaæ strukturom myli
greckiej, zw³aszcza w traktowaniu cia³a ludzkiego.
Nie znaczy to jednak, ¿e wszyscy Ojcowie Kocio³a zaczêli podejrzliwie
patrzeæ na cia³o ludzie. Oprócz Orygenesa i Augustyna trzeba widzieæ takich
pisarzy, jak Ireneusz, Tacjan, Justyn, Teofil z Antiochii czy Cyryl. Ten ostatni
pisa³: Nie wdaj siê z takim, który by ci mówi³, i¿ cia³o nie ma nic wspólnego
z Bogiem! Kto bowiem wierzy, ¿e cia³o nie ma nic wspólnego z Bogiem i ¿e
dusza mieszka w jakim obcym sobie naczyniu, ten siê chêtnie pos³u¿y cia³em
do nieczystoci. O có¿ mo¿na jednak oskar¿aæ to podziwu godne cia³o? Czy¿
mu co brakuje pod wzglêdem piêkna Có¿ nie jest pe³ne sztuki w jego budowie? Czy nie nale¿y zwróciæ uwagi na pe³ne blasku oczy, na ukonie wystaj¹ce
uszy, bez przeszkody chwytaj¹ce dwiêki, na nos i jego wydech i wdech, na
8
9

Por. ibidem, s. 141.
Por. M. Benzo, wiadomoæ a cielesnoæ, Communio. Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny
(wyd. pol.) 61 (1991), nr 1, s. 65-66.
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podwójna funkcje jêzyka, s³u¿¹cego smakowi i mowie, na w ukryciu pozostaj¹ce, stale oddychaj¹ce powietrzem p³uca? Kto da³ sercu ustawiczne bicie? Kto
udzieli³ tyle ¿y³ i arteryj? Czyja m¹droæ powi¹za³a koci i ciêgna?10
Dla w. Cyryla by³o jasne, ¿e Bóg, który nie tylko stworzy³ ludzkie cia³o,
przyj¹³ i pos³u¿y³ siê nim w realizacji dzie³a zbawienia. Chrzecijañstwo niesie
wiêc ze swej natury radosn¹ za¿y³oæ z cielesnoci¹. Zadaniem teologów na
pocz¹tku XXI w. jest ujêcie tej prawdy w takich formach pojêciowych, które
zabezpiecz¹ jednoæ psychofizyczn¹ cz³owieka, uwzglêdniaj¹c wspó³czesn¹
wiedzê o biologii i psychice ludzkiej. Nie mo¿na zapomnieæ te¿ o roli cia³a
w zachowaniu duchowej to¿samoci osoby. Stajemy wiêc poniek¹d przed tym
samym zadaniem, przed którym stali Ojcowie Kocio³a; musimy pokazaæ fascynuj¹ce przes³anie Biblii ludziom, którzy wspó³czenie odkryli piêkno i duchowoæ cia³a. Poprzez to obronimy cia³o cz³owieka przed banalizacj¹, instrumentalizacj¹ i zatraceniem w na³ogach.
Wyj¹tkowoæ ludzkiego cia³a
Jedn¹ z cech wspó³czesnego zainteresowania cia³em w antropologii jest
odejcie od metafizyki. Wspó³czeni filozofowie powiêcaj¹ wiele uwagi fenomenologii cielesnoci, a niektórzy z nich, id¹c ladami Nietschego, mieszaj¹
biologizm z dionizyjskim zauroczeniem ¿yciem. Teologia cia³a nie ma z nimi
wiele wspólnego. Niemniej w XX w. pojawili siê filozofowie, którzy pozostawili wiele inspiruj¹cych opisów cia³a ludzkiego. Najbardziej interesuj¹ce wydaje siê ujecie cielesnoci przez Helmuta Plessnera, jednego z przedstawicieli
niemieckiej antropologii filozoficznej11.
Katolickich teologów cia³a, a zw³aszcza etyków chrzecijañskich, powinno
zainteresowaæ to, ¿e Jürgen Habermas, poszukuj¹cy kryteriów tzw. naturalnoci
cz³owieka, które pozwala³yby broniæ cz³owieka przed eugenik¹ naturaln¹12,
wiele czerpie z myli Plessnera. Pró¿no jej jednak szukaæ wród katolickich
zwolenników teologii cia³a. Tymczasem trudno sobie wyobraziæ teologiê cia³a
bez adekwatnej refleksji filozoficznej nad cielesnoci¹. To ta refleksja uwzglêdnia z jednej strony wyniki wspó³czesnej wiedzy na temat cielesnoci, a z drugiej
 umo¿liwia integracjê cielesnoci w strukturze osoby. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e
Rzymianie okrelali s³owem persona maskê aktora, która pozwala³a tak samo
wzmocniæ przekaz g³osu, jak i przedstawiæ ró¿ne role, grane przez aktorów.
10
11

w. Cyryl Jerozolimski, Katechezy, Warszawa 1973, s. 6768.
Por. H. Plessner, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, oprac. Z. Krasnodêbski, Warszawa
1988. Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ, s. 3840; S. Czerniak, Ludzkie cia³o w perspektywie
wspó³czesnej antropologii filozoficznej, Edukacja Filozoficzna 44 (2007), s. 141156.
12 Por. J. Habermas, Przysz³oæ natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, t³um.
M. £ukaszewicz, Warszawa 2003.
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Ludzka cielesnoæ  analogicznie do ludzkiej twarzy  charakteryzuje siê
niezwyk³¹ przezroczystoci¹. Ju¿ na poziomie analizy podstawowych sk³adników ¿ycia mo¿na dostrzec istnienie funkcjonalnej struktury, pocz¹wszy od
komórki z j¹drem, poprzez zespo³y tkanek a¿ po narz¹dy i ich uk³ady. Proces
powstawania ¿ycia ludzkiego, w którym mo¿na odkryæ ró¿ne fazy, przedstawia
ukierunkowany, stabilny szlak rozwojowy. ¯ywy organizm gatunku ludzkiego
mo¿na nazwaæ ¿ywym ludzkim cia³em.
¯ywe ludzkie cia³o odró¿nia siê od zwierzêcego organizmu13. Wyj¹tkowoæ cia³a wyra¿a siê np. wyprostowan¹ postaw¹ cia³a cz³owieka, charakterystycznym systemem równowagi, zdolnoci¹ ruchow¹ koñczyn, czy wreszcie
specyficzn¹ jakoci¹ ludzkich popêdów. Jakkolwiek dzielimy ze zwierzêtami
popêd zachowania siebie i gatunku, to nie determinuje on tak samo cz³owieka,
jak instynkt w wypadku zwierzêcia. To wszystko pozwala³o przedstawicielom
niemieckiej antropologii filozoficznej przezwyciê¿aæ jednostronnoæ spojrzenia biologicznego na ludzkie cia³o.
Plessner, pytaj¹c o konieczne warunki ¿ycia ludzkiego, formu³owa³ tzw.
aksjomatykê cia³a organicznego. Cia³o organiczne odró¿nia siê od nieorganicznego tym, ¿e granice odnosz¹ siê do jego istoty. ¯ywa istota znajduje siê nie
tylko w swym otoczeniu, ale potrafi mu siê przeciwstawiæ. Istota ludzka jest
otwarta  tak¿e w swoim ciele  na wiat. Jest jednoczenie w swoim ciele
i poza cia³em14. Krasnodêbski ujmuje to w nastêpuj¹cy sposób: ekscentrycznoæ struktury istoty ¿ywej, jak¹ jest cz³owiek, wyra¿a siê równie¿ w ekscentrycznoci jego pozycji, miejsc w wiecie  w krzy¿owaniu siê cia³a (Leib)
z cia³em materialnym (Körper). Jako cia³o cz³owiek jest w rodku wiata, ma
absolutne tu i teraz, jako cia³o materialne jest w jednym z wielu miejsc
przestrzeni. Cz³owiek jest cia³em i ma cia³o materialne. Innymi s³owy
prze¿ywanie wiata i siebie ma podwójny aspekt: z jednej strony prze¿ywamy
nasze cia³a od wewn¹trz, a z drugiej potrafimy siê zobiektywizowaæ, spojrzeæ na siebie z zewn¹trz, uj¹æ siê jako cia³o poród innych cia³15.
Ludzkie cia³o okazuje siê wiêc zdolne do specjalizacji nie tylko biologicznej, ale i typowo cz³owieczej. Wymownym przyk³adem takiej zdolnoci
jest ludzka rêka, która  jak zauwa¿a Martin Heidegger  nie tylko chwyta,
przyciska i ³apie, ale przyjmuje i daje, nie tylko zreszt¹ rzeczy, ale tak¿e osoby.
13 Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ, s. 4050, 6062.
14 H. Plessner pisze, ¿e zwierzê pos³uguje siê swoim cia³em,

ale w przeciwieñstwie do cz³owieka nie tkwi w nim jak w futerale. Lecz owo »bycie w futerale« sprawia, ¿e cz³owiek mo¿e panowaæ nad
swoim cia³em, gra nim, wykonuj¹c nieprawdopodobne wrêcz akrobacje. Cia³o jest jego narzêdziem,
cz³owiek jako osoba musi siê zmagaæ ze sw¹ specyficznie ludzk¹ cielesnoci¹ od pierwszego kroku do
ostatniego tchnienia. H. Plesner, Pytanie o conditio humana, s. 110.
15 Z. Krasnodêbski, Ekscentrycznoæ cz³owieka (Wstêp), w: H. Plessner, Pytanie o conditio humana, s. 14.
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Rêka podtrzymuje, podnosi, oznacza, ³¹czy ludzi, zw³aszcza w trudnych sytuacjach16. Cz³owiek potrafi w swoim ciele wyraziæ znacznie wiêcej ni¿ wyra¿aj¹ to same z siebie materialne potrzeby i mo¿liwoci cia³a. Widaæ to przy
analizie ludzkiego mózgu, jako niew¹tpliwie jednej z centralnych czêci ludzkiego cia³a. Uwidacznia siê tak¿e w ludzkim jêzyku17. W mowie odbija siê
podwójny status cia³a ludzkiego: jako spostrzegalnej rzeczywistoci, cia³a poród cia³ oraz jako tego, co w³asne, moje.
Paul Ricoeur pisze: mówienie podziela los materialnych cia³. Jako wyraz
sensu zamylonego przez mówi¹cy podmiot, g³os jest nonikiem aktu mówienia o tyle, o ile ten odsy³a do »ja«, centrum niezastêpowalnej perspektywy na
wiat18. Na przyk³adzie ludzkiego jêzyka wyra¿a siê podwójna mo¿liwoæ
cia³a ludzkiego; stanowi ono fragment dowiadczenia wiata, tak jak g³os wydobywany przez oddech i wzmacniany przez fonacjê; jest to tak¿e cia³o moje,
graniczny punkt kontaktu ze wiatem. Temu punktowi w mówieniu odpowiada
perspektywa ujmowania wiata przez ja. Mówi¹c inaczej, w ludzkim jêzyku
odbija siê ró¿nica miêdzy posiadaæ swoje cia³o i byæ cia³em.
Cia³o a to¿samoæ osoby
Zadaniem filozofii jest eksplikacja podstawowej ró¿nicy miêdzy posiadaniem swego cia³a i bycie cia³em. Ró¿ne systemy filozoficzne ró¿nie to czyni¹.
Wydaje siê jednak, ¿e wiernoæ podstawowemu dowiadczeniu cz³owieka nie
powinna zacieraæ ró¿nicy miêdzy posiadaniem cia³a i byciem cia³em ani te¿
nie widzieæ zwi¹zków miêdzy nimi. Pierwsz¹ drog¹ id¹ wszelkiego typu redukcjonizmy, drug¹ idealici. Realista pyta natomiast: w jakim sensie ludzkie
ja jest granic¹ miêdzy posiadaniem cia³a i byciem cia³em? Jak¹ rolê odgrywa i co oznacza czasowoæ i przestrzennoæ tu i teraz mojego ja? W jakim
sensie czasowoæ i przestrzennoæ mojego ja ³¹czy siê z moj¹ cielesnoci¹?
Czy moje imiê, nadane zgodnie z regu³ami nazywania, data urodzenia,
zgodna z regu³ami datowania kalendarzowego oraz miejsce urodzenia, zgodne
z regu³ami umiejscawiania w publicznej przestrzeni, zabezpieczaj¹ trwa³oæ
w czasie mojego istnienia? Czy nie jest raczej tak, ¿e przypominaj¹c o nieredukowalnym znaczeniu mojego cia³a (mojego genomu?), odsy³aj¹ do takiego
16
17

M. Heidegger, Was heißt Denken?, Tübingen 1954, s. 51.
Robert Spaemann, wspominaj¹c Plessnerowsk¹ pozycjê ekscentryczn¹, podkrela, ¿e charakterystyczne jest dla niej mówienie o sobie w trzeciej osobie. Cz³owiek wychodzi wtedy poza centraln¹ pozycjê i widzi siebie oczyma innego jako wydarzenie w wiecie. Dziêki temu mo¿liwa jest moralnoæ i ludzka mowa. Mówienie ró¿ni siê przecie¿ od naturalnego wyra¿ania siê ¿ycia poprzez to, ¿e
w mówieniu antycypowany jest punkt widzenia adresata, to, ¿e s³yszy wypowiedziane s³owa. R. Spaemann,
Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki SDS, Warszawa 2001, s. 21.
18 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, prze³. B. Che³stowski, Warszawa 2005, s. 94.
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odniesienia osobowego w moim podmiocie, które przekracza ludzkie cia³o?
Mówi¹c jêzykiem Ricoeura, w cielesnoci ludzkiej mowy pojawia siê rozró¿nienie miêdzy to¿samoci¹ okrelan¹ przez ³aciñski termin idem i to¿samoci¹
okrelan¹ przez ipse. Idem okrela bycie tym samym, psie za bycie sob¹.
W cierpliwym opisie ró¿nicy miêdzy idem i ipse nie mo¿na pomin¹æ
ludzkiej psychiki, któr¹ bada psychologia. W teologicznych rozwa¿aniach na
temat teologii cia³a pomija siê, niestety, ten aspekt opisu cz³owieka, co ma
fatalne skutki dla teologii moralnej. Tymczasem na poziomie ludzkiej psychiki
dokonuje siê przejcie od to¿samoci genetyczno-biologicznej (bycie tym samym  idem) do to¿samoci osobowej (bycie sob¹  ipse). Dopiero na tym
poziomie dostrzega siê godnoæ osoby oraz podmiotowoæ cz³owieka, zdoln¹
zintegrowaæ przyczyny dzia³ania (biologiczne i spo³eczne) ze wiadomymi
motywami dzia³ania.
Na granicy idem i ipse znajduj¹ siê cechy temperamentu (¿wawoæ, wra¿liwoæ sensoryczna, reaktywnoæ emocjonalna, wytrzyma³oæ i aktywnoæ)
odziedziczone i ukszta³towane w rodowisku rodzinnym. Zanim te cechy zostan¹ poddane osobistemu procesowi rozwoju, przechodz¹ przez mechanizm
zaufania podstawowego, dziêki któremu cz³owiek zawdziêcza stopniowe dochodzenia do siebie samego, do bycia sob¹. Nieprzypadkowo wielu psychologów, na czele z M. Ericksonem, podkrela wagê pierwszego stadium rozwoju
dziecka, czyli kontakt z rodzicami, szczególnie za z matk¹. To tam dziecko
przezwyciê¿a niepewnoæ, wzmacnia zaufanie, odkrywa sta³e punkty orientacji, znajduje potwierdzenie radoci i zaspokojenie potrzeb.
Ta symbioza dziecka z matk¹ ma swoje konsekwencje w budowaniu to¿samoci ludzkiej. Najpierw matka i ojciec odgrywaj¹ role poredników miêdzy
dzieckiem i wiatem, zapewniaj¹c ród³o zaufania. Wraz z rozwojem cz³owiek
musi siê zmagaæ sam ze wiatem. Stopniowo budowana samowiedza zawdziêcza bardzo wiele uczuciom, o czym przekonuj¹co pisa³ Karol Wojty³a w Osobie i czynie: Samowiedza, a wraz z ni¹ wiadomoæ siêga tak daleko, a raczej
tak g³êboko w organizm i jego ¿ycie, jak g³êboko wprowadzaj¹ j¹ czucia [...].
W ogólnoci cia³o ludzkie i wszystko, co z nim siê ³¹czy bardziej lub mniej
bezporednio stanowi najpierw przedmiot czuæ, a póniej dopiero samowiedzy
oraz wiadomoci. [...] wiat czuæ posiada swoje obiektywne bogactwo w cz³owieku, który jest istot¹ czuj¹c¹  nie tylko myl¹c¹. Bogactwo to odpowiada do
pewnego stopnia strukturze cz³owieka, a tak¿e wiata poza cz³owiekiem19.
Psychologia, która bada strukturê emocjonaln¹ cz³owieka, nie jest oczywicie ostatecznym gwarantem to¿samoci cz³owieka, czyli bycia sob¹. Organizm
ludzki wraz z temperamentalno-uczuciow¹ struktur¹ osobowoci domaga siê
19

K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 100101.
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integracji w strukturze osobowej, której przejawami s¹ samowiadomoæ, samoopanowanie, zdolnoæ do tworzenia kultury, duchowoæ ludzka. W tym
sensie cielesnoæ ludzka, dok³adnie mówi¹c: organizm i psychika ludzka, s¹
otwarte na podmiotow¹ wolnoæ i wiadome dzia³anie spo³eczne. Ze wzglêdu
na duchowoæ, cielesnoæ i psychika ludzka s¹ na tyle plastyczne, ¿e nie kieruje nimi ¿aden determinizm (jak u zwierz¹t), ale pozwalaj¹ siê w³¹czyæ w podmiotowe dzia³anie, które jest rozumne, wolne i zdolne do mi³oci20.
Ostatecznie o to¿samoci cz³owieka stanowi jego zdolnoæ do podmiotowej odpowiedzialnoci za w³asne cia³o, psychikê i przestrzeñ spo³eczn¹ ¿ycia.
Dlatego wielki protestancki teolog wspó³czesny, Wolfhart Pannenberg, niezas³u¿enie niedoceniany tak¿e przez polskich teologów cia³a, mówi, ¿e s³owo
»osoba« wprowadza teraniejszoæ »ja« w tajemnicê niezamkniêtej, indywidualnej historii ¿ycia, znajduj¹cej siê w drodze ku swemu przeznaczeniu21. Owo
osobowe wprowadzanie cielesnoci w ca³ociow¹, indywidualn¹ historiê ¿ycia
wyra¿a siê poprzez podjêcie odpowiedzialnoci za swoje ¿ycie, poprzez antycypowanie przysz³oci i odpowiedzialne wspó³dzia³anie z innymi. Zdolnoæ do
samostanowienia musi uwzglêdniaæ struktury biologiczne i psychiczne (idem),
ale ostatecznie karmi siê si³¹ ducha, przejawiaj¹ca siê w wolnoci, rozumnoci
i zdolnoci do mi³oci (agape). Poprzez ci¹g³e podejmowanie tych aktów cz³owiek zachowuje w³asn¹ to¿samoæ, jest sob¹ (ipse). Taka to¿samoæ jest gwarantowana jako mo¿liwoæ; osi¹ga siê j¹ za cenê wype³nienia powinnoci bycia
rozumnym, wolnym i kochaj¹cym.
W takim rozumieniu osoby cielesnoæ wyra¿a znacznie wiêcej ni¿ materialnoæ ludzkiego cia³a. Cielesnoæ jest wyrazem samostanowienia cz³owieka
w wiecie, czasie i historii. Przejawia siê w trudzie istnienia, któremu towarzysz¹
 jak pokaza³ to przekonuj¹co Paul Tillich  trzy podstawowe lêki: przed mierci¹, win¹ i bezsensem22. D¹¿¹c do wype³nienia swego przeznaczenia, cz³owiek
potrzebuje drugiego cz³owieka, choæ ostatecznie odnajduje prawdziwy obraz siebie tylko wtedy, gdy ma odwagê zaryzykowaæ ofiarê z siebie, czyli prze¿yæ
mi³oæ. W mi³oci przejawia siê najwy¿sza moc ducha i ods³ania najpiêkniejsza
strona cielesnoci ludzkiej. Nie ma mêstwa bycia bez oparcia siê na tym, komu
czy czemu siê ufa. Istot¹ tego oparcia zawsze jest mi³oæ, polegaj¹ca na totalnym
oddaniu siê Temu, Kto mo¿e (ma moc) zabezpieczyæ ca³¹ historiê mojego ja.
Zaufanie wiêc stwarza podstawê mi³oci, a mi³oæ buduje mnie, niemal stwarza
mnie, zdolnego do podejmowania odpowiedzialnoci za w³asn¹ historiê23.
20
21

Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ, s. 6196.
W. Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983, s. 220. Por.
idem, Kim jest cz³owiek? Wspó³czesna antropologia w wietle teologii, Pary¿ 1978.
22 Por. P. Tillich, Mêstwo bycia, Paris 1983.
23 I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ, s. 8996
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Cia³o stworzone i odkupione
Cielesnoæ rozumiana jako wyraz samostanowienia cz³owieka w jego
wiatowoci i czasowoci nie mo¿e w ¿aden sposób pomin¹æ nieskoñczonoci
pragnienia ludzkiego. To pragnienie najlepiej wyra¿a siê w prze¿ywaniu mi³oci i chêci zabezpieczenia ca³ej historii cz³owieka. Nieskoñczonoæ pragnienia
nie jest niczym innym jak wyrazem capacitatis infiniti, które kaza³o i ka¿e
odnosiæ ludzk¹ cielesnoæ do Absolutu. Chrzecijañskie odniesienie cia³a do
Boga jest wyj¹tkowe.
Tê wyj¹tkowoæ Karl Rahner ujmuje w nastêpuj¹cych tezach24. Przede
wszystkim Bóg jako Stwórca pragn¹³ cz³owieka w przestrzeni i czasie, w ró¿norodnoci i rozmaitoci ¿ycia. Cia³o ludzkie zosta³o przez Boga stworzone.
Syn Bo¿y je przyj¹³ i pos³u¿y³ siê nim do realizacji dzie³a zbawienia. Po
drugie, mówi Rahner, cia³o ludzkie zosta³o stworzone z prochu ziemi. Nie
znaczy to, ¿e Bóg stworzy³ z prochu ziemi tylko cia³o. Z prochu ziemi zosta³
stworzony ca³y cz³owiek. Ma to zasadnicze znaczenie dla teologicznego rozumienia problemu ewolucji. Trzecia teza dotyczy grzechu pierworodnego,
w której uczestnicz¹ potomkowie Adama, zrodzeni w ciele. Nie znaczy to, ¿e
seksualizm cz³owieka jest czym z³ym. Znaczy to, ¿e ludzie potrzebuj¹ szczególnej bliskoci Boga do tego, aby ludzka p³ciowoæ nie sta³a siê narzêdziem
do zaspokajania po¿¹dliwoci.
Czwart¹ tezê sformu³owa³ Rahner s³owami z Prologu Ewangelii w. Jana:
S³owo sta³o siê cia³em. Bóg objawi³ siê jako cz³owiek cielesny. Nie znaczy to,
¿e mo¿emy naturê tego S³owa mierzyæ nasz¹ cielesnoci¹ ani te¿, ¿e wyczerpuje siê ona w granicach naszej cielesnoci. Oznacza to, ¿e istota cielesnego
cz³owieka wykracza poza obrêb nauk przyrodniczych i siêga wprost tajemnicy
Boga. W szóstej tezie podkrela Rahner znaczenie cielesnej mierci Chrystusa
dla naszego zbawienia. Nie zostalimy zbawieni przez platoniczn¹ mi³oæ
Boga, a Logos nie by³ anio³em. To cielesnoæ ludzka sta³a siê miejscem manifestacji mi³oci a¿ do koñca. Na koñcu swoich uwag Rahner przypomina naukê
Magisterium Kocio³a, w której potwierdzano prawdziw¹, radykaln¹ i substancjaln¹ jednoæ cia³a i ducha ludzkiego.
Rahnerowska teologia cia³a jest niezwykle inspiruj¹ca tak¿e dla moralisty, który chce uzasadniæ godnoæ cz³owieka w dziele stwórczym, a zasadnicze
dyspozycje moralnego dzia³ania opiera na chrzecijañskim dynamizmie wiary,
nadziei i mi³oci. Teologiczna eksplikacja biblijnego opisu stworzenia cz³owieka na obraz i podobieñstwo Boga ³¹czy kap³añsk¹ teologiê Starego Testamentu
24 Por. K. Rahner, Der Leib in der Heilsordnung, w: K. Rahner, A. Görres (red.), Der Leib
und das Heil, Mainz 1967, s. 2944; K. Rahner, Der Leib in der Heilsordnung, w: idem, Schriften
zur Theologie, t. XIII, Köln 1975, s. 407427.
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z Paw³ow¹ wizj¹ Chrystusa jako obrazu Boga (por. 2 Kor 4,4; Kol 1,15; Hbr
1,3). Kategoria obrazu Bo¿ego w cz³owieku, rozumiana chrystologicznie, doskonale wype³nia owo napiêcie miedzy niepowtarzalnoci¹ ja i otwartoci¹
jego historii i czasu. Obraz Bo¿y wyra¿a to, ¿e cz³owiek bezlitonie wpl¹tany
w swoj¹ skoñczonoæ i banalnoæ dnia powszedniego25 , ukierunkowany jest
na nieskoñczon¹ tajemnicê Boga.
Chrzecijañska realizacja podobieñstwa do Boga nie jest bezcielesna.
Opiera siê na dowiadczeniu Jezusa Chrystusa w Jego pos³uszeñstwie Ojcu.
Udzia³ w tym pos³uszeñstwie pozwala cz³owiekowi wierz¹cemu przezwyciê¿yæ trzy podstawowe lêki egzystencjalne: przed pustk¹ i bezsensem, win¹
i lêkiem oraz mierci¹. Czyni siê to poprzez wiarê, nadziejê i mi³oæ. Te trzy
podstawowe dynamizmy ¿ycia chrzecijañskiego mo¿na i trzeba zinterpretowaæ jako gwaranty dope³nienia otwartej historii ludzkiego ja w jego cielesnoci, czasowoci i bytowaniu z innymi. Ludzka potrzeba zaufania znajduje
wype³nienie w Bogu  Mi³oci, który, pozwalaj¹c przezwyciê¿yæ lêk przed
pustk¹ i bezsensem, umo¿liwia realne samostanowienie. Oprócz lêku przed
bezsensem towarzyszy cz³owiekowi lêk przed win¹. Chrzecijañskim remedium na ten lêk jest dynamizm mi³oci, który karmi¹c siê realn¹ Mi³oci¹
Boga, pomaga przezwyciê¿aæ egoizm, zastêpowaæ logikê prawa logik¹ daru,
pielêgnowaæ wra¿liwoæ nawrócenia. Trzecim chrzecijañskim dynamizmem
pozwalaj¹cym osobie zrealizowaæ sw¹ historiê jest nadzieja. Rodzi siê ona ze
spotkania z Duchem wiêtym i jego darami. Dziêki nim cz³owiek nie tylko
oczekuje odkupienia swego cia³a (por. Rz 8,23-24), ale uwalnia od lêku przed
mierci¹ i przemijaniem.
Poprzez ¿ycie wiar¹, nadziej¹ i mi³oci¹ cz³owiek realizuje obraz Boga
w konkretnej historii swego ¿ycia. Osoba ludzka staje siê wiadomym i wolnym miejscem dzia³ania Boga w wiecie. Ludzka cielesnoæ mo¿e wiêc byæ
rozumiana jako znak-symbol obecnoci Boga w wiecie. Na pocz¹tku by³o
S³owo (por. J 1,1) i na pocz¹tku stworzy³ Bóg (por. Rdz 1,1). Tak jak Bogiem
by³o S³owo, tak te¿ S³owo sta³o siê cia³em (J 1,14), jest obrazem Boga i pierworodnym wszelkiego stworzenia (Kol 1,15). Logos jest udzielaj¹cym siebie
Bogiem, który przyjmuje ludzki los i ludzk¹ egzystencjê. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e Sobór Watykañski II opisa³ zjednoczenie Boga z cz³owiekiem
w Jezusie Chrystusie (Logosie) nie za pomoc¹ chalcedoñsiej formu³y dwóch
natur, ale w sposób egzystencjalno-zbawczy: On, Syn Bo¿y [...] ludzkimi
rêkami pracowa³, ludzkim myla³ umys³em, ludzk¹ dzia³a³ wol¹, ludzkim sercem kocha³, urodzony z Maryi Dziewicy sta³ siê prawdziwie jednym z nas, we
wszystkim do nas podobny oprócz grzechu (KDK 22).
25

W. Kasper, Jezus Chrystus, prze³. B. Bia³ecki, Warszawa 1983, s. 254.
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Jest to niezwykle wa¿ne stwierdzenie do rozumienia cielesnoci ludzkiej.
Cia³o cz³owieka jako symbol nie tylko daje do mylenia, ale ods³ania duchowe
bogactwo osoby. Josephowi Ratzingerowi pozwala³o to mówiæ o tzw. sakramentach naturalnych w najszerszym tego s³owa znaczeniu26. S¹ to swego rodzaju prasakramenty, które wystêpuj¹ wszêdzie i zawsze tam, gdzie ludzie ¿yj¹
i komunikuj¹ siê ze sob¹. Wyra¿aj¹ siê one szczególnie w czterech momentach
ludzkiej egzystencji: narodzeniu, mierci, posi³ku i wspólnocie seksualnej. Tutaj aktualizuje siê strumieñ ¿ycia, w którym cz³owiek uczestniczy, ale nad
którym ca³kowicie nie panuje. Biologiczno-psychiczne ¿ycie staje siê szczelin¹, przez któr¹, jak mawia³ Friedrich Schleiermacher, wiecznoæ spogl¹da na
codziennoæ. Materia otrzymuje nowe znaczenie; posi³ek staje siê doznaniem
obdarowania, stosunek seksualny  wyrazem mi³oci, narodziny  pocz¹tkiem
historii, a mieræ  nadziei.
W katolickiej teologii cia³a sakramenty staj¹ siê osobowymi sposobami
uwiêcania cia³a. Otwieraj¹ konkretne przestrzenie ¿ycia ludzkiego na dzia³anie Ducha wiêtego. Teologia cia³a powinna wykorzystaæ symboliczny wymiar egzystencji ludzkiej. Poniewa¿ S³owo sta³o siê cia³em, chrzecijanin nie
musi mówiæ o nieokrelonej transcendencji cz³owieka. Jezus Chrystus nie tylko nauczy³ nas j¹ odkrywaæ, ale da³ moc, w Duchu wiêtym, do jej wype³nienia. Poprzez wiarê cz³owiek w³¹cza swój los w historiê Boga, który jest Mi³oci¹ i sta³ siê cia³em. Odt¹d nic nie musi byæ bezsensowne, przepe³nione lêkiem i rozpacz¹.
Zakoñczenie
Nadzieja, jak¹ wielu wi¹¿e z teologi¹ cia³a, mo¿e byæ spe³niona, jeli
zauwa¿y siê jej zwi¹zek z pracami wybitnych dogmatyków zajmuj¹cych siê
antropologi¹ chrzecijañsk¹. K. Rahner, W. Pannenberg czy P. Tillich odpowiadaj¹ tak¿e na wyzwania wspó³czesnej kultury zafascynowanej cia³em. W istocie nie mo¿na budowaæ teologii cia³a bez refleksji nad integralnie rozumianym
cz³owiekiem. Postulat integralnoci dotyczy zarówno duchowoci i cielesnoci
cz³owieka, jak i koniecznoci uwzglêdnienia wielu nauk o cz³owieku. Integracja tych nauk nie jest zadaniem prostym, choæ nie niewykonalnym. Kluczowa
rola przypada filozofii zg³êbiaj¹cej zagadnienie to¿samoci cz³owieka. Teologowie cia³a nie mog¹ pomin¹æ zw³aszcza prac R. Spaemanna i P. Ricoeura,
którzy s¹ otwarci na przes³anie biblijne.
Etyków chrzecijañskich teologia cia³a interesuje g³ównie z dwóch powodów. Zwraca ona uwagê na podstawy wspó³czesnej refleksji bioetycznej oraz
26

Por. J. Ratzinger, Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, Freising 1967, s. 9.
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stwarza narzêdzia do obrony ludzkiej p³ciowoci zintegrowanej z osob¹ cz³owieka. W obu tych dziedzinach chodzi w istocie o podstawy antropologii teologiczno-moralnej, która w swej dotychczasowej postaci nie zawsze jest zrozumia³a. Kardyna³ Wojty³a ukaza³ ten problem w Osobie i czynie. W Katechezach
rodowych Jan Pawe³ II wyranie sugerowa³, abymy, rozwa¿aj¹c ludzkie dzia³anie, nie pomijali znaczenia cielesnoci.

CARO CARDO SALUTIS.
ÜBER DIE HOFFNUNGEN IM BEZUG AUF DIE THEOLOGIE
DES LEIBES
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die von Johannes Paul II. in seinen berühmten Mittwochskatechesen (19791984) vorgeschlagene Theologie des Leibes wird in den Diskussionen über die geschlechtliche Identität herangezogen. Es scheint jedoch, dass die Problematik der Theologie des Leibes in ein viel breiteres
Untersuchungskonzept gestellt werden muss. In der Tat lässt sich eine Theologie des Leibes nicht
ohne eine Reflexion über das integral verstandene Wesen des Mensch-Seins formulieren. Das
Postulat, den Menschen ganzheitlich zu sehen, bezieht sich nicht nur auf seine leibliche und
seelische Dimension, sondern verlangt auch die Berücksichtigung der Daten anderer Humanwissenschaften. Der Autor des Artikels schlägt eine Konfrontation der Theologie des Leibes mit den
früheren Verlautbarungen des Magisteriums der Kirche und den Konzepten von heutigen Dogmatikern vor. Hier wird es notwendig, eine profunde Analyse einerseits der historischen Quellen der
Leibestheologie in den Dokumenten der Kirche und andererseits der Werke von solchen Autoren,
wie K. Rahner oder W. Pannenberg, durchzuführen. Während das Gedankengut von Rahner die
anthropologisch-theologischen Aspekte erweitert, lehren die Ausführungen von Pannenberg die
Auseinandersetzung mit den modernen Humanwissenschaften. Es darf auch die philosophische
Reflexion über die Identität des Menschen nicht außer Acht gelassen werden. Die Theologen des
Leibes können hier auf Arbeiten von R. Spaemann, P. Ricoeur, die der biblischen Botschaft
verpflichtet sind, nicht verzichten. Eine Frucht von der so vertieften Sicht kann eine adäquate
Beschreibung der Person sein, in der die biologischen und psychologischen Einsichten nicht nur
die Dimension des Geistes nicht versperren, sondern durch die Analyse der menschlichen Handlung zum vertieften Verständnis des selbst bestimmenden Subjektes beitragen.

CARO CARDO SALUTIS
HOPES ARISING FROM THE THEOLOGY OF THE BODY
(SUMMARY)

The theology of the body, presented by Pope John Paul II during the famous Wednesday
catechesis meetings (197984), is often referred to in todays discussions about the sexual identity
of human. It seems, however, that the relevant issues should be worked on within a wider study
project. In fact, a theology of the body cannot be worked out without previously reflecting on the
essence of being human as visualized in his/her integrity. The requirement of applying integrity as
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a necessary criterion concerns both the spirituality and corporeality of human; it is also necessary
to apply achievements of anthropological sciences. The author of this article suggests confronting
the theology of the body both with the earlier teaching of the Church and the ideas of the modern
dogmatic theologians. There is a need for a deep analysis of historic sources of the theology of the
body as presented in the teaching of the Church on one hand, and for its confrontation with the
teaching of such outstanding theologians as K. Rahner and W. Pannenberg on the other. The
thought of Rahner largely broadens anthropological-theological horizons, whereas W. Pannenberg
teaches what attitude to take towards results of the modern anthropological sciences. Philosophy,
whose object of investigation is reflecting on the identity of human, cannot be ignored, either. The
theologians of the body must not ignore especially works of R. Spaemann and P. Ricoeur, who are
open to the Bible message. An accurate description of person in which the views derived from the
modern biology and psychology do not exclude a spiritual insight, but rather embrace it in the area
of the self-determination of the subject  can surely appear as an effect of that joint attempt.

ROZPRAWY I ARTYKU£Y

FORUM TEOLOGICZNE X 2009
PL ISSN 16411196
KS. PIOTR KIENIEWICZ MIC
Instytut Teologii Moralnej KUL Jana Paw³a II
Lublin

TEOLOGICZNY WYMIAR MOWY CIA£A
W KONTEKSCIE NAUCZANIA JANA PAW£A II

S³owa kluczowe: mowa cia³a, prawda, osoba, seksualnoæ, ma³¿eñstwo.
Schlüsselworte: Sprache des Leibes, Wahrheit, Person, Sexualität, Ehe.
Key words:
language of the body, the truth, person, sexuality, marriage.

Termin mowa cia³a znalaz³ swoj¹ drogê do teologii z psychologii behawioralnej, ukazuj¹cej ukryte znaczenie gestów i zachowañ, czêsto niewiadomie lub nie do koñca wiadomie czynionych. W krêgi teologii wprowadzi³ go
Jan Pawe³ II w swoim cyklu katechez rodowych powiêconych ludzkiej p³ciowoci. Ze wzglêdu zapewne na tematykê katechez, Papie¿ ograniczy³ omówienie mowy cia³a do kwestii aktu ma³¿eñskiego, sporadycznie tylko sugeruj¹c,
¿e mo¿e mieæ ono znacznie szerszy zakres1.
Niniejsze opracowanie ma za cel ukazanie teologicznego wymiaru mowy
cia³a w ca³ym jej bogactwie. Poniewa¿ analizy prowadzone przez Jana Paw³a II
odnosz¹ siê niemal wy³¹cznie do ma³¿eñstwa i szczególnej sytuacji, jak¹ jest
akt ma³¿eñski, zostanie podjêta tu próba rozszerzenia interpretacji teologicznej
mowy cia³a tak¿e na inne sytuacje i okolicznoci.
Zagadnienia zostan¹ przeanalizowane w kilku etapach. Najpierw bêdzie
ukazane szerokie i w¹skie znaczenie terminu mowa cia³a. Nastêpnie podjête
bêdzie zagadnienie obecnoci prawdy i k³amstwa w mowie cia³a. Pozwoli to na
dokonanie teologicznomoralnej interpretacji znaków i gestów bêd¹cych elementami mowy cia³a.
Komunikacja niewerbalna stanowi niezwykle istotny element relacyjnego
wymiaru ludzkiej osoby. Wed³ug niektórych badañ, ponad po³owa przekazy1

Por. Ch. West, Theology of the Body Explained. A Commentary on John Paul IIs Gospel of
the Body, Boston 2003, s. 384385.
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wanych informacji ma charakter niewerbalny, wed³ug innych badaczy ten wymiar jest jeszcze wiêkszy, siêgaj¹c nawet 65%2. Poniewa¿ wiêkszoæ wykonywanych gestów ma charakter automatyczny i bezrefleksyjny  niezale¿nie, czy
swoje ród³o ma w kulturowym czy biologicznym pod³o¿u  psychologowie
twierdz¹, ¿e niewielka jest szansa na ca³kowit¹ kontrolê nad mow¹ cia³a
i wiadome jej zafa³szowanie oraz zak³amanie przekazu3. U¿ywana przez nich
definicja k³amstwa sprowadza siê wy³¹cznie do kwestii zgodnoci myli i przekonañ osoby z formu³owan¹ przez ni¹ wypowiedzi¹. Definicja ta pomija ca³kowicie problem wewnêtrznej prawdy o cz³owieku i jego czynach. Innymi s³owy,
z teologicznego punktu widzenia, czyn mo¿e byæ k³amstwem nie z racji
sprzecznoci pomiêdzy gestem a przekonaniami nadawcy, ale z racji rozdarcia
pomiêdzy czynem a obiektywnym porz¹dkiem wartoci. Cz³owiek mo¿e swoim cia³em komunikowaæ siebie, swoje nastawienie i przekonania, nie zdaj¹c
sobie nawet sprawy, ¿e sprzeciwia siê prawdzie o sobie i o relacji z drug¹
osob¹.
Szczególnym polem, na którym mo¿na zaobserwowaæ to napiêcie, jest
ludzka seksualnoæ. Cz³owiek jest istot¹ seksualn¹, tzn. jest mê¿czyzn¹ albo
kobiet¹4. W swej fundamentalnej strukturze jest bytem osobowym, zdolnym
i wezwanym do komunikacji, dialogu z innymi. Poprzez wszystkie gesty
i reakcje, poprzez ca³y wzajemnie siê warunkuj¹cy dynamizm napiêcia i zaspokojenia, którego bezporednim ród³em jest cia³o w swojej mêskoci i kobiecoci, cia³o w swej akcji i interakcji  poprzez to wszystko »mówi« cz³owiek:
osoba. [...] I w³anie na poziomie tej »mowy cia³a«, która jest czym wiêcej ni¿
sama tylko reaktywnoæ seksualna, i która jako autentyczna mowa osób podlega wymogom prawdy, tzn. obiektywnym normom moralnym, wypowiadaj¹
siebie wzajemnie. Wypowiadaj¹ za pe³niej i g³êbiej ani¿eli na to pozwala sam
somatyczny wymiar mêskoci i kobiecoci: wypowiadaj¹ siebie na miarê ca³ej prawdy o osobie5. Amerykañski teolog moralista Christopher West zaznacza, ¿e cia³a ma³¿onków bêd¹ [...] przemawiaæ za i w imieniu ka¿dego
z nich  w imieniu i z autorytetem ka¿dego ze wspó³ma³¿onków. W ten
2

s. 1112.

Por. A. Pease. Jêzyk cia³a, jak czytaæ myli ludzi z ich gestów, t³um. E. Wiekiera, Kraków 1996,

3 A. Pease, Jêzyk cia³a, s. 2122. Szeroko problem podejmuje A.J. Bierach, Za mask¹ cz³owiek.
Czy mo¿na oszukiwaæ pos³uguj¹c siê jêzykiem cia³a?, Wroc³aw 1996.
4 Niekiedy w mediach pojawiaj¹ siê teorie mówi¹ce o ludziach aseksualnych (w sensie niezainteresowanych aktywnoci¹ seksualn¹), przywo³uje siê równie¿ wypadki transseksualizmu oraz hermafrodytyzmu jako dowody na niewystarczalnoæ prostego podzia³u na mê¿czyzn i kobiety. St¹d próby
wprowadzenia podzia³u wykraczaj¹cego poza to klasyczne rozró¿nienie wydaj¹ siê przejawem tworzenia teorii s³u¿¹cych usprawiedliwieniu procesów relatywizuj¹cych normy prawa naturalnego.
5 Jan Pawe³ II, Katecheza Co jest prawdziwym dobrem cz³owieka (ujêcie teologiczne), z 22 VIII
1984, nr 4. Wszystkie cytaty z katechez Jana Paw³a II pochodz¹ z wydanego na p³ycie CD zbioru:
Nauczanie Kocio³a katolickiego, Kraków 2003.
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sposób, poprzez mowê ich cia³, m¹¿ i ¿ona bêd¹ prowadzili swój dialog, zgodnie ze swoim ma³¿eñskim powo³aniem. Bêd¹ ustawicznie i wspólnie mówiæ
o swoim zaanga¿owaniu w przymierze ma³¿eñskie (lub o braku tego zaanga¿owania)6.
Obie wypowiedzi podkrelaj¹ personalistyczny  a nie tylko behawioralny  charakter mowy cia³a. Cia³o ludzkie jest nie tylko somatycznym pod³o¿em reakcji o charakterze seksualnym, ale jest równoczenie rodkiem wyrazu
dla ca³ego cz³owieka, dla osoby, która przez »mowê cia³a« wypowiada siebie7. Z jednej strony zatem gesty i znaki, jakimi cz³owiek-osoba wypowiada
siebie, s¹ naznaczone jego/jej struktur¹ cielesn¹. S¹ wyrazem prze¿ywania siebie i swojej seksualnoci oraz sposobem komunikacji potrzeb i pragnieñ. Jednoczenie jednak, na mocy zakorzenienia w strukturze osobowej cz³owieczego
bytu, pozwalaj¹ na wejcie w wiadomie i dobrowolnie realizowany dialog
pomiêdzy ludmi.
Uznanie mowy cia³a za formê komunikacji miêdzy osobami pozwala dostrzec wezwanie do odpowiedzialnoci za to, w jaki sposób znaki i gesty jêzyka cia³a bêd¹ odebrane przez partnera w dialogu. O ile trudno jest przyj¹æ na
siebie pe³n¹ odpowiedzialnoæ za to, w jaki sposób jest siê rozumianym, o tyle
postawa odpowiedzialnoci domaga siê od ka¿dego wysi³ku takiego formu³owania swoich wypowiedzi, by ograniczyæ do minimum niebezpieczeñstwo
b³êdnej interpretacji. Dotyczy to równie¿ mowy cia³a, tym bardziej ¿e czêsto
jest ona naznaczona  przynajmniej w jakim stopniu  kontekstem ludzkiej
seksualnoci8.
Personalistyczna interpretacja mowy cia³a, jak zaznacza West, pozwala
zauwa¿yæ, ¿e nie zawsze znaki i gesty wyra¿aj¹ prawdê o relacji istniej¹cej
pomiêdzy ludmi9. Umiechy i uciski, bêd¹ce znakami otwartoci i przyjani,
nierzadko kryj¹ w sobie podstêp i zdradê. Najbardziej powszechnie ten rodzaj
zak³amania i hipokryzji widoczny jest w wiecie polityki. Tak¿e wród wspó³pracowników w zak³adzie pracy  nade wszystko w relacjach pomiêdzy pracodawcami a podleg³ymi im pracownikami  daj¹ siê zauwa¿yæ próby ukrycia
rzeczywistych odniesieñ w przyjaznych gestach mowy cia³a. O ile trudno winiæ ludzi za tak¹ formê obrony swojego miejsca pracy, o tyle sytuacje takie
dowodz¹, jak trudno w dzisiejszym wiecie o klimat rzeczywistego zaufania.
Psychologia zwraca uwagê, ¿e wiele postaw i zachowañ mo¿e byæ nonikiem komunikatów istotnych dla kszta³tu relacji miêdzyludzkich. Wiêkszoæ
6
7

Ch. West, Theology of the Body, s. 387.
Jan Pawe³ II, Katecheza Co jest prawdziwym dobrem cz³owieka? (ujêcie teologiczne), z 22 VIII
1984, nr 2.
8 Jan Pawe³ II, Katecheza Czy wysi³ek ten jest mo¿liwy?, z 31 X 1984, nr 5.
9 Ch. West, Theology of the Body, s. 387388.
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z nich nie niesie ze sob¹ kontekstu seksualnego, niemniej sprzyjaæ mo¿e tworzeniu przyjaznej lub wrogiej atmosfery, a przez to mo¿e budowaæ lub niszczyæ komuniê osób. Otwarte i zamkniête postawy cia³a, czynione gesty a nawet aran¿acja wnêtrz mieszkañ i biur  wszystkie te czynniki mog¹ ludzi do
siebie zbli¿aæ lub ich od siebie oddalaæ10.
W sferze odniesieñ seksualnych, znaki i gesty mowy cia³a zdaj¹ siê niekiedy wykraczaæ poza rzeczywisty poziom wzajemnych odniesieñ, sprawiaj¹c
wra¿enie, jakoby rzeczona relacja by³a g³êbszej i powa¿niejszej natury ni¿
w rzeczywistoci. Jest to proces analogiczny do jêzyka werbalnego, w którym
równie¿ mo¿liwe (i wcale nierzadkie) s¹ sytuacje, gdy dana wypowied nie
odpowiada rzeczywistoci. Dlatego trzeba jednoznacznie powiedzieæ, ¿e czynione gestem, tonem i mimik¹ flirty i zaloty osób zwi¹zanych ma³¿eñstwem
 lub wobec takich osób  naruszaj¹ godnoæ i powo³anie tych osób, nawet
jeli odbywaj¹ siê za ich zgod¹11.
Mowa cia³a, jak postrzega j¹ Jan Pawe³ II, nie jest nigdy rzeczywistoci¹
sam¹ w sobie, ale odczytywaæ j¹ nale¿y w ca³ym kontekcie osoby  jej uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych. Chodzi o to, ¿e »cia³o mówi« nie
tylko ca³ym zewnêtrznym wyrazem mêskoci i kobiecoci, ale tak¿e ukrytymi
strukturami organizmu, reaktywnoci somatycznej i psychosomatycznej.
Wszystko to musi znaleæ w³aciwe dla siebie miejsce w owym jêzyku, jakim
prowadz¹ swój dialog ma³¿onkowie jako osoby wezwane do zjednoczenia wedle »jednoci cia³a«12. Innymi s³owy, prawda lub fa³sz mowy cia³a wynika ze
zgodnoci gestów i znaków zarówno z wewnêtrzn¹ prawd¹ o danym cz³owieku, jak i prawd¹ o jego sytuacji etycznej. W przypadku ma³¿onków, znaki
wzajemnej bliskoci i oddania  a nade wszystko znak zjednoczenia w akcie
ma³¿eñskim  s¹ i maj¹ byæ wyrazem bliskoci osób mê¿a i ¿ony, choæ jednoczenie tê bliskoæ maj¹ budowaæ i umacniaæ.
wiadomoæ mo¿liwoci oddzia³ywania na innych mo¿e niektórych
sk³aniaæ do podjêcia próby manipulacji nimi w celu uzyskania w³asnych korzyci. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e manipulacja dokonywana jêzykiem cia³a jest
takim samym z³em, jak werbalne wprowadzanie ludzi w b³¹d. Nie oznacza to
jednak, ¿e ka¿de wiadome wykorzystanie wiedzy na temat wp³ywu okrelonych gestów i zachowañ jest od razu dzia³aniem niegodziwym. Przeciwnie,
wiadome pos³ugiwanie siê jêzykiem cia³a mo¿e i powinno sprzyjaæ jak najpe³niejszemu otwarciu siê na innych i tworzeniu klimatu wzajemnego zaufania.
10
11

Por. A. Pease, Jêzyk cia³a, s. 145-148.
Niekiedy takie dzia³ania s¹ okrelane mianem molestowania seksualnego, niemniej termin ten
odnosi siê w zasadzie tylko do sytuacji, gdy swoista gra seksualna odbywa siê wbrew woli jednej z osób.
Zak³amanie relacji ma tymczasem miejsce tak¿e wtedy, gdy obie strony w sposób wiadomy i wolny
uczestnicz¹ w relacji, której znaki wykraczaj¹ poza rzeczywisty poziom ich wzajemnych odniesieñ.
12 Jan Pawe³ II, Katecheza Etyczne wartoci naturalnej regulacji poczêæ, z 5 IX 1984, nr 1.
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Co wiêcej, wiedza na temat jêzyka cia³a pozwala na uszanowanie potrzeb
i godnoci innych ludzi, a tak¿e ochronê w³asnej intymnoci przed agresj¹ ze
strony otoczenia.
Co ciekawe, cz³owiek-osoba nie tylko komunikuje siê poprzez swoje cia³o, ale równie¿  w pewnym wymiarze  poprzez to cia³o komunikuje siê sam
ze sob¹. Nierzadko zdarza siê, ¿e odkrywa w sobie opór przed fizyczn¹ bliskoci¹ ze strony innych ludzi, postrzegaj¹c j¹ jako naruszenie sfery intymnoci13.
Mo¿e to wskazywaæ na wewnêtrzne rany, wymagaj¹ce psychicznego lub duchowego uzdrowienia, ale te¿ na podwiadome rozpoznanie agresywnego nastawienia otoczenia. Personalistyczna interpretacja zagadnienia ka¿e postrzegaæ
potrzebê zachowania bezpiecznego dystansu jako wezwanie do uszanowania
intymnoci i podmiotowoci osoby. Jakkolwiek postulat tworzenia wspólnoty
domaga siê otwarcia ze strony wszystkich cz³onków spo³ecznoci, komunia
staje siê mo¿liwa dopiero wtedy, gdy otwarcie to ma charakter ca³kowicie
dobrowolny.
Ta sama prawid³owoæ ma miejsce w relacji ma³¿eñskiej. Tu tak¿e chodzi
o wiadome i wolne budowanie komunii opartej nie tyle na bezwolnym pod¹¿aniu za reakcjami cia³a, co w wiadomym wypowiedzeniu siebie poprzez
cia³o. Bo chocia¿ mê¿czyzna i kobieta oddzia³uj¹ wzajemnie na siebie, wywo³uj¹c reakcje zarówno na poziomie somatycznym, jak i psychicznym, to w³anie
poprzez reakcje swoich cia³ mog¹ rozpoznawaæ i kontrolowaæ swoje wypowiedzi jako osób  potwierdzaj¹c procesy zachodz¹ce w ciele lub tym procesom siê
sprzeciwiaj¹c i w konsekwencji je wyt³umiaj¹c. Rozpoznaj¹c w sobie reakcjê
na drug¹ osobê, cz³owiek mo¿e w swoistym dialogu z w³asnym cia³em poprowadziæ jego wypowied nie tyle w narastaj¹cym podnieceniu seksualnym, co
w oczyszczonym z po¿¹dania, g³êbokim wzruszeniu drug¹ osob¹, zachwyceniu ni¹, w ca³ej jej wielowymiarowoci14.
Jan Pawe³ II wyranie zaznacza, ¿e jego zainteresowanie mow¹ cia³a nie
ma na celu podporz¹dkowania etyki prawom biologii, ale jedynie lepszemu
zrozumieniu osoby, która w swej z³o¿onej strukturze jest równie¿ cielesna.
Ca³y wysi³ek zmierzaj¹cy do coraz bardziej precyzyjnego poznania owych
prawid³owoci biologicznych, które dochodz¹ do g³osu w zwi¹zku z ludzkim
rodzicielstwem, ca³y z kolei wysi³ek doradców, jak wreszcie samych zainteresowanych ma³¿onków, nie zmierza do »biologizacji« mowy cia³a (do »biologicznej etyki«, jak utrzymuj¹ niektórzy), ale tylko i wy³¹cznie do zabezpieczenia bardziej integralnej prawdy tej mowy cia³a, jak¹ w sposób dojrza³y maj¹
rozmawiaæ ze sob¹ ma³¿onkowie [...]15.
13
14
15

Por. A. Pease, Jêzyk cia³a, s. 2432.
Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Czy wysi³ek ten jest mo¿liwy?, z 31 X 1984, nr 4.
Jan Pawe³ II, Katecheza Etyczne wartoci naturalnej regulacji poczêæ, z 5 IX 1984, nr 2.
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Koncentruj¹c swoje zainteresowanie mow¹ cia³a na teologicznej interpretacji aktu ma³¿eñskiego, Jan Pawe³ II ukazuje zjednoczenie ma³¿onków jako
ostateczne i najpe³niejsze wyznanie mi³oci  ca³kowity, pe³ny i nieodwo³alny
dar z siebie, gdy¿ w chwili zawierania ma³¿eñstwa, pos³uguj¹c siê odpowiednimi s³owami i odczytuj¹c odwieczn¹ »mowê cia³a«, mê¿czyzna i kobieta formuj¹ znak  znak niepowtarzalny, który ma zarazem znaczenie perspektywiczne: »a¿ do mierci«16.
Nie jest przypadkiem, ¿e pisz¹c o wspó³¿yciu seksualnym, Jan Pawe³ II
u¿ywa wy³¹cznie terminu akt ma³¿eñski. Zjednoczenie seksualne mê¿czyzny
i kobiety ma charakter pe³nej wzajemnej otwartoci i akceptacji. Jednoczenie
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie ka¿dy przypadek wspó³¿ycia seksualnego da siê z tym
wymogiem pogodziæ. Omawiaj¹c sytuacjê osób niezwi¹zanych ma³¿eñstwem,
West stwierdza, ¿e ich relacja seksualna ma charakter tymczasowy, gdy¿ brak
jej nastawienia na dozgonn¹ wiernoæ. Jest te¿ zamkniêta na ¿ycie. W tej
sytuacji nie mo¿na mówiæ o rzetelnym przygotowaniu do zawarcia zwi¹zku,
który ze swej natury jest nierozerwalny, opiera siê na wzajemnej wiernoci
i otwarciu na ¿ycie. Zak³amanie wzajemnej relacji niweczy fundament trwa³oci ma³¿eñstwa17.
Mowa cia³a w relacji oblubieñczej ma wyra¿aæ g³êbok¹ jednoæ pomiêdzy ma³¿onkami. Wiele znaków i gestów to jêzyk specyficznie przynale¿ny
tylko ma³¿eñstwu, w szczególnym ukierunkowaniu na zbudowanie ¿yciodajnej
komunii miêdzy mê¿em i ¿on¹. W sytuacji, gdy mê¿czyznê i kobietê nie ³¹czy
wiê ma³¿eñska, te same gesty by³yby k³amstwem, gdy¿ nie odpowiada³yby
rzeczywistej relacji miêdzy nimi. Im bardziej wiadomie wykonywane by³yby
znaki w³aciwe dla relacji oblubieñczej, tym powa¿niejszym by³yby wykroczeniem przeciw godnoci i powo³aniu obojga. W tym kontekcie trzeba te¿ spojrzeæ na kwestiê stroju i zachowania, które mog¹ dzia³aæ prowokuj¹co na inne
osoby, nawet mimo braku takiej intencji. Je¿eli przyjmie siê, ¿e swoim cia³em
cz³owiek mówi, to takie chciane (tak¿e nie wprost) reakcje ze strony otoczenia
nale¿y jednoznacznie oceniaæ jako skutek, co prawda, uboczny, niemniej obarczony przynajmniej czêciow¹ odpowiedzialnoci¹ moraln¹. Zatem sprawca
zaci¹ga winê z powodu uczestnictwa w grzechu cudzym. Cz³owiek jest bowiem odpowiedzialny za ka¿de s³owo, które wypowie, niezale¿nie od tego, czy
wypowiada je za pomoc¹ aparatu mowy, czy reszt¹ swego cia³a. Osoba zatem
odpowiada za prowokuj¹cy strój i zachowanie18.
16
17

Jan Pawe³ II, Katecheza Biorê ciebie za mê¿a, z 5 I 1983, nr 6.
Por. Ch. West, Good News about Sex and Marriage. Answers to Your Honest Questions about
Catholic Teaching. Cincinnati, OH 2004, s. 7273.
18 Bardzo wa¿ne jest, by uwiadomiæ sobie, ¿e nie chodzi wy³¹cznie o prowokacjê o charakterze
seksualnym. Lekcewa¿¹ce zachowanie i niedba³y strój mog¹ powodowaæ nerwowe i gwa³towne reakcje
ze strony ludzi, którzy poczuj¹ siê dotkniêci brakiem nale¿nego im szacunku.
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Niekiedy konsekwencje nawet niechcianej prowokacji mog¹ byæ bardzo
powa¿ne. Szczególn¹ sytuacj¹ jest uwiedzenie osoby, zw³aszcza takiej, która
nie mia³a wczeniejszych dowiadczeñ seksualnych. Dowiadczenie pokazuje,
¿e pamiêæ o doznaniach seksualnych (nade wszystko o pierwszych doznaniach), na trwa³e wpisuje siê w pamiêæ osoby i w znacznym stopniu warunkuje
sposób jej prze¿ywania aktów seksualnych w przysz³oci. Brak poczucia ca³kowitego bezpieczeñstwa, gwarantowanego przez wiadomoæ wy³¹cznoci relacji i jej nierozerwalnoci stwarza w psychice cz³owieka szczelinê, która nie
pozwala mu na ca³kowite powierzenie siebie drugiej osobie. Ponadto nawet
jeli akt wspó³¿ycia wydaje siê byæ prze¿ywany psychologicznie z pe³n¹ satysfakcj¹ uczestnicz¹cych w niej osób, to mowa ich cia³ wyra¿a co innego, ni¿
natura aktu przez te cia³a spe³nianego: cia³a pokazuj¹ ca³kowite oddanie, którego z za³o¿enia osób podejmuj¹cych wspó³¿ycie poza ma³¿eñstwem byæ nie
mo¿e19.
Odnosz¹c siê do tej w³anie sytuacji Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e jeli
cz³owiek  mê¿czyzna i kobieta  w ma³¿eñstwie (a porednio tak¿e we
wszystkich zakresach wzajemnych obcowañ) nadaje swojemu postêpowaniu
znaczenie zgodne z podstawow¹ prawd¹ mowy cia³a, wówczas sam tak¿e »jest
w prawdzie«. W przeciwnym razie dopuszcza siê nieprawdy: zak³amuje mowê
cia³a. Co wiêcej: w s³owach tych [przysiêgi ma³¿eñskiej  P.K.] zostaje potwierdzona zasadnicza »prawda« mowy cia³a  zostaje te¿ (przynajmniej porednio, implicite) wykluczona zasadnicza »nieprawda«: »fa³sz« mowy cia³a.
Cia³o bowiem mówi prawdê »mi³oci¹, wiernoci¹ i uczciwoci¹ ma³¿eñsk¹«
 tak jak nieprawdê, czyli fa³sz, wyra¿a tym wszystkim, co jest zaprzeczeniem
mi³oci, wiernoci i uczciwoci ma³¿eñskiej20. Istotne jest tu rozró¿nienie wewnêtrznego znaczenia podejmowanych aktów, a nie tylko przywiecaj¹cej im
intencji. Postanowienie zalubin w bli¿szej lub dalszej przysz³oci nie jest
w stanie uczyniæ cudzo³óstwa aktem ma³¿eñskim, poniewa¿ ma³¿eñstwo jeszcze nie zaistnia³o; podobnie postanowienie zmiany stanu rzeczy nie uczyni
k³amstwa prawd¹. May stwierdza jednoznacznie: Nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa ma pod³o¿e ontologiczne, gdy¿ jest zakorzeniona w samej naturze mê¿czyzny i kobiety, w ich dokonanym w sposób wolny wyborze przyjêcia to¿sa19 May mówi wprost, ¿e  wbrew powszechnym opiniom  niezamê¿ni mê¿czyni i kobiety nie
maj¹ prawa tworzenia nowego ¿ycia poprzez akt wspó³¿ycia seksualnego, po prostu dlatego, ¿e sami,
poprzez w³asny wolny wybór, nie uzdolnili siê do tego, by otrzymaæ takie ¿ycie w mi³oci, obdarzyæ je
opiek¹ i wychowaæ w mi³oci i s³u¿bie Bogu; nie uzdolnili siebie do wspó³pracy z Bogiem w zrodzeniu
nowych osób ludzkich zgodnie z prawami wpisanymi w sam¹ ich naturê jako mê¿czyzn i kobiet.
Podobnie niezamê¿ni mê¿czyni i kobiety nie maj¹ »prawa« do wspó³¿ycia. Nie maj¹ tego prawa, gdy¿
odmówili, przez swój w³asny wolny wybór, by nawzajem respektowaæ siebie jako osoby niezamienialne
i niezastêpowalne w ich dobrowolnie wybranym akcie wspó³¿ycia. W.E May. Marriage. The Rock on
Which the Family is Built, San Francisco 1995, s. 70.
20 Jan Pawe³ II, Katecheza Profetyczny charakter przysiêgi ma³¿eñskiej, z 19 I 1983, nr 1.
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moci mê¿a i ¿ony, osób niezamienialnych i niezastêpowalnych dla siebie
nawzajem21.
Wymóg prawdy w dialogu miêdzyosobowym ma zastosowanie do mowy
cia³a nie tylko w odniesieniu do rozró¿nienia pomiêdzy wspó³¿yciem w ma³¿eñstwie i poza nim. Tak¿e wewn¹trz ma³¿eñstwa zachodzi wymóg uszanowania i wypowiedzenia prawdy w dialogu prowadzonym jêzykiem ludzkiego
cia³a. Tak wiêc akt ma³¿eñski, jeli ma byæ prawdziwym wypowiedzeniem
mi³oci, ma z niej siê rodziæ i ku pe³ni komunii prowadziæ, tworz¹c rodowisko
przyjazne i otwarte na nowe ¿ycie. Akt ma³¿eñski  podkrela Jan Pawe³ II
 jest tak¿e »znakiem mi³oci«, ale »znakiem mi³oci« szczególnym: gdy¿ ma
równoczenie znaczenie potencjalnie rodzicielskie. A wiêc: s³u¿y tak¿e wyra¿eniu zjednoczenia osobowego, ale nie s³u¿y tylko wyra¿eniu tego zjednoczenia22. Dlatego zarówno stosowanie antykoncepcji sztucznej (ze wzglêdu na
rodek i cel), jak i nieusprawiedliwione wykorzystanie naturalnego rytmu
p³odnoci kobiety w celu wykluczenia potomstwa stanowi zak³amanie dialogu
mi³oci, którego wyrazem jest zjednoczenie ma³¿onków we wspó³¿yciu i inne
znaki mi³oci mniejszej rangi. Tak objawia siê prawda o naturze aktu ma³¿eñskiego w wiadomoci i woli obojga ma³¿onków, którzy w tym »znaku mi³oci«
(przy uwzglêdnieniu okolicznoci zewnêtrznych i wewnêtrznych, w szczególnoci biologicznych) wypowiadaj¹ swoj¹ dojrza³¹ gotowoæ macierzyñstwa
i ojcostwa23.
Odnosz¹c siê do kwestii wewnêtrznej p³odnoci aktu ma³¿eñskiego  zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym  trzeba za Mayem powiedzieæ, ¿e je¿eli zabraknie klimatu p³odnej mi³oci, je¿eli ma³¿onkowie skupi¹
siê tylko na tym, by samemu doznawaæ przyjemnoci (tylko braæ), akt seksualny przestaje byæ aktem ma³¿eñskim  znakiem p³odnej mi³oci oblubieñczej,
a staje siê cudzo³óstwem24. Mówi¹c wprost, zjednoczenie cia³ ma wyra¿aæ
zjednoczenie osób i szeroko rozumian¹ komplementarnoæ p³ci25, gdy¿ po21
22
23

W. E. May, Marriage, s. 2122.
Jan Pawe³ II, Katecheza Cnota wstrzemiêliwoci, z 24 X 1984, nr 6.
Jan Pawe³ II, Katecheza Duchowoæ ma³¿eñska, z 21 XI 1984, nr 2. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
w dalszej czêci tej katechezy Jan Pawe³ II wskazuje na skutki uszanowania wewnêtrznej prawdy o tym
znaku mi³oci, jakim jest ma³¿eñskie zjednoczenie. Dar czci przyczynia siê do tego, ¿e akt ma³¿eñski
nie zostaje pomniejszony i sp³ycony w ca³okszta³cie ma³¿eñskiego obcowania  ¿e nie doznaje »spowszednienia«, ¿e wyra¿a siê w nim stosowna pe³nia treci osobowych i etycznych. A tak¿e treci
religijnych: wzgl¹d na majestat Stwórcy, który jest jedynym i ostatecznym ród³em ¿ycia, wzgl¹d na
oblubieñcz¹ mi³oæ Odkupiciela (nr 3).
24 P. Kieniewicz, Williama Maya wizja wspólnoty ma³¿eñskiej na tle nauczania Jana Paw³a II,
w: J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Cz³owiek  mi³oæ  rodzina. Humanae vitae po 30 latach, Lublin 1999,
s. 371372. Autor odwo³uje siê w tym miejscu do dwóch pozycji: W.E. May, Marriage, s. 28;
W. Pó³tawska, Czystoæ jako zadanie wychowawcze, Ethos 3 (1998), s. 232.
25 Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Encyklika Humanae vitae odczytana w wietle dotychczasowych
rozwa¿añ, z 11 VII 1984, nr 56.
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przez »znaki mi³oci« ma³¿onkowie pomagaj¹ sobie wzajemnie trwaæ w zjednoczeniu, a równoczenie »znaki« te zabezpieczaj¹ w ka¿dym z osobna ów
»pokój g³êbi«, który jest jakby wewnêtrznym rezonansem czystoci, kierowanej darem czci26.
Teologiczne odczytanie mowy cia³a prowadzi do jednoznacznego odrzucenia wszelkich dzia³añ, które  nawet wtedy, gdy s¹ podejmowane wewn¹trz
wspólnoty ma³¿eñskiej  zak³amuj¹ mowê cia³a wpisan¹ w integralnoæ aktu
ma³¿eñskiego. Chocia¿ bowiem necking i petting mog¹ byæ wyrazem bliskoci
i (psychologicznie rozumianej) mi³oci, wyra¿aj¹ one relacjê, która ró¿na jest
od wewnêtrznego znaczenia aktu ma³¿eñskiego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ wypowiedzeniem niepe³nej prawdy o ma³¿eñskiej mi³oci. Jeli tej prawdy brak,
wówczas nie mo¿na te¿ mówiæ ani o prawdzie posiadania siebie, ani te¿
o prawdzie wzajemnego oddania i przyjêcia siebie przez osoby27. To samo
zak³amanie jest podstaw¹ argumentu wskazuj¹cego na niegodziwoæ antykoncepcji z punktu widzenia prawdy o naturze aktu ma³¿eñskiego.
Ogromnie wa¿ne jest, by kwestiê teologicznej interpretacji mowy cia³a
i wynikaj¹cych st¹d konsekwencji postrzegaæ w kluczu wyzwalaj¹cej mocy
prawdy, a nie jako nak³adanie kolejnych wiêzów ograniczaj¹cych ludzk¹ wolnoæ. W³anie bowiem odczytanie pe³nej prawdy o cz³owieku, prawdy o wewnêtrznym znaczeniu jego gestów i czynów, daje osobie mo¿liwoæ wiadomego i wolnego wypowiedzenia siebie w dialogu mi³oci. Papie¿ mocno podkrela, ¿e po¿¹dliwoæ cia³a zniekszta³ca mowê cia³a28. Jednoczenie zwraca
uwagê, ¿e o ile moce po¿¹dliwoci usi³uj¹ oderwaæ »mowê cia³a« od tej
prawdy, czyli j¹ zafa³szowaæ, o tyle moc mi³oci umacnia j¹ w tej prawdzie na
nowo. W ten sposób owocuje w niej tajemnica odkupienia cia³a29.
Postrzegana jako dar z siebie mi³oæ ma³¿onków, prze¿ywana i budowana
jest na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia ma³¿eñskiego. Dialog mi³oci realizowany jest zarówno w wymiarze teologicznym, jak i ludzkim. Jan Pawe³ II
w jednej z katechez, zwracaj¹c uwagê na wpisanie znaków mowy cia³a
w rzeczywistoæ teologiczn¹ i eklezjaln¹, stwierdzi³, ¿e »wzajemne poddanie«
oznacza obopóln¹ troskê o prawdê »mowy cia³a«  a »poddanie w bojani
Chrystusowej« wskazuje tak¿e na dar czci religijnej (dar Ducha wiêtego)30.
Oznacza to, ¿e gesty i znaki mowy cia³a  podobnie, jak s³owa  mog¹
i powinny stawaæ siê modlitw¹, przynajmniej w niektórych momentach, za26
27

Jan Pawe³ II, Katecheza Duchowoæ ma³¿eñska, z 21 XI 1984, nr 5.
Jan Pawe³ II, Katecheza Co jest prawdziwym dobrem cz³owieka? (ujêcie teologiczne),
z 22 VIII 1984, nr 7.
28 Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Mi³oæ zaszczepiona w cz³owieku po¿¹dliwoci, z 10 X 1984, nr 4.
29 Ibidem.
30 Jan Pawe³ II, Katecheza Cnota wstrzemiêliwoci, z 24 X 1984, nr 1.
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wsze za respektuj¹c wpisane w ludzk¹ naturê Bo¿e prawo31. Ostatecznie bowiem mi³oæ ma³¿eñska swoje ród³o ma w Bogu, który jest mi³oci¹ i jêzyk
cia³a, bêd¹c wyrazem osoby, powinien byæ jêzykiem mi³oci, która w jedynej
Mi³oci ma swoje zakorzenienie32.
Wyznanie mi³oci w jêzyku mowy cia³a okazuje siê zatem elementem
ca³ego dialogu mi³oci, który odbywa siê pomiêdzy dwojgiem osób. Papie¿
z naciskiem podkrela rolê, jak¹ odgrywa rozpoznanie osobowego charakteru
zarówno osoby w³asnej, jak i partnera (mê¿a lub ¿ony) w tym dialogu33. Rozpoznanie, ¿e ty jest w przedziwny sposób odbiciem w³asnego ja, prowadziæ ma poprzez wzajemn¹ fascynacjê, zachwyt i podziw, wypowiadane tak
werbalnie, jak i w mowie cia³a ku jednoci osób, w szczególny sposób kulminuj¹cej siê w akcie ma³¿eñskim34. Samo zjednoczenie ma³¿onków ma byæ
jednak ustawicznie budowane przez codzienne »ma³e znaki mi³oci«, które
stwarzaj¹ klimat wzajemnego oddania, zaufania i bezpieczeñstwa35.
Ten wzajemny szacunek, ale i zachwyt nad drug¹ osob¹, okazywany tak
s³owem, jak i gestem, ukazuje, ¿e wewnêtrznie uporz¹dkowana mi³oæ staje siê
fundamentem czystoci. Dla mê¿czyzny »siostra-oblubienica« jest pani¹ swej
tajemnicy, podobnie jak »ogród zamkniêty« i »ród³o zapieczêtowane«. Odczytywana w prawdzie »mowa cia³a« idzie w parze z odkryciem wewnêtrznej
nietykalnoci osoby. A równoczenie to w³anie odkrycie wyra¿a w³aciw¹
g³êbiê wzajemnej przynale¿noci oblubieñców  tego rodz¹cego siê i rozwijaj¹cego poczucia, ¿e nale¿¹ do siebie36. Odkryciem niezwyk³ym jest to, ¿e
istot¹ czystoci i wstrzemiêliwoci jest nie tyle unikanie pewnych gestów
i zachowañ, co poddanie mowy cia³a wymogom mi³oci, która nieustannie
szuka sposobów okazania szacunku drugiej osobie. Rozpoznanie tej ró¿nicy
pozwala podj¹æ dar czystoci z wdziêcznoci¹ i zachwytem nad piêknem
i wartoci¹ drugiej osoby. Opanowanie po¿¹dania staje siê wówczas jeszcze
jednym znakiem mi³oci i form¹ daru z siebie, a nie d³awieniem naturalnych
pragnieñ i prób¹ spychania ich na margines ¿ycia37.
31
32
33
34

nr 24.

35
36
37

Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Wobec próby ¿ycia i mierci: Tobiasz i Sara, z 27 VI 1984, nr 3.
Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Jêzyk mi³oci i mowa cia³a, z 30 V 1984, nr 1.
Por. ibidem.
Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Obraz mi³oci oblubieñczej w Pieni nad Pieniami, z 23 V 1984,

Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Cnota wstrzemiêliwoci, z 24 X 1984, nr 6.
Jan Pawe³ II, Katecheza Jêzyk mi³oci i mowa cia³a, z 30 V 1984, nr 4.
Por. Jan Pawe³ II, Katecheza Czy wysi³ek ten jest mo¿liwy, z 31 X 1984, nr 3. Por. równie¿
numer 6 w tej samej katechezie: wstrzemiêliwoæ, jako umiejêtnoæ sterowania »podnieceniem«
i »wzruszeniem« w sferze wzajemnego oddzia³ywania mêskoci i kobiecoci, powinna spe³niæ istotne
zadanie w utrzymaniu równowagi pomiêdzy takim zjednoczeniem, w którym ma³¿onkowie chc¹ wyraziæ
sobie wzajemnie tylko swoj¹ bliskoæ i jednoæ  a takim, w którym przyjmuj¹ (bodaj porednio)
odpowiedzialnoæ rodzicielsk¹. Albowiem »podniecenie« i »wzruszenie« mog¹ przes¹dzaæ od strony
podmiotu o kierunku i charakterze wzajemnej »mowy cia³a«. Podniecenie zasadniczo szuka ujcia
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Niektórzy psychologowie, eksponuj¹c naturalnoæ mowy cia³a, zdaj¹ siê
sugerowaæ jej pozaracjonalny charakter. Uwagi o niemo¿noci stworzenia doskona³ego k³amstwa w mowie cia³a raczej to podejcie potwierdzaj¹. Niemniej
teologiczna interpretacja dialogu, jaki w mowie cia³a zachodzi pomiêdzy ludmi
 nade wszystko pomiêdzy ma³¿onkami  ka¿e to podejcie zrewidowaæ.
Realizowana w sposób wolny i wiadomy, a jednoczenie poddana wymogom prawdy mowa cia³a, bêd¹c sposobem wyra¿ania siebie przez osobê,
mo¿e siê staæ narzêdziem pomocnym w kszta³towaniu osobowoci i w budowaniu g³êbszych, mocniejszych relacji miêdzyludzkich. Poniewa¿ nie jest
mo¿liwa pe³na kontrola nad czynionymi gestami i znakami, jawnoæ znaków
mowy cia³a mo¿e byæ istotnym czynnikiem wspieraj¹cym drogê wewnêtrznej
przemiany, jeli wskazywa³aby one na s³aboci i wady. Wola poddania swego
¿ycia wymogom Prawdy oraz refleksyjne spojrzenie na siebie i innych jest
w tym kontekcie spraw¹ fundamentaln¹. Pe³ne mi³oci wsparcie ze strony
innych ludzi  w ma³¿eñstwie nade wszystko ze strony wspó³ma³¿onka
 umo¿liwi³oby wówczas podjêcie wysi³ku ku przemianie: nie tyle przez
sztuczne naginanie gestów do rozpoznanych wymagañ, ile troskê o zmianê
wewnêtrzn¹, za któr¹ konsekwentnie i naturalnie pójd¹ nowe gesty i znaki
mowy cia³a.

DIE THEOLOGISCHE DIMENSION DER KÖRPERSPRACHE
IM KONTEXT DER LEHRE VON JOHANNES PAUL II.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die nicht verbale Kommunikation bildet ein wesentliches Element der relationalen Dimension
der menschlichen Person. Gemäß einiger Untersuchungen hat über die Hälfte der ausgetauschten
Informationen einen nicht verbalen Charakter; einige schätzen den Prozentsatz dieser Kommunikationsart auf 65%. Das Bewusstsein, auf diesem Weg auf andere Einfluss zu nehmen, kann zu
Manipulationsversuchen zugunsten des eigenen Nutzens verleiten. Es steht außer Zweifel, dass die
Verwendung der Körpersprache denselben moralischen Kriterien untersteht, die sich auf den Sprachapparat beziehen. Lüge und Manipulation muss man als innerlich schlechte Handlungen bezeichnen. Auf der anderen Seite kann und soll die bewusste Verwendung der Körpersprache jedoch
zur weiten Öffnung gegenüber anderen und zur Bildung eines Klimas des Vertrauens beitragen.
Mehr noch, das Wissen um die Körpersprache ermöglicht es, die Bedürfnisse und die Würde der
anderen zu achten sowie ihre Intimität und Würde vor der Aggression seitens der anderen zu
schützen. Es ist wichtig, die Frage nach der theologischen Interpretation der Körpersprache und
w postaci zmys³owo-cielesnego zaspokojenia, czyli zmierza do aktu ma³¿eñskiego, który  w zale¿noci
od »cyklu biologicznego«  niesie w sobie mo¿liwoæ rodzicielstwa. Natomiast samo wzruszenie drugim
cz³owiekiem jako osob¹, równie¿ wówczas, gdy jest ono w swej emocjonalnej treci uwarunkowane
kobiecoci¹ lub mêskoci¹ tego »drugiego«, samo z siebie nie zmierza do aktu ma³¿eñskiego, lecz
zatrzymuje siê przy innych »znakach mi³oci«, w których wyra¿a siê znaczenie oblubieñcze cia³a, a nie
zawiera siê jego znaczenie (potencjalne) rodzicielskie.
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der daraus resultierenden Konsequenzen in der Perspektive des befreienden Potentials der Wahrheit
zu sehen und nicht als eine neue Schranke, welche die menschliche Freiheit einengt. Es ist gerade
die Entzifferung der vollen Wahrheit über den Menschen, über die innere Bedeutung seiner Gesten
und Handlungen, die es einer Person ermöglicht, sich selbst bewusst und frei im Dialog der Liebe
auszudrücken. Die Körpersprache, vorausgesetzt sie wird bewusst und frei sowie nach den Voraussetzungen der Wahrheit realisiert, kann zum Wachstum der Person und zur Gestaltung der tieferen und
stärkeren zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen.

THEOLOGICAL DIMENSION OF THE BODY LANGUAGE
IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II
(SUMMARY)

Non-verbal communication constitutes an extremely important element of a relational dimension of the human person. According to some studies, more than a half of the information
provided has a non-verbal character, according to others that share of non-verbal part is still bigger,
even up to 65 percent. The awareness of the possibility to influence others can certainly also lead
to attempts of an abuse, in order to gain some benefits. There is no doubt that the use of the
language of the body proceeds alongside the same criteria as the use of the tongue and the other
articulation organs. Lies and abuse must be judged as morally vile. On the other hand, a conscious
usage of the body language can and should contribute to full openness to others and create
a climate of mutual confidence. What is more, the knowledge about the language of the body helps
to have respect for the human needs and dignity and protect own intimacy before the aggression
from the outer world. It is very important to theologically interpret the language of the body and its
consequences in the liberating light of the truth and not to use it in order to impose shackles
severely limiting human freedom. The appropriate perception of the full truth about the human
being, the truth about the meaning of his/her gestures and deeds, gives to people the possibility to
consciously and freely express themselves in the dialogue of love. The language of the body
realized freely and consciously, and at the same time in agreement with the truth, can become
a tool for shaping personality and deep and strong interpersonal relations.
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w. Tomasz z Akwinu zaraz na pocz¹tku swojego traktatu o wierze
w Summa Theologiae pyta o w³aciwy przedmiot wiary: Utrum obiectum
fidei sit veritas prima?1 Oczywicie zawarta w Tomaszowym tekcie klasyczna odpowied na to pytanie podkrela, ¿e Bóg jako Veritas prima jest podstawowym przedmiotem nadprzyrodzonej wiary. Równoczenie jednak, wszystko, co istnieje mo¿e i powinno byæ materialnym przedmiotem wiary i teologii
pod warunkiem, ¿e jest traktowane w formalnym odniesieniu do Boga: in
respectu ad Deum.
Ze wzglêdu na to klasyczne rozwa¿anie Doktora Anielskiego nazwanie
przez Jana Paw³a II wa¿nej czêci swojej teologicznej antropologii teologi¹
cia³a nie dziwi2. Ludzkie cia³o zawsze stanowi³o przedmiot teologii. Ka¿dy
z czterech Ewangelistów  zw³aszcza w. Jan  poddawa³ cia³o Chrystusa
uwa¿nej refleksji, zaciête debaty chrystologiczne i mariologiczne pierwszych
1 Por. Sth II-II 1, 1. W niniejszym artykule podêto próbê nowego przemylenia problematyki,
która w znacznie szerszym wymiarze zosta³a ujêta w: J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia cia³a w myli
Jana Paw³a II, Kraków 2006.
2 Teologi¹ cia³a Jan Pawe³ II nazwa³ swoje rozwa¿ania wyg³oszone podczas rodowych audiencji generalnych w okresie od 5 wrzenia 1979 r. do 28 listopada 1984 r. Po raz pierwszy katechezy te
zosta³y opublikowane w jêzyku polskim w ksi¹¿ce: Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich.
Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, Città del Vaticano 1986.
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wieków dotyczy³y realnoci Chrystusowego cia³a i  w zwi¹zku z tym
 realizm Wcielenia i macierzyñstwa Najwiêtszej Dziewicy. w. Augustyn
dokonuje nad ludzkim cia³em uwa¿nej refleksji pod k¹tem zarówno oczyszczenia go z manichejskich zarzutów, jak te¿ precyzyjnego opisania jego
grzesznoci i po¿¹dliwoci. Dla redniowiecznych scholastyków cielesnoæ
cz³owieka i bezcielesnoæ anio³ów i Boga stanowi³a powa¿ny temat do rozleg³ej refleksji.
Powrót teologii cia³a w myli Karola Wojty³y/Jana Paw³a II ma swój
wyranie okrelony kontekst, znaczenie i cel. Teologia cia³a ma prowadziæ do
stworzenia teologicznej antropologii, a wiêc takiej wiedzy o cz³owieku, która
ma swoje ród³o w chrzecijañskim Objawieniu. Taki w³anie charakter teologicznej antropologii ma swoje istotne znaczenie, gdy¿ ¿yjemy w kulturze,
w której ludzkie cia³o jest problemem3.
Z jednej strony, cz³owiek rozumiany jest dzisiaj po prostu jako materialne cia³o, jako produkt ewolucji  biologiczny organizm. Uproszczone rozumienie genetyki utrudnia mówienie o grzesznoci cielesnych po¿¹dliwoci;
cz³owiek ma realizowaæ tkwi¹ce w jego cielesnoci i determinuj¹ce go mechanizmy i pragnienia. Z drugiej strony, w dzisiejszej kulturze cia³o jest dla
rozumnego podmiotu czym obcym. W postkartezjañskim wiecie to raczej
jañ, wiadomoæ, rozum jest siedliskiem tego, co prawdziwie ludzkie. W tej
gnostyckiej perspektywie cia³o staje siê materia³em, nad którym rozumne
ja ma panowaæ i który powinno wykorzystaæ do realizacji swoich zamierzeñ4.
Niew¹tpliwie wa¿nym kontekstem tworzenia teologii cia³a by³a dla Karola Wojty³y/Jana Paw³a II refleksja nad teologi¹ ma³¿eñstwa i rodziny. Autor teologii cia³a jest ca³kowicie wiadomy, ¿e niezwyk³a trudnoæ zaakceptowania przez dzisiejszego cz³owieka chrzecijañskiej nauki o seksualnoci
(przedstawionej np. w encyklice Paw³a VI Humanae vitae) zwi¹zana jest
w³anie ze zdeformowanym i fa³szywym rozumieniem cia³a. Dlatego te¿ dla
Jana Paw³a II ca³okszta³t rozwa¿añ pt.: Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich
na temat »odkupienia cia³a  a sakramentalnoci ma³¿eñstwa« stanowi jakby
rozbudowany komentarz do nauki zawartej w³anie w encyklice Humanae
vitae5.

3 Ciekawe i wielowymiarowe nawietlenie tej wspó³czesnej problematycznoci cia³a odnajdziemy w artyku³ach zebranych w czasopimie Pressje 8 (2006).
4 Por. H. Jonas, Religia gnozy, prze³. M. Klimowicz, Kraków 1994, s. 337359; M. Waldstein,
Introduction, w: John Paul II, Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body, Boston 2006,
s. 3655.
5 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 6.
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1. Trójwymiarowy obraz cz³owieka
W poszukiwaniu odpowiedzi na wspó³czesne pytania i w¹tpliwoci dotycz¹ce cia³a, Jan Pawe³ II siêga do róde³, do teologii biblijnej. Wybiera z
bogactwa Starego i Nowego Testamentu teksty, które mówi¹ o ciele i poddaje
je teologicznej interpretacji z uwzglêdnieniem historycznego dziedzictwa teologii Kocio³a oraz narzêdzi dostarczonych przez klasyczn¹ i wspó³czesn¹ filozofiê. Ze wzglêdu na rolê klasycznej i wspó³czesnej filozofii w papieskiej
interpretacji Pisma wiêtego, Marian Grabowski celnie nazwa³ papieskie rozwa¿ania filozoficzn¹ egzegez¹6. Istot¹ tej filozoficznej egzegezy jest
translacja obrazów biblijnych na pojêcia filozoficzne i narracji biblijnej na
narracjê filozoficzn¹7.
Jan Pawe³ II odnajduje w Pimie wiêtym potwierdzenie tradycyjnej nauki Kocio³a o trzech teologicznych epokach istnienia cz³owieka, które w jêzyku metafizycznej antropologii by³y okrelane jako: natura integra, natura lapsa i natura redempta. Autor teologii cia³a zauwa¿a jednak, ¿e fragmenty biblijne, mówi¹ce o ka¿dej z tych epok, odnosz¹ siê nie tyle do metafizycznie
rozumianej natury cz³owieka, ale nios¹ prawdê o ka¿dym ¿yj¹cym cz³owieku
i tkwi¹ stale u korzenia wszystkich ludzkich dowiadczeñ8. Uwzglêdnienie
objawionej w Pimie wiêtym prawdy o ka¿dym z trzech okresów historii
cz³owieka tworzy pe³ny, niejako trójwymiarowy obraz cz³owieka i mo¿e byæ
podstaw¹ budowania adekwatnej antropologii, która oprze siê tendencjom redukcjonistycznym.
Cz³owieka z pierwszego okresu jego historii, czyli z okresu przed grzechem pierworodnym, poznajemy przede wszystkim z opisu stworzenia
w dwóch pierwszych rozdzia³ach Ksiêgi Rodzaju. Jan Pawe³ II koncentruje siê
na drugim opisie, jahwistycznym, który  chronologicznie wczeniejszy od
pierwszego, równoczenie bardziej odpowiada wspó³czesnej wra¿liwoci poprzez koncentracjê na stronie prze¿yciowej ludzkiego podmiotu9.
W opisie jahwistycznym w kolejnych aktach stwarzaj¹cego Boga Jan
Pawe³ II zauwa¿a konstytuowanie siê podmiotowoci i dojrza³oci powo³ywanego do istnienia cz³owieka. Uprawianie ogrodu i praca, ustawienie cz³owieka
w uprzywilejowanej relacji ze Stwórc¹, na której stra¿y stoj¹ pierwsze przykazania, zagro¿enie mierci¹ w przypadku nieprzestrzegania przykazañ to kolejne etapy budowania siê podmiotowoci stworzonego cz³owieka, jego samowie6

M. Grabowski, W stronê antropologii adekwatnej, w: idem (red.), O antropologii Jana Paw³a II,
Toruñ 2004, s. 20.
7 Ibidem.
8 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 46.
9 Por. ibidem, s. 1516.
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dzy i samopanowania. W ka¿dym z tych etapów kluczow¹ rolê odgrywa cia³o;
autor teologii cia³a niew¹tpliwie polemizuje tutaj z nowo¿ytn¹ filozofi¹ wiadomoci, dla której dowiadczenie podmiotowoci to przede wszystkim dowiadczenie jani, wiadomoci, kartezjañskiego cogito10. W antropologii
Katechez rodowych to poprzez cia³o i uczestnictwo w widzialnym stworzeniu
podmiot zdobywa wiadomoæ siebie.
Szczególnie wa¿nym etapem konstytuowania siê podmiotowoci i samowiadomoci Adama jest stworzenie Ewy. Boski akt powo³ania do ¿ycia Ewy
poprzedzony jest przez precyzyjnie opisane poprzez biblijnego autora dowiadczenie Adama, które autor Katechez nazywa pierwotn¹ samotnoci¹.
Oto powo³any do panowania nad stworzeniami Adam otrzymuje od Boga
przywilej nadawania im imion; co w tradycji biblijnej oznacza wziêcie je
w posiadanie, panowanie nad nimi.
Proces nazywania zwierz¹t koñczy siê lapidarn¹ konstatacj¹ autora biblijnego, ¿e nie znalaz³a siê pomoc odpowiednia dla mê¿czyzny (Rdz 2,20). Wówczas Adam na nowo pogr¹¿a siê w stwórczym nie, w którym zostaje stworzona Ewa: Ta dopiero jest koci¹ z moich koci i cia³em z mego cia³a (Rdz 2,23).
Ewa nie jest czêci¹ stworzenia w sensie, w jakim s¹ nim nazwane przez
Adama zwierzêta, ale jest ona czêci¹ jego samego. W ten sposób proces
tworzenia siê samowiadomoci Adama w pewien sposób dobiega kresu. Ewa
wchodzi do definicji Adama w sposób, który w zgodzie ze staro¿ytnymi intuicjami patrystycznymi sugeruje tytu³ omawianej ksi¹¿ki: Mê¿czyzn¹ i niewiast¹
stworzy³ ich, czy te¿ mo¿e raczej: mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ jego  cz³owieka.
W stworzeniu cz³owieka jako mê¿czyzny i kobiety ods³ania siê p³odna
Boska mi³oæ, która póniej bêdzie szukaæ zagubionej w grzechu ludzkoci
w Objawieniu Starego i Nowego Przymierza. Ta p³odna Boska mi³oæ objawia
siê tak¿e w cielesnoci stworzonego cz³owieka; tak pisze o tym Jana Pawe³ II:
Cia³o ludzkie by³o od pocz¹tku wiernym wiadkiem i wra¿liwym sprawdzianem pierwotnej »samotnoci« cz³owieka w wiecie, staj¹c siê zarazem przez
swoj¹ mêskoæ i kobiecoæ przejrzystym wymiarem wzajemnego obdarowania
w komunii osób. W ten sposób cia³o ludzkie w tajemnicy stworzenia nosi³o na
sobie niepow¹tpiewalne znamiê »obrazu Bo¿ego«, stanowi³o te¿ swoiste ród³o pewnoci tego obrazu wyra¿onego w ca³ym cz³owieczeñstwie11.
Pismo wiête ukazuje, ¿e ta niepow¹tpiewalnoæ obrazu Bo¿ego
w komunii osób Adama i Ewy zosta³a zakwestionowana w grzechu pierworod10 Tak¿e znaczn¹ czêæ swojej twórczoci filozoficznej Karol Wojty³a powiêci³ polemice
z nurtami filozofii, które absolutyzuj¹ znaczenie wiadomoci. Por. J. Kupczak OP, Destined for Liberty.
The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyla/John Paul II, Washington 2000, s. 5876.
11 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 115.
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nym, który oznacza pocz¹tek drugiego teologicznego okresu historii cz³owieka, naznaczonego przez destrukcyjne dowiadczenie grzechu. Szczególnie
wa¿nym tematem refleksji Papie¿a w jego teologii cia³a jest biblijna po¿¹dliwoæ cia³a (por. 1 J 2,16). Z jednej strony, wa¿nym zadaniem autora jest
precyzyjne opisanie grzesznoci cia³a, która p³ynie z nieporz¹dku wniesionego
przez grzech; z drugiej, oczyszczenie chrzecijañskiego rozumienia cia³a
z pozosta³oci herezji manichejskiej, w której to, co materialne, a zw³aszcza
seksualne z koniecznoci jest poni¿ej godnoci ludzkiego ducha12.
Trzecia teologiczna epoka historii cz³owieka to czas zmartwychwstania
umar³ych. Jan Pawe³ II podkrela, ¿e te nieliczne dane na temat rzeczywistoci
zmartwychwstania, które odnajdujemy w Objawieniu, w sposób bardzo istotny
wp³ywaj¹ na kszta³t chrzecijañskiej antropologii i chrzecijañskiej refleksji
nad cia³em. Nie mamy tutaj mo¿liwoci poddania tych danych obszerniejszej
analizie; spróbujmy je tylko wymieniæ.
Po pierwsze, Nowy Testament podkrelaj¹c, ¿e zmartwychwstanie dotknie równie¿ ludzkich cia³, potwierdza fundamentalne znaczenie cia³a dla
ludzkiej osoby. Cia³o nie jest jedynie ubiorem czy zewnêtrzn¹ os³on¹ dla
ludzkiego ducha (jak sk³onne s¹ twierdziæ ró¿nego rodzaju ruchy gnostyckie
i zwolennicy antropologicznego dualizmu); raczej cz³owiek jest cia³em w takim samym stopniu, w jakim jest duchem. Po drugie, zmartwychwstanie umar³ych wydobywa nowy sens ludzkiego cia³a i ludzkiej seksualnoci, który Jan
Pawe³ II nazywa dziewiczym. S³owa Chrystusa o ludziach po zmartwychwstaniu, ¿e ani siê ¿eniæ, ani wychodziæ za m¹¿ nie bêd¹, ale bêd¹ jak anio³owie w niebie (Mt 12,25) wskazuj¹ na kres prokreacyjnego sensu ludzkiego
cia³a. Oblubieñczy sens ludzkiego cia³a, który w czasie ludzkiej historii realizowa³ siê przede wszystkim w relacji ma³¿eñskiej, w czasie po zmartwychwstaniu urzeczywistni siê w mi³osnej, nadprzyrodzonej koncentracji na Bogu,
które bêdzie pe³ni¹ uczestniczenia w ¿yciu wewnêtrznym Boga, czyli w samej
rzeczywistoci trynitarnej13.
2. Mê¿czyzna i kobieta jako obraz i podobieñstwo Boga
W teologicznej antropologii Jana Paw³a II nie mog³o zabrakn¹æ refleksji
na temat biblijnego stwierdzenia  fundamentalnego dla objawionej wiedzy
o cz³owieku  które odnajdujemy w pierwszym opisie stworzenia: A wreszcie
12 W swojej trudnej do przecenienia biografii Jana Paw³a II, George Weigel podkrela, ¿e Katechezy rodowe s¹ prze³omowym momentem w wypêdzaniu z katolickiej teologii moralnej manichejskiego demona wraz z jego deprecjonowaniem p³ciowoci cz³owieka. Zob. G. Weigel, wiadek nadziei.
Biografia Papie¿a Jana Paw³a II, t³um. M. Tarnowska i in., Kraków 2000, s. 433434.
13 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 269.
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rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd³em, nad ziemi¹
i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi (Rdz 1,26). Te koñcz¹ce
proces stworzenia s³owa autora opisu kap³añskiego nale¿y rozumieæ w kontekcie absolutnej transcendencji Jahwe, co znalaz³o swój wyraz w siêgaj¹cym
pocz¹tków Izraela zakazie tworzenia obrazów Boga: tylko cz³owiek jest obrazem Jahwe.
Jan Pawe³ II tworzy w swojej teologii cia³a oryginaln¹ i zarazem inspiruj¹c¹ interpretacjê teologii imago Dei, która z jednej strony czerpie z bogactwa
tradycyjnych interpretacji tego tematu w historii teologii, z drugiej strony, nie
waha siê przed rozwi¹zaniami i sugestiami nowatorskimi. Jedno z decyduj¹cych wiate³ dla papieskiej interpretacji p³ynie z wa¿nego tekstu antropologicznego zawartego w duszpasterskiej Konstytucji o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes Soboru Watykañskiego II: Kiedy Pan Jezus modli siê
do Ojca, aby »wszyscy byli jedno... jako i my jedno jestemy« (J 17,21-22),
otwieraj¹c przed rozumem ludzkim niedostêpne perspektywy, daje znaæ o pewnym podobieñstwie (aliqua similitudo) miêdzy jednoci¹ osób boskich a jednoci¹ synów ludzkich zjednoczonych w prawdzie i mi³oci. Podobieñstwo to
ujawnia, ¿e cz³owiek, bêd¹cy na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg
chcia³ ze wzglêdu na nie samo, nie mo¿e siê w pe³ni odnaleæ inaczej, jak tylko
przez szczery dar z siebie samego (KDK 24)14.
Aliqua similitudo, o której mówi powy¿szy tekst, wskazuje wiêc na podobieñstwo miêdzy nadprzyrodzon¹ jednoci¹ tworzon¹ w ³asce miêdzy chrzecijanami (koinonia, communio) a jednoci¹, jaka istnieje w Trójcy wiêtej. Tekst
soborowy to klucz interpretacyjny, który otwiera przed nami bogactwo biblijnego okrelenia  Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz. Adam i Ewa s¹ bez
w¹tpienia obrazem i podobieñstwem Boga jako indywidualne osoby (w tym kierunku przede wszystkim rozwija³a siê zachodnia teologia imago Dei), ale s¹ równie¿ obrazem i podobieñstwem Boga w Trójcy Jedynego jako ma³¿eñska wspólnota, wezwana do budowania wzajemnej wiêzi jednoci i p³odnej mi³oci.
To nadprzyrodzone podobieñstwo ludzkiego ma³¿eñstwa do rzeczywistoci Trójcy wiêtej opisywane jest przez Jana Paw³a II za pomoc¹ fundamentalnego dla jego antropologii pojêcia daru. To niezwykle bogate pojêcie by³o
tradycyjnie u¿ywane w teologii do opisu wewnêtrznej dynamiki mi³oci istniej¹cej miêdzy Osobami Boskimi. Przyk³adem takiego opisu korzystaj¹cego
z klasycznej teologii w. Augustyna i w. Tomasza z Akwinu mo¿e byæ fragment z encykliki Jana Paw³a II Dominum et vivificantem: Mo¿na powiedzieæ,
14 Na temat soborowej historii tego tekstu por. J. Kupczak, Komunijny wymiar obrazu Bo¿ego
w cz³owieku w soborowej konstytucji Gaudium et spes, Studia Theologica Varsaviensia 1 (2006), s. 139158.
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i¿ w Duchu wiêtym ¿ycie wewnêtrzne Trójjedynego Boga staje siê ca³kowitym darem, wymian¹ wzajemnej mi³oci pomiêdzy Osobami Boskimi, i ¿e
przez Ducha wiêtego Bóg bytuje »na sposób« daru. Duch wiêty jest osobowym wyrazem tego obdarowania siê, tego bycia Mi³oci¹. Jest Osob¹  Mi³oci¹. Jest Osob¹  Darem (DV 10).
W papieskiej teologii cia³a trynitarne pojêcie daru staje siê fundamentalnym pojêciem opisuj¹cym ludzk¹ mi³oæ i umo¿liwiaj¹cym w zwi¹zku z tym
porównanie miêdzy bosk¹ i ludzk¹ mi³oci¹: Dar bowiem ujawnia jakby
szczególn¹ prawid³owoæ bytowania osobowego  owszem, samego osobowego istnienia. Kiedy Jahwe Bóg stwierdza: »nie jest dobrze, a¿eby cz³owiek by³
sam« (Rdz 2,18), wskazuje, i¿ »sam« nie spe³nia tej prawid³owoci. Spe³nia j¹,
bytuj¹c »z kim«  i jeszcze g³êbiej, jeszcze gruntowniej: bytuj¹c »dla kogo«.
Ta prawid³owoæ bytowania, prawid³owoæ samego osobowego istnienia, jest
w Ksiêdze Rodzaju jako prawid³owoæ stworzenia w³anie poprzez znaczenie
tych dwu s³ów »sam« i »pomoc«. One w³anie wskazuj¹ na to, jak podstawowa
i konstytutywna dla osoby jest relacja i komunia osób. Komunia osób oznacza
bytowanie we wzajemnym »dla«, w relacji wzajemnego daru15.
Ukazuj¹c owo bytowanie w relacji daru jako sposób ludzkiego realizowania rzeczywistoci imago Dei, Jan Pawe³ II wyra¿a we w³aciwych dla
swojej teologii cia³a terminach tradycyjn¹ prawdê chrzecijañskiej teologii, ¿e
dopiero poprzez ¿ycie w ³asce i mi³oci cz³owiek doskonali w sobie obraz
i podobieñstwo Boga16. Papie¿ idzie jednak dalej, podkrelaj¹c rolê, jak¹ ludzkie cia³o i p³eæ odgrywaj¹ w teologii imago Dei: Cia³o ludzkie by³o od pocz¹tku wiernym wiadkiem i wra¿liwym sprawdzianem pierwotnej samotnoci cz³owieka w wiecie, staj¹c siê zarazem przez swoj¹ mêskoæ i kobiecoæ
przejrzystym wymiarem wzajemnego obdarowania w komunii osób. W ten
sposób cia³o ludzkie w tajemnicy stworzenia nosi³o na sobie niepow¹tpiewalne
znamiê »obrazu Bo¿ego«, stanowi³o te¿ swoiste ród³o pewnoci tego obrazu
wyra¿onego w ca³ym cz³owieczeñstwie17.
Jan Pawe³ II, podkrelaj¹c, ¿e ludzkie cia³o ma swoje miejsce w teologii
imago Dei powraca do najbardziej autentycznych inspiracji teologii Starego
Testamentu, dla której obca jest grecka dychotomia: cia³o  duch. Cz³owiek
jest duchem (nefesz) w takim samym stopniu, w jakim jest cia³em (basar);
w Starym Testamencie pojêcia te na okrelenie cz³owieka s¹ u¿ywane za15
16

Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 58.
Poczynaj¹c od w. Klemensa z Aleksandrii ta prawda by³a akcentowana przez rozró¿nienie
biblijnych terminów: obraz i podobieñstwo. O ile obraz jest w ka¿dym stworzonym cz³owieku, nawet
grzeszniku, to podobieñstwo osi¹gane jest przez moralne doskonalenie siê poprzez ¿ycie w ³asce
i mi³oci. Por. J. Kirchmeyer, Grecque (Eglise), Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique,
doctrine et histoire, vol. 6, Paris 1967, kol. 814815.
17 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 115.
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miennie18. Dla Papie¿a jednak¿e, cia³o ma swoj¹ rolê w teologii imago Dei
tak¿e  a mo¿e nawet przede wszystkim  z tego powodu, ¿e cielesne zró¿nicowanie p³ci powo³uje mê¿czyznê i kobietê do pierwotnej jednoci. Ta zamierzona przez Stwórcê jednoæ, stanowi¹ca obraz Boskiej jednoci, szczególnie
w przypadku ma³¿onków dokonuje siê w ciele, gdy staj¹ siê jednym cia³em
(por. Rdz 2,24).
3. Teologiczna interpretacja mowy cia³a
Ka¿da wizyta w ksiêgarni i pobie¿ne nawet rzucenie okiem na dzia³
wspó³czesnej psychologii przekona nas o dzisiejszej popularnoci u¿ytego powy¿ej pojêcia. Jêzyk cia³a, mowa cia³a to pojêcia, które u¿ywane s¹
w kontekcie komunikacji niewerbalnej. Wspó³czesna psychologia podda³a
metodycznej refleksji to, o czym cz³owiek zawsze wiedzia³; co wiêcej, co
znalaz³o siê u róde³ rozwoju sztuki teatralnej i wizualnej, rzeby, jêzyków
mimów, gestykulacji codziennej i skodyfikowanej do potrzeb okrelonych spo³ecznoci. Ta podstawowa intuicja, o której tutaj mówimy to przekonanie, ¿e
cz³owiek mówi ca³ym sob¹, ¿e nie zawsze s³owa s¹ potrzebne do wyra¿enia
uczuæ i myli; wiêcej, ¿e nierzadko samo zachowanie cz³owieka lepiej wyra¿a
jego wnêtrze ni¿ s³owa, za którymi chcemy siê ukryæ b¹d za pomoc¹ których
po prostu k³amiemy.
Niew¹tpliwie, ca³y szereg gestów i zachowañ mo¿e mieæ ró¿ne znaczenie
w ró¿nych kulturach i okresach historycznych. W wielu krajach ludzie w ró¿ny
sposób wyra¿aj¹ szacunek do siebie, ró¿ne s¹ akceptowalne zachowania mê¿czyzn i kobiet, ale tak¿e granice wstydu czy te¿ akceptacja dla nagoci. Jan
Pawe³ II w Katechezach rodowych o teologii cia³a stawia jednak pytanie, czy
za wzglêdu na tajemnicê stworzenia nie istniej¹ takie znaczenia cia³a, które s¹
kulturowo i historycznie uniwersalne. Takie pytanie jest nawet trudne do postawienia w dzisiejszej, zdominowanej przez relatywizm kulturze, jednak nikt, kto
powa¿nie traktuje biblijn¹ wizjê cz³owieka, takiego pytania nie mo¿e unikn¹æ.
Papie¿ odnajduje pierwsze lady takich ponadhistorycznych i uniwersalnych znaczeñ cia³a w opisie stworzenia. Po stworzeniu Ewy Adam wyra¿a
swoj¹ radoæ, która p³ynie z przezwyciê¿enia dotychczasowego braku w stworzeniu (wyra¿onego nawet przez boskie okrelenie: Nie jest dobrze, ¿e mê¿czyzna jest sam). Dla czytelnika Pisma wiêtego ta fascynacja drug¹ p³ci¹, która
jest podstaw¹ zwi¹zku ma³¿eñskiego i przetrwania rodzaju ludzkiego ma wiêc
znaczenie teologiczne, o którym by³a ju¿ mowa w poprzedniej czêci tego
18 Por. J. Meyer, I=,HN: Flesh in Judaism, w: G. Kittler (ed.), Theological Dictionary of the New
Testament, vol. 7, Grand Rapids 1976, s. 115119.
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tekstu. Czytamy w katechezach: P³eæ jednak¿e jest czym wiêcej ni¿ tajemnicz¹ si³¹ ludzkiej somatyki, dzia³aj¹c¹ jakby na prawach instynktu. Na poziomie
cz³owieka i we wzajemnej relacji osób oznacza ona wci¹¿ na nowo przekraczanie granicy samotnoci cz³owieka, wyra¿onej w osobowej konstytucji cia³a
i stanowi¹cej o pierwotnym jego sensie. Przekraczanie to ma w sobie zawsze
co z przejmowania za swoj¹ samotnoci cia³a drugiego »ja«. I dlatego ³¹czy
siê ona z wyborem. Samo sformu³owanie Rdz 2,24 wskazuje na to, ¿e jednoæ,
do jakiej zostali stworzeni ludzie: mê¿czyzna i niewiasta  w³anie ta jednoæ,
przez któr¹ »staj¹ siê jednym cia³em«  od pocz¹tku posiada charakter zjednoczenia z wyboru19.
Mowa ludzkiego cia³a zwi¹zana z fascynacj¹ drug¹ p³ci¹ i po¿¹daniem
seksualnym jest niew¹tpliwie zakorzeniona w ludzkim organizmie biologicznym i wyra¿a siê poprzez okrelone reakcje cia³a zwi¹zane z podnieceniem,
po¿¹daniem i pragnieniem seksualnym. Równoczenie, w przypadku cz³owieka te zachowania, jak o tym pisze w powy¿szym cytacie Papie¿, nie s¹ wy³¹cznie spraw¹ determinuj¹cej cz³owieka natury, ale ludzkiej wolnoci i dlatego te¿
podlegaj¹ ocenie moralnej poprzez kategorie dobra i z³a moralnego, prawdy
i fa³szu: W tekstach Proroków, które analogiê Przymierza Jahwe z Izraelem
upatruj¹ w ma³¿eñstwie, cia³o mówi prawdê poprzez wiernoæ i mi³oæ ma³¿eñsk¹, a gdy »cudzo³o¿y«, wówczas k³amie, dopuszcza siê nieprawdy20.
Konstytucja cia³a mê¿czyzny i kobiety niesie wiêc w sobie odniesienie do
faktu stworzenia, pewn¹ pamiêæ stworzenia, która dla wszystkich potomków
Adama i Ewy ma charakter znacz¹cy i normatywny. Jeden z najbardziej fundamentalnych faktów ludzkiej historii i kultury, jakim jest cielesna, p³odna mi³oæ
mê¿czyzny i kobiety odnosi ka¿dego cz³owieka do tego momentu, kiedy
Stwórca zechcia³ podzieliæ siê swoj¹ trynitarn¹ mi³oci¹ z Adamem i Ew¹ oraz
ich wszystkimi potomkami.
4. Uwagi koñcowe
Rewolucja seksualna, która w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku
zbieg³a siê z odkryciem i rozpowszechnieniem farmakologicznej antykoncepcji
niew¹tpliwie g³êboko zmieni³a wspó³czesne postrzeganie cia³a, seksualnoci
i relacji miêdzy mê¿czyznami i kobietami. Warto zauwa¿yæ jednak, ¿e obecnie
nawet myliciele nie uto¿samiaj¹cy siê z chrzecijañstwem dalecy s¹ od postrzegania tych zmian wy³¹cznie w kategoriach pozytywnych.
Laureatka literackiej nagrody Nobla z 2004 r., austriacka pisarka Elfriede
Jelinek w swoich powieciach przedstawia przera¿aj¹cy wiat kobiet i mê¿19
20

Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 43.
Ibidem, s. 410.
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czyzn, którzy stali siê dla siebie przedmiotami21. Seksualnoæ nie zbli¿a ju¿
ludzi do siebie, gdy¿ staje siê przera¿aj¹cym, nierzadko chorym i patologicznym rytua³em narcystycznego samospe³nienia i hedonistycznego poszukiwania
samych siebie. Zjednoczenie cia³ nie pokonuje obcoci i obojêtnoci, jaka istnieje miêdzy osobami. Seksualnoæ nie jest ju¿ sakramentem jednoci, ale trudnym do przenikniêcia rytua³em dominacji i posiadania.
Podobny klimat odnajdujemy w powieciach francuskiego pisarza Michela Houellebecqa. Nie ma przyjani w jego powieciach, co najwy¿ej spotykamy tam wzajemn¹ ¿yczliwoæ, która wynika z aktualnej zbie¿noci interesów
kobiet i mê¿czyzn. Znacznie czêciej spotykanym uczuciem jest obojêtnoæ,
której towarzyszy wyrachowana interesownoæ. Bohater powieci Cz¹stki elementarne, Michael, ¿yje w czasach nam wspó³czesnych, kiedy uczucia mi³oci, czu³oci i braterstwa w³aciwie przesta³y istnieæ; we wzajemnych kontaktach jego rówienicy najczêciej przejawiali obojêtnoæ o los drugiego cz³owieka, a nawet okazywali okrucieñstwo22.
W tych czasach zobojêtnienia, tym, czego cz³owiek najbardziej poszukuje
jest po prostu przyjemnoæ, a z ca³ej palety przyjemnoci najbardziej odpowiada mu przyjemnoæ seksualna. Ot i ca³a tajemnica erotyki rozwi¹zana: Rozkosz, jak¹ daje seks (najwiêksza z wszystkich rozkoszy znanych istocie ludzkiej), polega przede wszystkim na doznawaniu wra¿eñ dotykowych, zw³aszcza
na wiadomym pobudzaniu niektórych obszarów skóry, pokrytych cia³kami
Krauzego, które to cia³ka pozostaj¹ w kontakcie z neuronami odpowiedzialnymi za wywo³anie w podwzgórzu mózgowym nag³ego uwolnienia endorfin. Do
tego prostego procesu do³¹cza powstawanie w korze mózgowej, dziêki wytworom kulturowym kolejnych generacji, pewnej konstrukcji mentalnej odwo³uj¹cej siê do fantazmatów i (g³ównie u kobiet) do mi³oci23. Seks, który jest
ród³em przyjemnoci, jeszcze bardziej zamyka egotyczn¹ jednostkê w krêgu
w³asnych doznañ.
W przenikliwych analizach Jeana Baudrillarda, ludzkie cia³o ze swoj¹
seksualnoci¹ jest dzisiaj przede wszystkim rzecz¹ i towarem na rynku us³ug;
jest najpiêkniejszym przedmiotem konsumpcji: Cia³o dobrze (siê) sprzedaje. Piêkno dobrze (siê) sprzedaje. Erotyka dobrze (siê) sprzedaje. I nie jest to
najmniej istotny z powodów, które w ostatecznej instancji ukierunkowuj¹ ca³y
ten historyczny proces »wyzwolenia cia³a«. [...] Po to, aby na poziomie zdekonstruowanego cia³a oraz zdekonstruowanej seksualnoci mo¿na by³o uru21 Por. Pianistka, prze³. R. Turczyn, Warszawa 2004; Amatorki, prze³. A. Majkiewicz, J. Ziemska, Warszawa 2005.
22 M. Houellebecq, Cz¹stki elementarne, prze³. A. Dani³owicz-Grudziñska, Warszawa 2005, s. 5.
23 Ibidem, s. 252253.
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chomiæ ekonomiczny proces generowania zysku, jednostka musi zacz¹æ traktowaæ sam¹ siebie jako przedmiot, jako najpiêkniejszy z przedmiotów i najdrogocenniejszy surowiec wymiany24.
Mo¿emy chyba zaryzykowaæ tezê, ¿e u róde³ papieskich katechez
o teologii cia³a znajduje siê analiza dzisiejszej kultury bardzo podobna do tej,
któr¹ znajdujemy w myli Jelinek, Houellebecqa i Baudrillarda. Do postawienia tej tezy sk³ania autora tych rozwa¿añ przekonanie, ¿e papieska teologia
cia³a precyzyjnie wskazuje na mo¿liwoæ zatrzymania i odwrócenia tej dramatycznej inflacji znaczenia cia³a, seksualnoci i p³ci, z jak¹ mamy dzisiaj do
czynienia i któr¹ przenikliwie ukazuj¹ wspomniani autorzy.
Papieska propozycja terapii i odnowy wartoci ludzkiego cia³a i seksualnoci nie dokonuje siê jedynie na powierzchni ludzkiego prze¿ywania i postrzegania. Raczej ta papieska oferta jest zaproszeniem do przyjêcia bogactwa
zakorzenionej w nadprzyrodzonym Objawieniu chrzecijañskiej antropologii,
z jej szczególn¹ koncentracj¹ na ciele. Teologia cia³a Jana Paw³a II wskazuje
wiêc na odwieczne znaczenia ludzkiego cia³a, które s¹ wiadectwem i pamiêci¹ Bo¿ego dzie³a stworzenia, a zarazem poddane s¹ Chrystusowemu dzie³u
odkupienia cia³a. Ta teologiczna znaczeniowoæ ludzkiego cia³a i ludzkiej seksualnoci ma sakramentalny charakter, tzn. w tym, co widzialne i bezporednio
dowiadczane pojawia siê to, co niewidzialne i najbardziej fundamentalne.
Ludzka erotyka i mi³oæ, cielesne zjednoczenie mê¿czyzny i kobiety nie
s¹ w Bo¿ym zamyle stworzenia celem samym w sobie, ale maj¹ charakter
ikoniczny, który nie podwa¿a ani nie przekrela, ale wprost przeciwnie  jest
sine qua non fundamentem wartoci i piêkna erosa. Ten ikoniczny charakter
p³odnej i cielesnej mi³oci mê¿czyzny i kobiety polega na otwarciu cz³owieka
na absolutny fundament stworzonej rzeczywistoci, jakim jest uszczêliwiaj¹ca
i p³odna mi³oæ Boskich Osób w Trójjedynym Bogu.

LEIB ALS IKONE.
ÜBER DIE BEDEUTUNG DER THEOLOGIE DES LEIBES
VON JOHANNES PAUL II
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die sexuelle Revolution in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die zeitlich
mit der Entdeckung der pharmakologischen Kontrazeption zusammentraf, veränderte zweifellos
die moderne Sicht des Leibes, der Sexualität und der Relation zwischen Mann und Frau. Die
Sexualität verbindet die Menschen nicht mehr, sondern wird zu einem narzisstischen und patholo24

J. Baudrillard, Spo³eczeñstwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, prze³. S. Królak, Warszawa
2006, s. 180.
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gischen Ritual der Selbsterfühlung und der hedonistischen Suche seiner selbst. Sie ist nicht mehr
ein Sakrament der Vereinigung, sondern ein kaum durchschaubares Ritual von Dominanz und
Besitzen. Die von Johannes Paul II. ausformulierte Theologie des Leibes verweist präzise auf die
Möglichkeit der Einhaltung und Veränderung dieser dramatischen Inflation der Bedeutung des
Leibes, der Sexualität und des Geschlechtes, mit der wir heute zu tun haben. Der päpstliche
Vorschlag der Therapie und Erneuerung der Einschätzung vom menschlichen Leib und von der menschlichen Sexualität ereignet sich nicht nur auf der Oberfläche der Erfahrung und Wahrnehmung.
Es ist vielmehr eine Einladung zur Annahme des ganzen Reichtums, das in der übernatürlichen
Offenbarung der christlichen Anthropologie steckt, mit ihrer besonderen Aufmerksamkeit auf dem
Leib. Die Theologie des Leibes verweist somit auf die ewigen Sinngehalte des menschlichen
Leibes, die ein Zeugnis von und eine bleibenden Erinnerung an das göttliche Schöpfungswerk sind
und im Licht der von Christus erwirkten Erlösung des Leibes gesehen werden müssen. Diese
theologische Sinndeutung des menschlichen Leibes und der menschlichen Sexualität hat einen
sakramentalen Charakter, d. h., in dem, was sichtbar und unmittelbar erfahrbar ist, ereignet sich
und wird etwas erfahrbar, was unsichtbar und absolut fundamental ist.

BODY AS AN ICON.
SIGNIFICANCE OF JOHN PAULS II THEOLOGY OF THE BODY
(SUMMARY)

Sexual revolution which coincided with the discovery and spread of pharmacological contraception in the 60s of the previous century, undoubtedly changed the way we look at the body,
sexuality and relationship between men and women. Sexuality does not bring people closer together any more, it has become somehow a frightening, not seldom insane and pathological ritual of
narcissistic self-realization and hedonistic self-search. It is no longer a sacrament of union, but
rather a hardly explicable ritual of domination and possession. The theology of the body worked
out by John Paul II points precisely to the possibility of stopping and reversing that dramatic
inflation of the importance of the body, sexuality and gender, with which we have to do with and
which are clearly presented by the authors mentioned. The papal suggestion to subject the human
body and sexuality to revision, therapy and renewal in order to restore their value in peoples eyes
and lives should not be treated superficially. It should rather be approved of as an invitation to
become enriched by the Christian anthropology rooted in the supernatural Revelation, with its
particular focus on the body. The theology of the body of John Paul II reveals, then, the everlastingly binding significance of the human body, which testifies to the greatness and memory of
Gods creation and is- at the same time- subject to the redemptive work of Christ. This theological
meaningfulness of the human body and sexuality has a sacramental character, i.e. what is invisible
and fundamental, is made visible, signified and experienced through visible signs.
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John Paul IIs theology of the body demonstrates that the interpretive key
for understanding who man is and how he is to live is the dimension of the gift.
Indeed the reality of the gift determines the essential truth and depth of the
meaning of mans original dignity before God and all of creation1.
In this essay I will briefly unfold John Pauls hermeneutic of the gift
and then apply it to the question of in-vitro fertilization. While the immorality
of this procedure can be argued from various perspectives, I simply wish to
demonstrate that in-vitro fertilization (as well as all reproductive technologies
that supplant the marital embrace as the means of conception) is a fundamental
denial of the gift and, as such, a fundamental betrayal of our humanity. In
this way we approach the deepest foundations of the Churchs teaching on
respect for the dignity of life in its origins.
The Reality of the Gift
First and foremost, the gift refers to the overflowing exchange of love
within the Trinity that shot us  and the whole universe  into being. St.
1

See John Paul II, General audience of Jan 2, 1980.
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Bonaventure explains that God created all things »not to increase his glory, but
to show it forth and communicate it«, for God has no other reason for creating
than his love and goodness2.
This is the gift  God created man not in servitude but in freedom so as
to participate in the divine goodness, in Gods own eternal exchange of love3.
As John Paul says, I creation is a gift given to man, [ ] then »its fullness«
and deepest dimension is »determined by grace«, that is, by participation in the
inner life of God himself, in his holiness4.
This is mans beatitude, and all he need do to live it is open up to
receive the gift. When he does, his heart is filled with gratitude for having
been granted so great a gift. In turn, he desires nothing but to put his freedom
at the service of the gift  first to reciprocate the gift of love to God in
thanksgiving (eucharistia), and then to recapitulate that gift by being the
same gift to others that life is to him.
This is why it is not good that the man should be alone (Gn 2:18). He
needs someone with whom to share the gift. Thus, the human person experiences a certain solitude as the only creature in the visible world capable of
iving the gift. The animals are not suitable helpers in this regard.
As the Pope expresses, Man appears in the visible world as the highest
expression of the divine gift, because he bears within himself the interior
dimension of the gift5. Only a person endowed with self-determination is
capable of receiving the gift of God, reciprocating that gift (i.e., loving
God in return), and recapitulating that gift (i.e., sharing Gods love with
others). But this lofty dignity  this gift  bestowed upon the human person
also bears with it a special responsibility. Freedom can be abused.
The Nuptial Meaning of the Body
The term nuptial, according to the Holy Father, manifests in a word
the whole reality of that donation of which the first pages of the book of
Genesis speak to us6. Nuptial love, therefore, is a love of total self-giving.
Man experiences his call to recapitulate the divine gift from within  from
the invisible mystery of his spiritual soul. Yet, since man is a unity of body and
soul, the interior dimension of the gift is confirmed exteriorly and visibly
by the nuptial meaning of the human body.
2
3
4
5
6

Catechism of the Catholic Church, 293.
See ibidem, 221.
John Paul II, General audience of Jan 30, 1980.
Ibidem, Feb 20, 1980.
Ibidem, Jan 16, 1980.
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John Paul II speaks of a theology of the body because the body, in
fact, and it alone, is capable of making visible what is invisible: the spiritual
and the divine. It was created to transfer into the visible reality of the world,
the mystery hidden since time immemorial in God, and thus to be a sign of it7.
In a word, as we have been learning, the divine mystery which the body
symbolizes is gift. This is the body: a witness to creation as a fundamental
gift, and so a witness to Love as the source from which this same giving
springs8.
The nuptial meaning of the body, therefore, refers to the bodys capacity
of expressing love: that love precisely in which the man-person becomes a gift
and  by means of this gift  fulfills the very meaning of his being and
existence9. Here the Pope echoes that key text from the Second Vatican Council: man can fully discover his true self only in a sincere giving of himself10.
What John Paul wants to establish in his theology of the body is that the
Councils teaching is rooted not only in the spiritual aspect of mans nature, but
also in his body.
The human being is a body-person. He images the divine gift by being
a gift to others in his body. Now the words of Genesis 2:24 take on their
meaning: For this reason [to recapitulate the divine gift] a man leaves his
father and his mother and cleaves to his wife and they become one flesh. Of
course, marital union is not the only way to live the gift, but sexual difference and our call to union are primordial revelations of the divine gift.
In short, if sexual difference and union is given by God as a gift, it is
meant to be lived as a gift through which all generations receive the greatest
gift there is  life itself. This is the meaning with which sex enters the theology of the body11. When man fails to respect this meaning, he tinkers with the
very foundation of human life12 and alters the deepest substratum of human
ethics and culture13.
The Child Embodies the Gift
Love, of course, is diffusive of itself. It seeks to increase its own circle of
communion. God  who is love  is a life-giving Communion of Persons. The
eternal reality of gift in the Trinitarian exchange is at the same time a myste7
8
9
10
11
12
13

Ibidem, Feb 20, 1980.
Ibidem, Jan 9, 1980.
Ibidem, Jan 16, 1980.
Gaudium et spes, 24.
John Paul II, General audience, Jan 9, 1980.
John Paul II, Ecclesia in America 46.
John Paul II, General audience, Oct 22, 1980.
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ry of eternal generation14. Although essentially different, the male-female
communion in some way echos the divine mystery of gift-generation in the
created order.
Thus, in a grand development of Catholic thought, John Paul deduces that
man became the »image and likeness« of God not only through his own
humanity, but also through the communion of persons which man and woman
form right from the beginning. This constitutes, perhaps, the deepest theological aspect of all that can be said about man. And the Pope adds that on all
this, right from the beginning, there descended the blessing of fertility linked
with human procreation15.
The Trinitys uncreated mystery of Gift-Generation communes with
man and womans created mystery of gift-generation most tangibly in the
co-creation of a new human being. In this moment, Gift meets gift and grants
the greatest of all gifts  life! If they are faithful to the promises they made at
the altar, husband and wife receive that gift lovingly from the hands of God.
In this light we can understand John Pauls affirmation that Procreation
is rooted in creation, and every time, in a sense, reproduces its mystery16. This
is the mystery of gift  of Gods life and love poured out for man. In turn,
the third that springs from the unity of the two embodies the gift17. In
some sense, the child is the one flesh that spouses become  the living,
breathing sign of spousal donation18. And since the origin of all that exists is
the self-donating love of the Trinity, when spouses donate themselves to one
another in one flesh, they renew the mystery of creation in all its original
depth and vital power19.
Sin & the Denial of the Gift
Through this hermeneutic of the gift John Paul says we approach the
very essence of the person20. In fact, the call to be gift inscribed in the nuptial
meaning of the body is the fundamental element of human existence in the
world21. This is why sin  which is always a direct affront to the very
essence of the person  invariably involves the denial of the gift.
14
15
16
17
18
19
20
21

See John Paul II, Mulieris dignitatem, 18.
John Paul II, General audience, Nov 14, 1979.
Ibidem, Nov 21, 1979.
See ibidem, Mar 12, 1980.
See John Paul II, Familiaris consortio, 14.
John Paul II, General audience, Nov 21, 1979.
Ibidem, Jan 2, 1980.
Ibidem, Jan 16, 1980.
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To help us understand the inner-workings of the original sin, John Paul
points to the key moment of the serpents dialogue with the woman: You will
not die. For God knows that when you eat of [the tree] your eyes will be
opened, and you will be like God, knowing good and evil (Gn 3:4-5). Satan
plants suspicion in the human heart towards the Creator. As the Pope says, this
temptation clearly includes the questioning of the Gift and of the Love, from
which creation has its origin as donation22.
One could read the serpents critique like this: God does not love you.
He does not want you to be like Him. He has no intention of making a »gift« of
His life to you. In fact, He is specifically withholding it from you by forbidding you to eat from this tree. If you want life (happiness), if you want to be
»like God«, then you are going to have to reach out and grasp it for yourself
because God sure isnt going to give it to you.
Man determines the intentionality of his very existence by one of two
fundamental and irreconcilable postures: receptivity or grasping23. The posture each person assumes depends upon his concept of God. If God is Love
and the giver of all good things, then all we need do to attain the happiness for
which we long is receive. We trust that Gods ordering of the universe is for
us and we desire to live in accord with it. On the other hand, if we conceive of
God as a tyrant, then we will see him and his ordering of the universe as
a threat to our happiness, turn from our natural posture of receptivity, and seek
to grasp life for ourselves.
It is true, of course, that man also has the task of imaging God by taking
the initiative and developing the world (till [the earth] and keep it, Gn 2:15).
But, as a creature, man becomes like God only by first receiving this
likeness from God. In other words, as a creature, mans proper initiative
always proceeds from his receptivity to the gift. When man fails to respect
this posture of receptivity  when he seeks to initiate his own endeavors apart
from this receptivity  he makes himself like God. He ventures beyond
that limit which remains impassable to the will and freedom of man as
a created being24.
As the Catechism explains, Seduced by the devil, [man] wanted to
»be like God«, but »without God, before God, and not in accordance with
God«25. Man sets himself up as the initiator of his own existence and grasps at
life. And as John Paul emphasizes, sin consists precisely in this  in the
22
23

Ibidem, April 30, 1980.
For an excellent article on the nature of sin in relation to receptivity and grasping see: JeanPierre Baput, The Chastity of Jesus and the Refusal to Grasp, Communio 24 (1997), pp. 513.
24 John Paul II, Dominum et vivificantem, 36.
25 Catechism of the Catholic Church, 398.
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rejection of the gift and the love which determine the beginning of the world
and of man26.
In-vitro Fertilization & the Ethos of the Gift
Since children are the supreme gift of marital love27, it is entirely natural for spouses to suffer greatly when they find they are unable to conceive.
What recourse does such a couple have? While the desire to overcome infertility is certainly legitimate in itself, it is precisely the hermeneutic of the gift
that helps us understand that limit which remains impassable to the will and
freedom of man as a created being28.
Despite the good intentions of those who resort to in-vitro techniques, to
extract human gametes and technologically impose the conception of a human
life shatters the dynamic of gift. It shatters the gift between God and man,
between man and woman, and between parents and child. We will look briefly
at each.
John Paul reaches the pinnacle of his assessment of marital love when he
describes conjugal life as liturgical29. The marital embrace itself is meant to
be an experience of profound communion with God, an act of veneration for
the majesty of the Creator30. It is meant to express the couples creaturely
receptivity and thanksgiving before God, and their reciprocity and recapitulation of the divine gift. Here, in a profound co-operation of the human and
the divine, Gift meets gift and grants  or, according to his own good will does
not grant  the gift of life.
Spouses are certainly free, in recapitulating the gift, to make the conditions for conception as optimum as possible. Hence, the Church does not
oppose those techniques which assist the marital embrace in achieving its
natural end. But the couple must never shift their posture from receptivity to
grasping. As soon as they do, they deny the gift and make themselves
like God, but without God, before God, and not in accordance with
God31.
Consciously or unconsciously, those who resort to in-vitro fertilization
demonstrate that they are not content with remaining receptive before the One
who alone is Lord and Giver of life. Since the Creator has not granted the
gift through their own self-giving, they seek to extort the gift.
26
27
28
29
30
31

Dominum et vivificantem, 35.
See Gaudium et spes, p. 50.
John Paul II, Dominum et vivificantem, 36.
See John Paul II, General audience, July 4, 1984.
Ibidem, Nov 21, 1984.
Catechism of the Catholic Church, 398.
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Spouses who live the ethos of the gift experience a salvific fear
of ever violating or degrading the religious content and theological meaning
of their mutual self-donation32. The one flesh union speaks of a great mystery(see Eph 5:31-32)  the human-divine mystery of gift-generation,
In-vitro fertilization denies this great mystery by usurping the mutual donation of spouses.
Far removed from the physical and spiritual milieu of spousal union, invitro techniques instrumentalize human sexuality. Instead of revering the body
and its nuptial meaning, doctors, technicians and the spouses themselves treat
their bodies as objects to be mined for the raw materials necessary in the
production of a child. A typical part of this procedure, of course, is male
masturbation which in itself radically denies the husbands gift and his brides receptivity to the gift.
Furthermore, while there are many acts through which a child can be
conceived (the marital embrace, rape, fornication, adultery, incest, various
technological procedures) only one is in keeping with the dignity of the child
as a divine gift. To desire a child not as the fruit of marital love, but as the
end result of a technological procedure is to treat the child as a product to
obtain, rather than a gift to receive and a person to be loved for his own
sake33. This creates  consciously, or unconsciously  a depersonalized orientation towards the child.
Products are subject to quality control. When a person spends top dollar
for a new TV, he wants it in mint condition. He does not care about the TV he
pulled out of the box for its own sake. If it is defective, he will take it back
for a refund or exchange it for another one. Similarly, the temptation is all too
real for a couple paying thousands of dollars for in-vitro fertilization to want
a refund or an exchange if their product is defective.
The denial of the gift inherent in in-vitro techniques leads people to want
not the particular baby conceived for his own sake, but babies in mint condition, even babies made to order. The only way to ensure that every child is
received as a divine gift is to ensure that every child is conceived as a recapitulation of the divine gift. Unconditional love begets unconditional love.
In Conclusion
We have learned that the dimension of the gift is the interpretive key of
John Pauls adequate anthropology. Since the mystery of gift originates in
God himself, an adequate anthropology must be a theological anthropology. In
32
33

See idem; see also John Paul II, General audience, Nov 14, 1984.
Gaudium et spes, 24.
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turn, since the gift is inscribed in the human body, an adequate anthropology
must be a theology of the body.
The proliferation of in-vitro fertilization is only one sign among many
that the modern world is in desperate need of John Paul IIs revolutionary
catechesis on the human body. Much more is at stake in questions of sexual
morality and procreation than many are willing to admit. Indeed the choices
and the actions [of men and women] take on all the weight of human existence
in the union of the two34. When we grasp at life we die (see Gn 2:17). When
we »receive« the gift, reciprocate it and recapitulate it, we fulfill the very
meaning of [our] being and existence35.

ZAP£ODNIENIE IN VITRO A HERMENEUTYKA DARU
(STRESZCZENIE)

Teologia cia³a Jana Paw³a II ukazuje klucz interpretacyjny do zrozumienia tego, kim jest
cz³owiek oraz jak ma ¿yæ w postaci hermeneutyki daru. Autor niniejszego artyku³ pragnie
ukazaæ, ¿e zap³odnienie in vitro oraz inne techniki reprodukcyjne zastêpuj¹ce zjednoczenie ma³¿eñskie stanowi¹ zasadnicze zaprzeczenie owego wymiaru daru i jako takie s¹ równie¿ fundamentaln¹ zdrad¹ cz³owieczeñstwa. Z teologicznego punktu widzenia wymiar daru odnosi siê
przede wszystkim do wymiany mi³oci wewn¹trz Trójcy wiêtej, na wzór i podobieñstwo której
cz³owiek zosta³ stworzony mê¿czyzn¹ i niewiast¹. St¹d te¿ mi³oæ oblubieñcza miêdzy kobiet¹
i mê¿czyzn¹ jest mi³oci¹ ca³kowitego obdarowania sob¹ we wzajemnym oddaniu. Cz³owiek jest
jednoci¹ duszy i cia³a, dlatego jego wewnêtrzny wymiar daru potwierdza siê na zewn¹trz,
widzialnie w jego ciele. Dziecko, które jest owocem zjednoczenia cielesnego ma³¿onków, stanowi
uosobienie ich bycia jednym cia³em  ¿yj¹cy znak ich wzajemnego oblubieñczego obdarowania.
Dlatego te¿, pomimo niejednokrotnie dobrych intencji tych, którzy uciekaj¹ siê do metody in vitro,
sztuczne techniki zap³odnienia ca³kowicie niszcz¹ dynamikê daru; niszcz¹ dar pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem, miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ oraz pomiêdzy rodzicami i dzieckiem. Chocia¿
bowiem istnieje wiele aktów, poprzez które mo¿e zostaæ poczête dziecko (zjednoczenie ma³¿eñskie, gwa³t, cudzo³óstwo, zdrada, kazirodztwo, techniki reprodukcyjne), to jednak tylko jeden
zabezpiecza godnoæ dziecka jako Bo¿ego daru. Jest to akt widzialnego oblubieñczego obdarowania, na wzór niewidzialnej wymiany mi³osnej Trójcy wiêtej, który wyra¿a siê w oblubieñczym
zjednoczeniu ma³¿onków.

IN-VITRO-FERTILISIERUNG UND DIE HERMENEUTIK DER GABE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im folgenden Text wird die In-Vitro-Fertilisierung (wie auch andere, die eheliche Vereinigung ersetzende Reproduktionstechniken) als ein grundsätzlicher Widerspruch zum Austausch
des Gebens bezeichnet. Als solche tangieren sie das ganze Mensch-Sein. In ihrer ursprünglichen
34
35

John Paul II, General audience, June 27, 1984.
Ibidem, Jan 16, 1980.
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Bedeutung bezieht sich die Dimension der Gabe auf den Austausch der Liebe im Wesen der
Heiligsten Dreifaltigkeit, auf deren Bild und Gleichnis der Mensch als Mann und Frau geschaffen
wurde. Aus diesem Grund ist die bräutliche Liebe zwischen Mann und Frau ein ganzheitliches
gegenseitiges Beschenken in der Selbst-Gabe. In seinem Inneren, im Geheimnis seiner Seele
erfährt der Mensch den Aufruf zur Existenz im Bewusstsein des Bild- und Gleichnis-Seins der
ewigen Liebe. Als eine leib-seelische Einheit, bestätigt sich diese innere Dimension des SichSchenkens auch nach Außen, sichtbar in seinem Leib. Das Kind, das die Frucht der leiblichen
Vereinigung des Ehepaares ist, verkörpert ihr Ein-Leib-Sein; es wird zu einem sichtbaren Zeichen
ihres gegenseitigen bräutlichen Sich-Beschenkens. Trotz der guten Absichten jener, die zur InVitro-Methode greifen, zerstören solche künstliche Methoden der Fertilisierung gänzlich die Dynamik der Gabe. Die Gabe, die sich zwischen Gott und Mensch, Mann und Frau, aber auch Eltern
und Kind ereignet, wird hier zerstört. Das Kind kann zwar auf verschiedenen Wegen gezeugt
werden (elterliche Vereinigung, aber auch Ehebruch, Inzest, Vergewaltigung, sowie Reproduktionstechniken), nur eine jedoch bestätigt und bewahrt die Würde des Kindes als einer göttlichen Gabe:
es ist der Akt des sichtbaren Sich-Beschenkens nach dem Bild und Gleichnis des Austausches der
Liebe im Wesen der Dreieinigkeit.
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We wspó³czesnej kulturze, w której mi³oæ i cielesnoæ cz³owieka ³¹czone
s¹ g³ównie z kategoriami hedonistycznymi, utylitarystycznymi i permisywizmem moralnym, wiadomoæ i rozumienie oblubieñczego sensu cia³a oraz
p³ci cz³owieka s¹ znikome. Rozwa¿ania nad oblubieñczym znaczeniem compositum humanum znajdujemy w przemyleniach Jana Paw³a II, zw³aszcza
w ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ1 oraz Katechezach rodowych o teologii
cia³a2. Namys³ nad owymi tekstami, osadzony w kontekcie aktualnej sytuacji
spo³eczno-kulturowej, nasuwa pytania: Czy oblubieñczy sens cia³a mo¿e byæ
prze¿ywany poza zjednoczeniem cielesnym i ma³¿eñstwem? Czy jego dowiadczanie in actu by³o przywilejem cz³owieka tylko w okresie pierwotnej
niewinnoci, a po wydarzeniu grzechu zosta³o przesuniête w sferê in potentia?
1
2

K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ. Studium etyczne, Kraków 1962.
Opublikowane w zbiorze Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, Città del Vaticano 1986. W niniejszym opracowaniu korzystaæ bêdziemy z serii
wydanej przez Redakcjê Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹
i niewiast¹ stworzy³ ich, t. 1: Chrystus odwo³uje siê do pocz¹tku. O Jana Paw³a II teologii cia³a,
T. Styczeñ (red.), Lublin 2001 (dalej: MN, t. 1); Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, t. 2:
Chrystus odwo³uje siê do serca. O Jana Paw³a II teologii cia³a, T. Styczeñ (red.), Lublin 2001 (dalej:
MN, t. 2); Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, t. 3: Chrystus odwo³uje siê do zmartwychwstania. O Jana Paw³a II teologii cia³a, T. Styczeñ (red.), Lublin 2001 (dalej: MN, t. 3).
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Co z tymi wszystkimi osobami, które z ró¿nych powodów ¿yj¹ w stanie samotnoci, bez¿eñstwa, celibatu? Czy one równie¿ mog¹ dowiadczaæ oblubieñczego sensu cia³a in actu? Jakie szczêcie mo¿liwe jest dla tych, którzy dobrowolnie wybieraj¹ bez¿eñstwo i celibat w wiecie, który zdecydowanie uprzywilejowuje ma³¿eñstwo i zjednoczenie p³ciowe? W niniejszym opracowaniu zostanie podjêta próba odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania; bêdzie to
tak¿e droga do przypomnienia tej prawdy o ludzkim ciele i p³ci, która wi¹¿e
osoby ludzkie nie tylko prokreacj¹, ale równie¿ uniwersaln¹ komuni¹ osób,
i której wymiar ma dla ka¿dego cz³owieka charakter nie tylko etyczny, ale
przede wszystkim ontyczny  jest osobotwórcz¹ przestrzeni¹, która ma go
wyra¿aæ i rozwijaæ w ka¿dym powo³aniu i stanie.
1. Sens cia³a
Jan Pawe³ II u¿ywa w Katechezach rodowych pojêcia sens cia³a, mówi¹c o poczuciu sensu cia³a u cz³owieka jako najg³êbszej wiadomoci
sensu ludzkiej cielesnoci i p³ciowoci3 ujawnionej na kartach biblijnego opowiadania o pocz¹tku cz³owieka i wiata. Poddaj¹c fenomenologicznej analizie perykopy pocz¹tku Papie¿ zauwa¿a, ¿e teksty natchnione zawieraj¹
w sobie zasadnicze elementy antropologii, któr¹ okreliæ mo¿na mianem
adekwatnej. Antropologia adekwatna to w ujêciu Papie¿a taka, która stara siê
rozumieæ i t³umaczyæ cz³owieka w tym, co istotowo ludzkie; pozostaj¹c na
gruncie istotowo ludzkiego dowiadczenia, przeciwstawia siê ona redukcjonizmowi typu przyrodniczego, który czêsto idzie w parze z ewolucyjnym
rozumieniem pocz¹tków cz³owieka4. W przypadku teologii cia³a adekwatnoæ owej antropologii wyra¿a siê równie¿ w tym, ¿e jest ona ukierunkowana
na wydobycie z tekstów natchnionych istotowo ludzkiego dowiadczenia
cielesnoci cz³owieka, które z kolei wyklucza stricte przyrodnicze zakwalifikowanie cia³a osoby. Trzeba zatrzymaæ siê w procesie redukcji, która prowadzi
w kierunku zrozumienia cz³owieka w wiecie (typ kosmologiczny zrozumienia), aby zrozumieæ cz³owieka w samym sobie. Ten drugi typ zrozumienia
mo¿na by nazwaæ personalistycznym. Typ personalistyczny zrozumienia cz³owieka nie jest antynomi¹ typu kosmologicznego  jest jego wype³nieniem5.
Zadanie tego wype³nienia polega na wzbogaceniu i pog³êbieniu ca³ego realizmu koncepcji cz³owieka6 i teologia cia³a, opieraj¹c siê redukcjonizmowi
zarówno typu przyrodniczego, jak te¿ idealistycznego, jest narzêdziem budo3
4
5
6

MN, t. 1, s. 42.
Ibidem, s. 51.
K. Wojty³a, Podmiotowoæ i to, co nieredukowalne w cz³owieku, Ethos 2/3 (1988), s. 25.
Ibidem, s. 27.
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wania tego realizmu poprzez odwo³ywanie siê do realistycznie i konsekwentnie prze¿ywanego dowiadczenia siebie w ciele7.
Interpretuj¹c pierwsze rozdzia³y Genesis Jan Pawe³ II zauwa¿a, ¿e
uszczêliwiaj¹cy pocz¹tek bytowania cz³owieka, jako mê¿czyzny i kobiety,
³¹czy siê z objawieniem i zarazem odkryciem tego sensu cia³a, który wypada
nazwaæ »oblubieñczym«8. Mówi¹c o objawieniu i odkryciu zarazem, Papie¿ podtrzymuje swoje stanowisko, ¿e w¹tek teologiczny pojawia siê w Biblii
jako jednoczenie antropologiczny, czyli jako pewna treæ [nie tylko] uwiadomiona[, ale] i prze¿yta przez cz³owieka9. To za, co prze¿ywa pierwszy
cz³owiek na kanwie jahwistycznego opowiadania o pocz¹tku, koncentruje
siê wokó³ dowiadczenia pierwotnej: samotnoci-jednoci-nagoci, na gruncie
której ujawnia siê oblubieñcze znaczenie jego cia³a.
Pierwotna samotnoæ dotyka stworzonego na obraz i podobieñstwo
Bo¿e cz³owieka, gdy wród ca³ego stworzenia nie znajduje on istoty sobie
podobnej, z któr¹ móg³by wejæ w relacjê wzajemnoci istnienia. Ów brak
odpowiedniej dla siebie pomocy jest stanem, a bardziej jeszcze procesem
wewnêtrznym, w którym pierwszy cz³owiek poznaje swoj¹ niesprowadzalnoæ i istotow¹ nieuto¿samialnoæ z widzialnym wiatem innych istot ¿yj¹cych (animalia). Jest to proces ustalania swej ludzkiej to¿samoci w stosunku
do ca³ego otoczenia, stwierdzi Jan Pawe³ II, proces wy-osobniania siê od
tego¿ otoczenia, czyli ujawniania siê sobie i zarazem potwierdzania w widzialnym wiecie jako »o-soba«10. W momencie stworzenia przez Boga
pierwszej kobiety i spotkaniu jej z pierwszym mê¿czyzn¹ pierwotna samotnoæ cz³owieka zostaje prze³amana i przeobra¿a siê w nowe dowiadczenie
 pierwotnej jednoci dwojga, w której jednoæ oznacza przede wszystkim
to¿samoæ natury mê¿czyzny i kobiety, a dwoistoæ wszystko to, czym ró¿ni¹
siê mêskoæ i kobiecoæ na gruncie tego cz³owieczeñstwa, czyli p³eæ11.
Pierwotna samotnoæ okazuje siê drog¹ do obdarowania cz³owieka
przez Stwórcê drugim ja w cz³owieczeñstwie12, którego nie znalaz³ on wród
innych istot ¿yj¹cych (animalia). W³anie poprzez g³êbiê tej pierwotnej samotnoci cz³owiek mo¿e wy³oniæ siê w wymiarze wzajemnego daru, którego wyrazem jest ludzkie cia³o  wyra¿aj¹ce kobiecoæ dla mêskoci i wzajemnie
mêskoæ dla kobiecoci13. Jednoczenie samotnoæ ta jest drog¹ wewnêtrzn¹
samego cz³owieka, kieruj¹c¹ go nie tylko ku odkryciu swojej osobowej pod7

s. 1617.
8
9
10
11
12
13

Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ. Moralne aspekty teologii cia³a, Warszawa 2008,
MN, t. 1, s. 54.
Ibidem, s. 55.
Ibidem, s. 3031, 3738.
Ibidem, s. 3940.
Por. MD 6.
MN, t. 1, s. 54.
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miotowoci, ale równie¿ ku zapragniêciu istoty sobie-podobnej i otwarciu na
zwi¹zany z tym nowy sposób bytowania: w komplementarnej jednoci dwojga.
Owo otwarcie, podkreli Papie¿, stanowi o cz³owieku-osobie nie mniej, a chyba bardziej jeszcze ni¿ samo wy-osobnienie, gdy¿ stanowi pierwsze niejako
odkrycie w³aciwej sobie transcendencji, która jest niewiadomym oczekiwaniem na komuniê osób14. Komunia osób oznacza dla Jana Paw³a II w³anie ow¹ pomoc p³yn¹c¹ poniek¹d z samego faktu zaistnienia osoby obok osoby, a jeszcze bardziej osoby dla osoby15.
Mê¿czyzna i kobieta, stworzeni razem, s¹ chciani przez Boga jako jedno
dla drugiego, czytamy w Katechizmie Kocio³a Katolickiego, Bóg stworzy³
ich do wspólnoty osób, w której jedno mo¿e byæ »pomoc¹« dla drugiego,
poniewa¿ s¹ równoczenie równi jako osoby i uzupe³niaj¹ siê jako mê¿czyzna
i kobieta16. Dlatego pe³ne, niejako doprowadzone do koñca, stworzenie cz³owieka wyra¿a siê w powo³aniu do istnienia owej communio personarum, jak¹
stanowi¹ od pocz¹tku mê¿czyzna i niewiasta17. Równie¿ obrazem i podobieñstwem Boga sta³ siê, wed³ug Jana Paw³a II, cz³owiek nie tylko przez samo
cz³owieczeñstwo, ale tak¿e poprzez komuniê osób, nie tyle w akcie samotnoci, ile w akcie komunii18.
Komunijny sposób istnienia cz³owieka zostaje mu objawiony i zarazem
przez niego prze¿yty jako dar, w spotkaniu z drugim, komplementarnym ja
w cz³owieczeñstwie. Moment ten jest równie¿ prze¿yciem jednakowej osobowej godnoci i podmiotowoci drugiego ja. Mêskoæ i ¿eñskoæ, jako wzajemnie dope³niaj¹ce siê sposoby bycia cia³em i zarazem bycia cz³owiekiem,
jako dwa komplementarne poczucia sensu cia³a, objawiaj¹ nie tylko specyfikê somatyczn¹ samego cia³a osoby, ale bardziej jeszcze specyfikê ludzkiego
egzystowania jako komplementarn¹ jednoæ dwojga (communio personarum). Kobiecoæ niejako odnajduj¹ca siebie w obliczu mêskoci oraz mêskoæ
potwierdzaj¹ca siê niejako przez kobiecoæ  zinterpretuje okrzyk Adama na
widok Ewy autor Katechez  wskazuje od pocz¹tku na wcielon¹ komuniê
osób i tê komuniê od pocz¹tku postuluje19.
14
15
16
17

Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 40.
KKK 371372.
MN, t. 1, s. 40. Podstawowym teologicznym punktem odniesienia dla refleksji Jana Paw³a II,
a wczeniej jeszcze abp. Karola Wojty³y, nad rzeczywistoci¹ communio personarum stanowi soborowa
Konstytucja Gaudium et spes, nr 12: Lecz Bóg nie stworzy³ cz³owieka samotnym: gdy¿ od pocz¹tku
»mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich« (Rdz 1,27); a zespolenie ich stanowi pierwsz¹ formê wspólnoty
osób (communio personarum). Zob. J. Kupczak, Znaczenie Soboru Watykañskiego II dla teologii communio personarum Jana Paw³a II, Polonia Sacra 7 (2003), s. 6788; idem, Dar i komunia. Teologia cia³a
w ujêciu Jana Paw³a II, Kraków 2006, s. 161168; M. Shivanandan, Crossing the Threshold of Love:
A New Vision of Marriage in the Light of John Paul IIs Anthropology, Washington 2005, s. 7377.
18 MN, t. 1, s. 40.
19 Ibidem, s. 4142.
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Na tym momencie poznawanie i prze¿ywanie sensu swojego cia³a przez
pierwszego cz³owieka siê jednak nie koñczy, a mo¿na powiedzieæ, ¿e w³anie
siê otwiera na poznanie i prze¿ycie jego pe³ni. Po okrzyku Adama na widok
Ewy, który jest pierwszym okrzykiem mi³oci, jaki rozleg³ siê na ziemi20,
wybrzmiewaj¹ s³owa ustanawiaj¹ce jednoæ ma³¿eñsk¹ obojga (Rdz 2,24),
a nastêpnie s³owa mówi¹ce o tym, ¿e Chocia¿ mê¿czyzna i jego ¿ona byli
nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu (Rdz 2,25). Taki uk³ad wersetów
biblijnych pozwala, wed³ug Jana Paw³a II, mówiæ o objawieniu i zarazem
odkryciu »oblubieñczego« sensu cia³a w tajemnicy stworzenia21.
2. Znaczenie oblubieñczego sensu cia³a
W myl Jana Paw³a II przytoczony fragment z Ksiêgi Rodzaju dowodzi
prze¿ywania przez mê¿czyznê i kobietê oblubieñczego sensu cia³a in actu:
pomimo wiadomoci prokreacyjnych mo¿liwoci swego cia³a i p³ci, pierwsi
mê¿czyzna i kobieta byli równoczenie wolni od przymusu swego cia³a
i p³ci22. Wskazana wolnoæ oznacza posiadanie samego siebie (samo-posiadanie), które jest konieczne, a¿eby móc nastêpnie dawaæ siebie w darze. Cia³o
ludzkie w jego p³ciowoci  mêskoci i kobiecoci  musi byæ zatem nie tylko
ród³em p³odnoci i prokreacji, wywnioskuje autor teologii cia³a, ale jest
w tym ciele »od pocz¹tku« zawarta w³aciwoæ oblubieñcza, czyli zdolnoæ
wyra¿ania tej mi³oci, w której cz³owiek-osoba staje siê darem23 dla drugiego.
Geneza takiego znaczenia ludzkiego cia³a i p³ci wybrzmiewa równie¿
w soborowej konstytucji Gaudium et spes, do której nawi¹zuje Jan Pawe³ II:
Kiedy Pan Jezus modli siê do Ojca, aby »wszyscy byli jedno [...] jako i my
jedno jestemy« (J 17,21-22), otwieraj¹c przed rozumem ludzkim niedostêpne
perspektywy, daje znaæ o pewnym podobieñstwie miêdzy jednoci¹ Osób Boskich a jednoci¹ Synów Bo¿ych, zespolonych w prawdzie i mi³oci. To podobieñstwo ukazuje, ¿e cz³owiek, bêd¹c jedynym na ziemi stworzeniem, którego
Bóg chcia³ dla niego samego, nie mo¿e w pe³ni odnaleæ siê inaczej, jak tylko
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego24. Ów bezinteresowny dar
z siebie samego ujawnia siê w³anie w oblubieñczym sensie cia³a osoby
ludzkiej.
Je¿eli nagoæ wolna od wstydu wynika³a z wewnêtrznej wolnoci daru,
czyli samo-posiadania, które pozwala³o dalej dawaæ siebie w darze, to po20
21
22
23
24

Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXVIII wiatowy Dzieñ Pokoju (1.01.1995), 3.
MN, t. 1, s. 55.
Ibidem.
Ibidem, s. 56.
KDK 24.
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zwala³o ono równie¿ mê¿czynie i kobiecie odnaleæ siê wzajemnie tak, jak
Stwórca ka¿dego z nich »chcia³ dla niego samego«. W ten sposób Papie¿
³¹czy fragment soborowy z biblijnym  mê¿czyzna odnalaz³ w tym pierwszym
uszczêliwiaj¹cym spotkaniu kobietê i przyj¹³ j¹ tak, jak ona jest chciana przez
Stwórcê dla niej samej i wzajemnie ona jego tak samo odnalaz³a i przyjê³a,
jak on dla niego samego jest chciany przez Stwórcê. Na tym polega
w dalszym ci¹gu objawienie i zarazem odkrycie oblubieñczego sensu cia³a,
z którym kobieta i mê¿czyzna wchodz¹ w wiat. Cia³o ludzkie ujawnia w nim
nie tylko sw¹ fizyczn¹ mêskoæ czy kobiecoæ, ale równie¿ tak¹ wartoæ
i takie piêkno, które przekracza sam tylko fizyczny wymiar »p³ciowoci«
cz³owieka25.
Oblubieñczy sens cia³a wskazuje zatem z jednej strony na szczególn¹
zdolnoæ cz³owieka do wyra¿ania tej mi³oci, w której staje siê on dla drugiego
bezinteresownym darem oraz przyjmuje drugiego jako niezas³u¿ony przez siebie dar; z drugiej za strony ów sens uzdalnia do afirmacji drugiego cz³owieka
jako kogo chcianego przez Stwórcê dla niego samego w prawdzie jego cia³a
i p³ci. Taka afirmacja i wymiana staje siê tworzywem komunii osób, dla której
cz³owiek od pocz¹tku zosta³ stworzony mê¿czyzn¹ i niewiast¹26.
3. Oblubieñczy sens cia³a a historyczne powo³anie osoby
W przekonaniu autora Katechez o teologii cia³a opowiadanie biblijne ukazuje nie tylko pierwotny, ale zarazem wzorczy wymiar bytowania cz³owieka jako mê¿czyzny i kobiety: pierwsi mê¿czyzna i niewiasta maj¹ stanowiæ
pocz¹tek i wzór takich samych wspólnot komunii dla wszystkich mê¿czyzn
i kobiet, którzy kiedykolwiek bêd¹ siê ³¹czyæ z sob¹ »tak cile, ¿e stan¹ siê
jednym cia³em«27. Pomimo ¿e oblubieñcze znaczenie cia³a ulegaæ bêdzie wielorakim zniekszta³ceniom w czasie historycznej egzystencji cz³owieka, stale
bêdzie tkwi³o jako najg³êbsza warstwa, która domaga siê ods³oniêcia w swej
prostocie i czystoci28. Kolejne wersety Genesis uka¿¹ dalsze bytowanie mê¿czyzny i kobiety jako znacznie ró¿ni¹ce siê od uszczêliwiaj¹cego pocz¹tku
z powodu grzechu, niemniej jednak prawda i sens ludzkiego cia³a oraz p³ci
nie ulegn¹ zmianie  cz³owiek nie oderwie siê nigdy od »oblubieñczego«
sensu swego cia³a29. Ka¿dy cz³owiek historyczny, podkreli Jan Pawe³ II,
korzeniami tkwi niejako w swojej objawionej, teologicznej prehistorii i st¹d
25
26
27
28
29

MN, t. 1, s. 57.
Ibidem, s. 58.
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w ka¿dym punkcie swej grzesznej historycznoci t³umaczy siê (co do duszy
i cia³a) odniesieniem do pierwotnej niewinnoci30.
Pierwotna prawda i sens ludzkiej cielesnoci bêdzie siê nadal ujawniaæ
jako najg³êbsze wezwanie serca ka¿dego ¿yj¹cego w historii cz³owieka.
Wezwanie to wyartyku³uje Pan Jezus najpierw w rozmowie z faryzeuszami
na temat rozwodu  niepomny jakoby na wszelkie dokonuj¹ce siê z up³ywem
czasu historycznego przemiany  uzna archetyp pocz¹tku za prawomocny
i obowi¹zuj¹cy (Mt 19,8). Nastêpnie za w Kazaniu na Górze (Mt 5,1-12),
w którym dokona zasadniczej rewizji sposobu rozumienia i wype³nienia prawa
moralnego, tak¿e w odniesieniu do ludzkiej cielesnoci i p³ciowoci31. Têdy
równie¿  podsumuje autor Katechez  poprowadzi droga od tajemnicy stworzenia do odkupienia cia³a32.
3.1. Oblubieñczy sens cia³a a ma³¿eñstwo
W ci¹gu historycznych dziejów Kocio³a teologiczna wizja ma³¿eñstwa
oraz cielesnej realizacji jego istoty i celów podlega³a rozwojowi oraz przemianom33. Jest to kwestia wymagaj¹ca szerszej refleksji, st¹d nie zostanie tu roz30
31
32
33

Ibidem, s. 26.
MN, t. 2, s. 19.
MN, t. 1, s. 5758.
By³o to zwi¹zane z kszta³towaniem siê szczegó³owej wizji cz³owieka, zw³aszcza z podejciem
do jego sfery cielesnej, p³ciowej, seksualnej. Przez wieki sens ma³¿eñstwa oraz cel cielesnego wspó³¿ycia ma³¿onków okrela³a, a bardziej jeszcze usprawiedliwia³a, prokreacja. Taki pogl¹d znajdziemy
u Ojców Kocio³a, nastêpnie w okresie scholastycznym oraz w czasie reformacji. Zmian w tej kwestii
nie przyniós³ sobór trydencki ani czas potrydencki, w którym panowa³a raczej kanoniczna wizja ma³¿eñstwa. Dopiero pod koniec XIX w., a g³ównie w latach trzydziestych XX w., gdy wiedza na temat
ma³¿eñstwa poszerzy³a siê o osi¹gniêcia z dziedziny psychologii, pojawi³y siê w refleksji teologicznej
g³osy o potrzebie uwypuklenia personalistycznych elementów ma³¿eñstwa. Chodzi³o przede wszystkim
o dowartociowanie mi³oci pomiêdzy ma³¿onkami oraz postrzeganie samego zwi¹zku ma³¿eñskiego nie
tyle w kategoriach instytucji spo³ecznej i kocielnej, co wspólnoty kochaj¹cych siê osób. D³ugi etap,
w którym ma³¿onkowie oraz ich obopólne dobro by³y traktowane bardziej jak narzêdzie do wype³nienia
obowi¹zku prokreacji zmieni³ dopiero personalistyczny charakter nauczania Soboru Watykañskiego II
(KDK 4852) oraz kolejnych papie¿y. Wartoæ mi³oci ma³¿eñskiej podkreli³a pierwsza encyklika
Benedykta XVI Deus Caritas est (dalej: DCE), (zob. n. 218), a godnoæ ma³¿eñskiego aktu wybrzmia³a
równie¿ w najnowszej Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae (zob. n. 410). Tekst
Instrukcji w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_en.html (28 V 2009). Por. A. wierczek, Funkcje cia³a w ¿yciu
ma³¿eñskim w posoborowym nauczaniu Kocio³a i teologów, Kraków 1999, s. 117119; J. Wróbel,
Ma³¿eñstwo chrzecijañskie w refleksji teologicznej od Ojców Kocio³a do Soboru Watykañskiego II.
Szkic historyczny, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), P³ciowoæ ludzka w kontekcie mi³oci. Przes³anie
moralne Kocio³a, Lublin 2007, s. 282306; A. Bohdanowicz, Unifikuj¹ca rola mi³oci w ¿yciu ma³¿eñskim wed³ug Benedykta XVI, Teologia i moralnoæ 1 (2006), s. 8195; K. Glombik, Jednoæ dwojga.
Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia ma³¿eñstwa w ujêciu Herberta Domsa (18901977),
Opole 2007, s. 56; C. Caffarra, O ca³ociowym, osobowym ujêciu ma³¿eñstwa chrzecijañskiego
w najnowszej teologii katolickiej, t³um. T. Gorzkula, w: Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Sakrament,
Lublin 1998, s. 335347.

122

KAROLINA KOROBCZENKO

winiêta. Powo³anie do komunii mi³oci, wypisane przez Stwórcê w komplementarnym cz³owieczeñstwie mê¿czyzny i kobiety  w jednoci dwojga
 uznawane jest we wspó³czesnym nauczeniu Kocio³a i teologów za naturalny
fundament zwi¹zku ma³¿eñskiego34. Jednoæ, o której mówi Rdz 2,24, to
niew¹tpliwie ta jednoæ, która wyra¿a siê i urzeczywistnia w zjednoczeniu
ma³¿eñskim  stwierdzi³ Jan Pawe³ II w Katechezach35. Nawi¹zuj¹c za do
wypowiedzi Vaticanum II, ¿e istnieje pewne podobieñstwo miêdzy jednoci¹
Osób Boskich a jednoci¹ synów Bo¿ych zespolonych w prawdzie i mi³oci36,
podkreli³, ¿e mê¿czyzna i kobieta s¹ predysponowani do ukszta³towania komunii osób, szczególnie staj¹c siê jednym cia³em w prawdzie i mi³oci.
Ich komunia ma³¿eñska zosta³a bowiem wyprowadzona z komunii Osób Boskich, z tajemnicy mi³osnego trynitarnego My37. Owa trynitarna communio sta³a siê archetypem do odkrycia antropologicznej communio, w której
ka¿dy cz³owiek jest osob¹ poprzez, w i dziêki autentycznej mi³oci38.
Trudnoæ w prze¿ywaniu oblubieñczego sensu cia³a in actu polega na
tym, ¿e po wydarzeniu grzechu pierworodnego, cia³o w swej mêskoci i kobiecoci przesta³o stanowiæ »niepodejrzane« tworzywo komunii osób, jak gdyby zosta³o w swojej pierwotnej funkcji »zakwestionowane« w wiadomoci
mê¿czyzny i kobiety39. P³ciowoæ zosta³a nagle odczuta i uwiadomiona jako
element wzajemnego przeciwstawienia mê¿czyzny i kobiety40: wtedy otworzy³y siê im obojgu oczy i poznali, ¿e s¹ nadzy; spletli wiêc ga³¹zki figowe
i zrobili sobie przepaski (Rdz 3,7). Cz³owiek po grzechu pierworodnym zagubi³ poczucie obrazu Bo¿ego w sobie, co objawi³o siê wstydem cia³a: us³ysza³em Twój g³os w ogrodzie, przestraszy³em siê, bo jestem nagi, i ukry³em siê
(Rdz 3,10). Odmowa daru z siebie Bogu, któremu ów dar w sposób pierwszorzêdny siê nale¿a³, ograniczy³a tak¿e ludzk¹ wolnoæ darowywania siebie innym41. Uleg³o zmianie pojmowanie wolnoci przez cz³owieka  w pierwotnym znaczeniu by³a ona zdolnoci¹ dobrowolnego udzielania siebie w darze
na wzór Boga  po grzechu cz³owiek po¿¹dliwoci, jak okreli go teologia
Janowa (1J 2,16-17), sk³onny jest wi¹zaæ pojêcie wolnoci ze sfer¹ posiadania
rzeczy oraz innych, ubiegaj¹c siê o w³adzê nad nimi (ku twemu mê¿owi bê34

s. 81.

35
36
37
38

Por. A. Bohdanowicz, Unifikuj¹ca rola mi³oci w ¿yciu ma³¿eñskim wed³ug Benedykta XVI,

MN, t. 1, s. 42.
KDK 24.
LdR 8.
S. Mycek, Teologiczna osoba w eucharystycznym istnieniu. Dialog z propozycjami trynitarnej
antropologii Hansa Ursa von Balthazara, Kolekcja Communio 16 (2004), s. 344.
39 MN, t. 2, s. 3435.
40 Ibidem, s. 35.
41 E. Wolicka, Biblijny pocz¹tek cz³owieka w teologii cia³a Jana Paw³a II, Znak 3 (1981),
s. 284.
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dziesz kierowa³a swe pragnienia, on za bêdzie panowa³ nad tob¹ (Rdz
3,16))42.
Wraz z za³amaniem siê pierwotnie komunijnego odniesienia mê¿czyzny i kobiety, osobowy profil p³ciowoci, który ujawnia³ znaczenie oblubieñczego sensu cia³a, ust¹pi³ miejsca niejako samemu odczuciu »p³ciowoci«43.
Jan Pawe³ II okreli³ to drugim odkryciem p³ci, które odró¿nia cz³owieka
pierwotnej niewinnoci od historycznego cz³owieka po¿¹dliwoci44.
Drogê naprawy, reintegracji cz³owieczeñstwa przez powrót do prawdy
pocz¹tku, wyznacza dzie³o wcielenia oraz odkupienia cia³a dokonane przez
Jezusa Chrystusa. Z pomoc¹ cz³owiekowi po¿¹dliwoci przychodzi Chrystusowy etos odkupienia cia³a wyra¿ony w Kazaniu na Górze. Wypowiadaj¹c kolejne fundamentalne dla teologii cia³a s³owa: S³yszelicie, ¿e powiedziano: Nie
cudzo³ó¿. A ja wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê
w swoim sercu dopuci³ z ni¹ cudzo³óstwa (Mt 5,27-28)45, Pan Jezus wskazuje,
jak w praktyce nale¿y rozumieæ i stosowaæ przykazanie odnosz¹ce siê do cudzo³óstwa.
Serce jest w teologii biblijnej ród³em ¿ycia rozumianego sensu largo:
¿ycia fizycznego, duchowego, uczuciowego, intelektualnego, naturalnego, religijnego, ¿ycia rozumu i woli. Oznacza ono najg³êbsze wnêtrze cz³owieka,
w którym rozwa¿a on i podejmuje decyzje46. W Kazaniu na Górze serce jest
ukazane jako ten wymiar cz³owieczeñstwa, z którym bezporednio ³¹czy siê
poczucie sensu ludzkiego cia³a, równie¿ poczucie oblubieñcze. Pan Jezus ods³ania, ¿e serce cz³owieka sta³o siê po grzechu miejscem wzajemnego przesilania siê mi³oci i po¿¹dliwoci; po¿¹dliwoæ za przynios³a ze sob¹ za³amanie
pierwotnie komunijnego odniesienia mê¿czyzny i kobiety, ograniczenie, naruszenie i wypaczenie oblubieñczego sensu cia³a: osobowy profil p³ciowoci
(kobiecoæ dla mêskoci i mêskoæ dla kobiecoci) przesta³ byæ wezwaniem do osobowej komunii, a pozosta³ tylko przedmiotem atrakcji. Im bardziej
po¿¹dliwoæ opanowuje serce, tym mniej dowiadcza ono oblubieñczego
sensu cia³a (czyli wra¿liwoci na dar osoby, który wyra¿a siê we wzajemnych
odniesieniach mê¿czyzn i kobiet), a tym silniej dowiadcza ono owego przymusu cia³a, który ogranicza samo-posiadanie i uniemo¿liwia wewnêtrzn¹
wolnoæ daru. Cia³o staje siê pod wp³ywem tego procesu przedmiotem po¿¹dania, a wraz z tym terenem przyw³aszczenia drugiego cz³owieka. Po¿¹dliwoæ
42
43
44
45

Por. ibidem.
MN, t. 2, s. 3536.
Ibidem, s. 36.
Starsze przek³ady podaj¹: ju¿ j¹ scudzo³o¿y³ w sercu swoim, co jest wiernym oddaniem orygina³u, zob. MN, t. 2, s. 21; por. M. Wojciechowski, Czy Jezus ¿¹da³ zbyt wiele? Objanienie Kazania na
Górze, Czêstochowa 2006.
46 J. Kudasiewicz, Chrystus odwo³uje siê do serca, w: MN, t. 2, s. 140.
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bowiem nie jednoczy, a przyw³aszcza, kieruje ku zaspokojeniu samego cia³a
kosztem autentycznej i pe³nej komunii osób47.
Przyw³aszczenie sobie daru, jakim jest drugie, komplementarne ja
w cz³owieczeñstwie wyra¿a siê ju¿ w spojrzeniu. Chrystus ka¿e zatrzymaæ siê
na spojrzeniu jako akcie czysto wewnêtrznym, takim, który ukrywa siê
w sercu, ale jednoczenie jest progiem cudzo³óstwa w sercu48 . Taki po¿¹dliwy sposób patrzenia nie jest tylko jednostronny, czyli nie przebiega jedynie
od mê¿czyzny do kobiety. Oboje bowiem, i mê¿czyzna i kobieta, stali siê po
grzechu cz³owiekiem po¿¹dliwoci. Po¿¹dliwe patrzenie oznacza u obojga
swego rodzaju redukcjê  stwierdzi Jan Pawe³ II  w której kobiecoæ dla
mêskoci, jak równie¿ mêskoæ dla kobiecoci zaczyna bytowaæ w sercu,
czyli intencji patrz¹cego jako przedmiot mo¿liwego zaspokojenia potrzeby
seksualnej49. Chrystusowe scudzo³o¿enie w sercu trzeba rozumieæ jako
niedowartociowanie, czyli odebranie w³aciwej wartoci, intencjonalne pozbawienie osobowej godnoci, jaka przys³uguje cia³u drugiego50.
Jeli po¿¹danie wskazuje na odejcie od oblubieñczego sensu cia³a w jego
mêskoci-kobiecoci, to mo¿e ono pojawiæ siê w ró¿nych uk³adach  przybieraæ ró¿ne postaci w odniesieniu do ró¿nych osób, w zale¿noci od tego, kim s¹
te osoby i kim s¹ one dla siebie wzajemnie51. Nas interesuje w tym punkcie,
czy i w jaki sposób dotyka ono wspólnoty ma³¿onków. Na podstawie analiz
Kazania na Górze, w którym Chrystus pos³uguje siê przenoni¹ w celu uwypuklenia grzesznoci wewnêtrznego po¿¹dania, mo¿emy stwierdziæ, ¿e po¿¹dliwe patrzenie, które prowadzi do depersonalizacji oraz odejcia od tego sensu
cia³a, który stoi u podstaw budowania jednoci osób, dotyczy na pewno sytuacji pozama³¿eñskich. Czy jest ono jednak uprawnione i akceptowalne w stosunku do kobiety, która jest w³asn¹ ¿on¹?
Chrystus, mówi¹c o po¿¹dliwym patrzeniu na kobietê, nie akcentuje, ¿e
jest ni¹ cudza ¿ona czy kobieta niebêd¹ca w³asn¹ ¿on¹, ale mówi ogólnie
o kobiecie. Oznacza to  wnioskuje Jan Pawe³ II  ¿e cudzo³óstwo w sercu
nie odbywa siê w tych samych granicach, co cudzo³óstwo w ciele. Cudzo³óstwo w sercu dokonuje siê nie tylko przez to, ¿e w sposób po¿¹dliwy patrzy
siê na kobietê, która nie jest w³asn¹ ¿on¹, ale przede wszystkim przez to, ¿e
w taki w³anie sposób patrzy siê w ogóle na kobietê (sic!)52. Patrz¹cy pos³uguje siê wtedy kobiet¹ i jej kobiecoci¹ w celu zaspokojenia w³asnego popêdu. Nawet jeli nie czyni tego w sposób zewnêtrzny, to ju¿ wewnêtrznie przy47
48
49
50
51
52

MN, t. 2, s. 39, 4043.
Ibidem, s. 6265.
Ibidem, s. 66.
Ibidem, s. 79.
Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 6871.
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j¹³ tak¹ postawê i tam dokona³ z ni¹ cudzo³óstwa. Je¿eli w ten sposób mê¿czyzna lub kobieta patrzy na swego wspó³ma³¿onka, traktuj¹c go jako rodek
zaspokojenia swojego popêdu, to równie¿ dopuszcza siê cudzo³óstwa w sercu53. Podstawowy imperatyw etyczny zwi¹zany z ludzk¹ p³ciowoci¹ zobowi¹zuje do traktowania jej z odpowiedzialnoci¹. Jest to przede wszystkim
odpowiedzialnoæ za urzeczywistniany kszta³t komunii miêdzyosobowej,
w której p³ciowoæ spe³nia istotn¹ rolê. W tej komunii zanurza siê bowiem ca³y
cz³owiek w swojej strukturze duchowo-cielesnej. Struktura cielesna nie mo¿e
wiêc byæ wy³¹cznie miejscem realizowania jej funkcji biologiczno-fizjologicznych, ale przede wszystkim musi wyra¿aæ ca³ociow¹ postawê osoby, tzn. jej
mi³oæ oblubieñcz¹ i dojrza³¹, czyli przenikniêt¹ odpowiedzialnoci¹54.
Nowy etos cia³a przyniesiony przez Pana Jezusa uzale¿nia moraln¹ ocenê
po¿¹dania od osobowej godnoci mê¿czyzny i kobiety, czyli ich mêskoci
i kobiecoci. Ma to swoje znaczenie i odniesienie wówczas, gdy nie s¹ oni
zwi¹zani ma³¿eñstwem, jak te¿ bardziej jeszcze, gdy s¹ dla siebie mê¿em
i ¿on¹55. Jeli dowiadczenie oblubieñczego sensu cia³a jest w sposób szczególny przyporz¹dkowane do sakramentalnego zjednoczenia ma³¿onków, to
jego degradacja oraz depersonalizacja drugiego poprzez po¿¹dliwoæ dotyka
równie¿ rzeczywistoci ma³¿eñskiej. Po¿¹danie56, podobnie jak cudzo³óstwo,
stwierdzi³ Jan Pawe³ II, jest wewnêtrznym odejciem od oblubieñczego sensu
i przeznaczenia cia³a cz³owieka57.
3.2. Oblubieñczy sens cia³a w ¿yciu bez¿ennym
W rozwa¿aniach nad komunijnym znaczeniem cia³a Jan Pawe³ II zauwa¿y³, ¿e dowiadczenie oblubieñczego sensu cia³a jest w sposób szczególny
przyporz¹dkowane do owego sakramentalnego wezwania [jakie stanowi ma³¿eñstwo], ale nie jest do niego ograniczone. Oblubieñczy sens cia³a warunkuje
wolnoæ daru [z siebie], która mo¿e siê urzeczywistniaæ równie¿ inaczej ni¿
przez ma³¿eñstwo58.
Obok powo³ania ma³¿eñskiego istnieje w Tradycji i praktyce Kocio³a
równorzêdne powo³anie do wy³¹cznego oddania siebie Bogu w dziewictwie
53
54
55
56

Por. ibidem, s. 7172.
FC 11.
Por. MN, t. 2, s. 71.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zachodzi ró¿nica miêdzy samym po¿¹daniem, a tzw. mi³oci¹ po¿¹dania, która jest obecna w mi³oci pomiêdzy ma³¿onkami i nie sprowadza siê do samego po¿¹dania.
Szczegó³owego rozró¿nienia dokonuje Karol Wojty³a w Mi³oci o odpowiedzialnoci, s. 6872 (wydanie
cytowane); zob. te¿ DCE, 7; J. Szyran, Erotyzm w s³u¿bie mi³oci ma³¿eñskiej, £ódzkie Studia Teologiczne 14 (2005), s. 165177.
57 MN, t. 2, s. 6263.
58 Ibidem, s. 63.
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i celibacie, okrelane jako bez¿ennoæ. Takie dobrowolne bez¿eñstwo mog¹
prze¿ywaæ osoby ró¿nego stanu: wieccy, ksiê¿a, zakonnicy i zakonnice59,
poniewa¿ w historii wykszta³ci³y siê ró¿ne formy ¿ycia konsekrowanego60.
Jednak wspó³czenie jestemy wiadkami istnienia coraz wiêkszej liczby osób,
które nie ¿yj¹c w ma³¿eñstwie, lecz z ró¿nych powodów samotnie, nie sk³adaj¹
profesji rad ewangelicznych. Niektórzy duszpasterze zaczynaj¹ postrzegaæ
fakt, ¿e w Kociele wzrasta grono osób niezawieraj¹cych ani zwi¹zku ma³¿eñskiego, ani nie wstêpuj¹cych do zakonu, czy przyjmuj¹cych wiêcenia kap³añskie jako znak czasu61. Osoby takie wspó³czesna kultura okrela mianem
singli, co wyra¿a nowy sposób podejcia do ¿yj¹cych w pojedynkê62.
S³owo singel (z ang. pojedynczy, oddzielny, sam jeden) nie jest jednak
rozumiane jednoznacznie i czêsto u¿ywa siê go na okrelenie odmiennych
sytuacji i wyborów ¿yciowych63 . Mo¿e to powodowaæ, ¿e generalnie patrzymy na singli dwubiegunowo: Koció³ [ogólnie] o nich milczy lub wyra¿a siê
krytycznie, kultura indywidualizmu afirmuje. S¹dzi siê, ¿e singiel jest z natury
niedojrza³y, hedonistyczny i musi byæ materialist¹... Powstaje obraz singla,
który nie ma zobowi¹zañ wobec innych, chêtnie wydaje pieni¹dze na dobra
luksusowe czy podró¿e. To tylko obraz pewnej grupy [...]. Stereotyp singla-hedonisty jest krzywdz¹cy64. S¹ bowiem ludzie ¿yj¹cy samotnie, otwarci na
ma³¿eñstwo, ale poszukuj¹cy, czy te¿ oczekuj¹cy odpowiedniego partnera oraz
tacy, którzy nie znalaz³szy go lub utraciwszy w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych,
zaakceptowali samotnoæ65. W tej grupie znajduj¹ siê równie¿ osoby ¿yj¹ce
w rodowiskach religijnych, chrzecijañskich, katolickich, gdzie docenia siê wartoæ i znaczenie ma³¿eñstwa nie tylko w sensie wieckim, ale tak¿e religijnym66.
Takie osoby prze¿ywaj¹ swoj¹ samotnoæ w duchu chrzecijañskim, ewangelicznym, a wiêc szeroko pojêtej bez¿ennoci. Ogl¹d dokumentów Kocio³a pozwala
na stwierdzenie, ¿e pod has³em samotni rozumie siê g³ównie wdowy, wdowców, niezamê¿ne matki, osoby ¿yj¹ce w separacji b¹d po rozwodzie67 oraz
59
60

M. Rondet, Celibat ewangeliczny we wspó³czesnym wiecie, Kraków 1995, s. 17.
Ró¿ne formy ¿ycia konsekrowanego to np. instytuty, wieckie stowarzyszenia apostolskie,
formy indywidualnych lubów rad ewangelicznych, a tak¿e ¿ycie mnisze i zakonne. Zob. Kodeks Prawa
Kanonicznego, przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Poznañ 1984, kan. 573-606.
Por. S. Urbañski, M. Szymula (red.), Duchowoæ osób powo³anych, Warszawa 2002.
61 J. Prusak, Powo³anie do bycia singlem, ¯ycie Duchowe 55 (2008), s. 1516.
62 Por. D. Kowalczyk, Single w oczach Boga, ¯ycie Duchowe 55 (2008), s. 4.
63 Ibidem.
64 M. Kumiñski, Typowy singiel nie istnieje, wywiad z Ma³gorzat¹ Bilsk¹ opublikowany
w Tygodniku Powszechnym 24 (2008), w: http://tygodnik.onet.pl/30,0,11040,typowy_singiel_nie_istnieje,artykul.html (23 I 2009).
65 K. Parzych, Chrzecijañskie powo³anie do samotnoci w eklezjalnym aspekcie teologii dialogu, Filozofia dialogu 6 (2008), s. 11.
66 Ibidem.
67 Por. Jan Pawe³ II, Katecheza: Koció³ a osoby samotne (10 VIII 1994), w: Nauczanie Ojca
wiêtego Jana Paw³a II  komputerowy zbiór dokumentów papieskich, Wyd. M; por. KK 41.
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wymienia ich obok: opuszczonych, chorych, zepchniêtych na margines, starych, ubogich, niesamodzielnych czy pokrzywdzonych przez los68.
O ró¿nych przyczynach i motywacjach bez¿eñstwa mówi Pan Jezus, nie
ignoruj¹c ani tych wrodzonych, ani spo³ecznych, ani religijnych: s¹ niezdatni
do ma³¿eñstwa, którzy z ³ona matki takimi siê urodzili; i s¹ niezdatni do ma³¿eñstwa, których ludzie takimi uczynili; a s¹ tak¿e bez¿enni, którzy ze wzglêdu
na królestwo niebieskie sami zostali bez¿enni (Mt 19,12). Nie rozstrzygaj¹c
kwestii, czy istnieje powo³anie do szeroko pojêtej wieckiej samotnoci69,
mo¿na siê zastanowiæ, w jaki sposób prawda o oblubieñczym sensie cia³a
odnosi siê do tych wszystkich osób, które nie ¿yj¹ w ma³¿eñstwie? Osób,
które wybra³y bez¿eñstwo konsekrowane oraz tych, które swoje bycie singlem czy samotnoæ prze¿ywaj¹ w duchu ewangelicznym, chrzecijañskim?
Czy wypisane w ciele ka¿dej osoby ludzkiej wezwanie do komunijnej egzystencji pozostaje u nich jedynie w mo¿noci, czy te¿ mo¿e realizowaæ siê
w akcie?
Jakkolwiek katolicka refleksja teologiczna nie rozwija zagadnienia powo³ania do samotnoci70 oraz sposobu ¿ycia takich osób we wspólnocie Kocio³a, to jednak wiele w¹tków bogatego nauczania na temat bez¿ennoci,
mo¿na odnieæ tak¿e do tych osób. Komentatorzy teologii cia³a konstatuj¹, ¿e
ka¿da osoba  m³oda lub starsza, ¿yj¹ca samotnie lub w ma³¿eñstwie, maj¹ca
dzieci lub bezdzietna  jest obrazem Boga, ¿yj¹c w komunii z innymi ludmi71. Równie¿ ¿yj¹cy w bez¿eñstwie, mimo ¿e nie bêd¹ ani ma³¿onkami, ani
rodzicami, to jednak musz¹ byæ otwarci i ukierunkowani na relacje miêdzyludzkie z racji wezwania do braterstwa ewangelicznego. Wyra¿aæ siê ono bêdzie na ró¿ne sposoby, w zale¿noci od sposobu ¿ycia i formy ich konsekracji
(wiecka, kap³añska czy zakonna), ale to, co jest im wspólne, to te same podstawy i te same wymagania duchowe72. Jan Pawe³ II komentuje to w nastêpuj¹cy sposób: S³owa Chrystusa [o bez¿eñstwie] (Mt 19,11-12) wychodz¹ od
ca³ego realizmu sytuacji cz³owieka  i z takim samym te¿ realizmem wyprowa68

gu, s. 20.

K. Parzych, Chrzecijañskie powo³anie do samotnoci w eklezjalnym aspekcie teologii dialo-

69 Zob. R. E. Rogowski, Tajemnica Bo¿ych powo³añ. Powo³anie do ¿ycia w samotnoci, Warszawa 2008; K. Parzych, Chrzecijañskie powo³anie do samotnoci, s. 2123; J. Prusak, Powo³anie do
bycia singlem, s. 1519 oraz ca³y numer miesiêcznika List 10 (2005)  Singiel  powo³anie, moda czy
choroba?
70 K. Parzych, Chrzecijañskie powo³anie do samotnoci, s. 18.
71 K. J. Zeno, Podró¿ kobiety. Kim jestem?  pytanie kobiecego serca, t³um. E. Baraniecka,
Poznañ 2007, s. 35; por. T. Styczeñ, Cz³owiek darem. Na marginesie Jana Paw³a teologii cia³a, Znak
5 (1982), s. 339362; S. Grygiel, Od samotnoci do daru, Znak 5 (1982), s. 363384; Ch. West, Dobra
nowina o seksie i ma³¿eñstwie. Szczere pytania dotycz¹ce nauki Kocio³a, t³um. M. Majdan, Warszawa
2007, s. 242245; M. Shivanandan, Crossing the Threshold of Love: A New Vision of Marriage in the
Light of John Paul IIs Anthropology, s. 129130.
72 M. Rondet, Celibat ewangeliczny we wspó³czesnym wiecie, s. 1718.
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dzaj¹ go w tej sytuacji ku powo³aniu, w którym w sposób nowy, pozostaj¹c
z natury »dwoistym« (to znaczy jako mê¿czyzna skierowany ku kobiecie, jako
kobieta ku mê¿czynie), mo¿e on w tej samotnoci, która nie przestaje byæ
osobowym wymiarem »dwoistoci« ka¿dego, odszukaæ nowy i nawet pe³niejszy jeszcze kszta³t intersubiektywnej komunii z drugim. O tym kierunku wezwania wyranie mówi zwrot: »dla królestwa niebieskiego«, realizacja bowiem
tego królestwa musi le¿eæ na linii autentycznego rozwoju obrazu i podobieñstwa do Boga w jego znaczeniu trynitarnym, czyli w³anie »komunijnym«.
Cz³owiek, wybieraj¹c bez¿ennoæ dla królestwa niebieskiego, czyni to ze wiadomoci¹, ¿e w ten sposób mo¿e »inaczej« ni¿ w ma³¿eñstwie, a poniek¹d
nawet »bardziej« ni¿ w ma³¿eñstwie, urzeczywistniæ siebie, staj¹c siê »bezinteresownym darem dla drugich«73. Ju¿ w nastêpnym fragmencie Papie¿ zaznacza jednak, ¿e nie chodzi tu ani o pomniejszenie ma³¿eñstwa na rzecz takiej
bez¿ennoci, ani nawet o przes³oniêcie jednej wartoci przez drug¹74. Je¿eli
mówimy, ¿e celibat dla Królestwa jest pewnym bardziej w stosunku do ma³¿eñstwa, to tylko w takim sensie, w jakim niebo jest owym bardziej, czyli
pe³ni¹ w stosunku do ziemi75.
Na p³aszczynie relacji miêdzyludzkich bez¿eñstwo i celibat oznaczaj¹
wybór takiego stanu ¿ycia, w którym przez rezygnacjê z wiêzi seksualnej,
jednoczenie rezygnuje siê z wy³¹cznoci do jakiejkolwiek osoby, przywi¹zania jej do siebie oraz pewnego prawa do niej, jakie z wiêzi cielesnej p³ynie.
Osoby konsekrowane zrezygnowa³y z okrelonej postaci szczêcia i komunii,
jak¹ daje ma³¿eñstwo na rzecz budowania szczêcia i komunii bardziej uniwersalnej, przedk³adaj¹c j¹ nad d¹¿enie do szczêcia we dwoje. Dlatego celibat
i dziewictwo chc¹ realizowaæ siê w postawie niczym nieograniczonego respektu wobec autonomii i wolnoci cz³owieka, którego pragnie siê spotkaæ, ale do
którego nigdy nie przyzna sobie ¿adnego prawa ani w³adzy76.
Jeli jednak oblubieñczy sens cia³a ka¿dej osoby ludzkiej objawia, ¿e ca³e
jestestwo cz³owieka stworzone zosta³o do duchowego, emocjonalnego, psychologicznego i miêdzyludzkiego zjednoczenia77, to zarówno ci, którzy wybrali ¿ycie konsekrowane, jak równie¿ ci, którzy ¿yj¹ samotnie w duchu chrzecijañskim, mog¹ i maj¹ wchodziæ w takie zjednoczenie z innymi. P³ciowa konstytucja osoby, jej seksualnoæ nie sprowadza siê do wspó³¿ycia i przekazywania nowego ¿ycia, ale zawiera w sobie szerok¹ gamê mo¿liwoci budowania
komunii i jednoci z innymi, które zachowuj¹ swoj¹ aktualnoæ tak¿e w przy73
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MN, t. 3, s. 55.
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padku osób samotnych i konsekrowanych78. Na p³aszczynie p³ciowoci dobrowolny wybór celibatu w ¿yciu wype³nionym kontaktami z ludmi obojga
p³ci oznacza wybór milczenia [seksualnego], które zmusza do tworzenia innych jêzyków, innych gestów, przyjani, przywi¹zania, jednoci. Bêd¹ one
mniej intymne, mniej wy³¹czne, ale niekoniecznie mniej serdeczne czy mniej
wielkoduszne. Milczenie [seksualne] nie jest tutaj równoznaczne z zamkniêciem siê w sobie, wyizolowaniem  oznacza jednoæ, która rezygnuje z jêzyka
bezporedniego [jakim jest zjednoczenie cielesne w ma³¿eñstwie] i wymyla
inne jêzyki79. wiadome i wolne wyrzeczenie siê kontaktów seksualnych nie
oznacza oziêb³oci emocjonalnej czy zamykania siê w sobie80. Jest to wybór
pewnego dystansu wobec tego, co w odniesieniach mê¿czyzn i kobiet najbardziej intymne, który to dystans nie eliminuje czy ignoruje seksualnoæ, ale
wiadczy o tym, ¿e cz³owiek nie ¿yje pod przymusem swego cia³a i p³ci, lecz
zdolny jest do odzyskiwania samo-posiadania, które jest pierwotn¹ wolnoci¹.
W historii i tradycji Kocio³a znane s¹ przyk³ady prze¿ywania i rozwijania
takiej czystej mi³oci. Jej pierwowzorem jest przede wszystkim sam Chrystus, który nie zawar³ zwi¹zku ma³¿eñskiego, a kocha³ mi³oci¹ serdeczn¹
i czu³¹, oraz wielu, którzy poszli Jego ladami. Historycy opisuj¹ przyk³ady
czystych i g³êbokich przyjani miêdzy mê¿czyznami i kobietami (nie tylko
konsekrowanymi) na przestrzeni wszystkich epok81.
Obdarowywaæ swych bliskich i przyjació³ mi³oci¹ serdeczn¹, czu³¹
i czyst¹ to dawaæ im do zrozumienia, ¿e jest siê gotowym ofiarowaæ im swój
czas, si³y, rozum, serce, nie ¿¹daj¹c niczego w zamian82. Wielu myli czu³oæ
z po¿¹dliwoci¹ i odrzucaj¹c po¿¹dliwoæ odrzuca równie¿ czu³oæ83, tymczasem czu³oæ jest wa¿nym elementem mi³oci rozumianej ewangelicznie.
[...] Wiele niedomagañ w ma³¿eñstwach, w rodzinach, w domach zakonnych
czy w innych wspólnotach wynika st¹d, ¿e nie ma w nich czu³oci, ¿e niektórzy wrêcz boj¹ siê czu³oci84.
Je¿eli ¿ycie samotne oraz dobrowolny wybór dziewictwa i celibatu nie
mog¹ byæ przeszkod¹ w prze¿ywaniu oblubieñczego sensu cia³a cz³owieka in
actu, czyli po prostu jego komunijnego przeznaczenia, to musi on oznaczaæ
78
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A. Regulska, Wartoæ czystoci seksualnej. Analiza etyczno-pedagogiczna, Tychy 2007, s. 139.
M. Rondet, Celibat ewangeliczny we wspó³czesnym wiecie, s. 32.
A. Regulska, Wartoæ czystoci seksualnej. Analiza etyczno-pedagogiczna, s. 139.
Zob. M. Chiaia, F. Incampo (red.), Historie wielkich duchowych przyjani, t³um. A. Paleta,
Kraków 2008; T. Dubay, And you are Christs. The charism of virginity and the celibate life, San
Francisco 1987, s. 7886; G.M. de Beaurepaire, Powo³ani do przyjani, t³um. B. Breiter, Kraków
2003.
82 M. Rondet, Celibat ewangeliczny we wspó³czesnym wiecie, s. 3435.
83 E. Staniek, Mi³oæ wolna, m¹dra, odpowiedzialna, Kraków 2005, s. 58.
84 Ibidem, s. 5960.
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zajêcie jasnego i wiadomego stanowiska w spo³eczeñstwie oraz kulturze odnonie do sensu ludzkiej seksualnoci i cia³a85. Osoby obieraj¹ce bez¿ennoæ
nie mog¹ ju¿ ani w swych motywacjach, ani w sposobach wyra¿ania siebie, nie
braæ pod uwagê ontycznego znaczenia cielesnoci i p³ciowoci. Cia³o jest
w ka¿dym z nas obliczem ducha w wymiarze relacji, jestemy wiêc powo³ani
do tego, by na nowo odkryæ jego miejsce w ¿yciu duchowym. W modlitwie,
ale równie¿ w mi³oci i przyjani prze¿ywanych na wzór Chrystusa. [...] Ka¿da
prawdziwa przyjañ jest prze¿ywana i wyra¿ana na p³aszczynie wra¿liwoci
cia³a. Nasze cia³o nie mo¿e wiêc pozostawaæ z dala od faktu, ¿e staramy siê
¿yæ w celibacie dla Królestwa86.
4. Zamiast zakoñczenia  wezwanie do czystoci
Czy sytuacja serca, czyli wnêtrza cz³owieka po grzechu, w którym,
niezale¿nie od powo³ania i formy ¿ycia przesilaj¹ siê mi³oæ i po¿¹dliwoæ,
wymaga postawienia go w stan trwa³ego podejrzenia i oskar¿enia? Niejednokrotnie oceniamy i postêpujemy tak, jakby odpowied na powy¿sze pytanie
by³a bezapelacyjnie twierdz¹ca. Tymczasem autor teologii cia³a staje na stanowisku przeciwnym: Cz³owiek nie mo¿e zatrzymaæ siê na postawieniu tego
serca w stan nieustannego i nieodwracalnego podejrzenia z powodu poszczególnych objawów po¿¹dliwoci cia³a. [...] Odkupienie jest tak¹ prawd¹ i tak¹
rzeczywistoci¹, w imiê której cz³owiek musi poczuæ siê wezwany [...] do
odnalezienia  i wiêcej: do urzeczywistnienia oblubieñczego sensu cia³a i wyra¿enia w ten sposób wewnêtrznej wolnoci daru, czyli takiego stanu i takiej
mocy ducha, która wynika z przezwyciê¿enia po¿¹dliwoci cia³a87. Grzech
zaburzy³ oraz zniekszta³ci³ komunijne odniesienie mê¿czyzn i kobiet, nie dokona³ jednak ca³kowitego zniszczenia godnoci oraz zdolnoci serca cz³owieka.
S³owa Chrystusa wypowiedziane w Kazaniu na Górze nie s¹ skierowane do
cz³owieka bez reszty poch³oniêtego po¿¹dliwoci¹ cia³a, niezdolnego szukaæ
innego kszta³tu wzajemnych odniesieñ  przekonuje Papie¿  s³owa te wiadcz¹ o tym, ¿e pierwotna moc (a wiêc zarazem ³aska) tajemnicy stworzenia staje
siê dla ka¿dego moc¹ (czyli ³ask¹) tajemnicy odkupienia. Dotyczy to samej
natury, samego pod³o¿a cz³owieczeñstwa i najg³êbszych odruchów serca88. S³owa z Kazania na Górze zosta³y wypowiedziane w sytuacji wewnêtrznej dezintegracji cz³owieka i mog³y zostaæ wypowiedziane w ten sposób tylko
przez Chrystusa. Ods³aniaj¹ one nie tylko inny etos, ale tak¿e inn¹ wizjê
85
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mo¿liwoci cz³owieka  cz³owieka odkupionego89. Poprzez wcielenie Syn
Bo¿y wpisa³ w cia³o ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety now¹ godnoæ.
Dlatego dziêki dokonanemu w tym ciele odkupieniu ka¿dy cz³owiek otrzyma³ od Boga jakby na nowo samego siebie, swoje cia³o90.
Skoro s³owa Kazania na Górze nale¿y rozumieæ przede wszystkim jako
wezwanie a nie oskar¿enie, zatem w czym zamyka siê podstawowa treæ tego
wezwania? Pan Jezus mówi: B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga
ogl¹daæ bêd¹ (Mt 5,8)  to b³ogos³awieñstwo stanowi w³anie podstawowe
wezwanie serca cz³owieka po grzechu, w którym po¿¹dliwoæ ma byæ
przezwyciê¿ana przez czystoæ.
Nie ma specjalnego powo³ania do czystoci, czystoæ serca i mi³oci powinna wyró¿niaæ wszystkich uczniów Chrystusa, bez wzglêdu na stan ¿ycia91.
Nie wi¹¿e siê ona tylko ze wstrzemiêliwoci¹ seksualn¹, jak to czêsto bywa
rozumiane. Zadaniem czystoci s¹ dwie podstawowe funkcje: po pierwsze powstrzymywanie i powci¹ganie poruszeñ po¿¹dania zmys³owego, które ma za
przedmiot to, co w cz³owieku cielesne i p³ciowe; po drugie za utrzymywanie
w³asnego cia³a (a porednio równie¿ cia³a innych) w wiêtoci i we czci
(1Tes 4,3-5). Najistotniejsz¹ si³¹ do utrzymania cia³a w wiêtoci jest rodz¹cy siê w cz³owieku i wiadomie podtrzymywany szacunek i czeæ dla
wszystkiego, co w nim cielesne i p³ciowe  w nim, a równoczenie w ka¿dym innym cz³owieku, mê¿czynie i kobiecie92. Tak rozumiana i praktykowana czystoæ zabezpiecza osobow¹ godnoæ cia³a i p³ci ka¿dego cz³owieka
i dlatego odnosi siê do ka¿dego ze stanów jednakowo. Autentyczna czystoæ
jest uzdolnieniem, które rodzi siê z mi³oci  »Caritas« i sprawia, ¿e popêd
seksualny nie tylko nie sprzeciwia siê komunii z Bogiem i ludmi, ale d¹¿y
do niej jako do swojego celu; staje siê zdolnoci¹ mi³owania. Czysty jest ten,
kto przezwyciê¿a egoizm i staje siê zdolny do dania siebie innym bez zastrze¿eñ93. Osoba odnajduje siebie jedynie w bezinteresownym stosunku do
rzeczywistoci94.
Wezwanie do czystoci skierowane jest do ka¿dego stanu, choæ w ka¿dym z nich ujawnia siê inaczej: ma³¿onków obowi¹zuje czystoæ mi³oci, która
nie wyklucza wspó³¿ycia seksualnego (ale mo¿e wymagaæ wstrzemiêliwoci
w pewnych jej okresach). Im wiêksza jest czystoæ ich serca, tym zjednoczenie
cielesne staje siê pe³niejsz¹ komuni¹ osób, czyli spotkaniem w ciele ze wspó³89
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ma³¿onkiem oraz z samym Bogiem95. Ma³¿onkowie maj¹ g³osiæ »jakoæ komunii i mi³oci«, w³aciw¹ dla nich i dla nikogo innego, »dojrza³¹ w tym
konkretnym ma³¿eñstwie«. Ka¿de z nich, gdziekolwiek siê znajdzie, nawet
samo, mo¿e i powinno nieæ si³ê tej g³êbokiej komunii96. Ka¿dy z ma³¿onków
powinien spe³niaæ pos³ugê komunii wszêdzie tam, gdzie pracuje, mieszka,
przebywa, poniewa¿ dowiadcza jej, równie¿ na sposób cielesny, w swoim
ma³¿eñstwie97.
W ¿yciu konsekrowanym oraz ewangelicznie prze¿ywanej samotnoci
czystoæ przejawia siê w rezygnacji z wiêzi seksualnej, jak¹ prze¿ywaj¹ ma³¿onkowie, która to rezygnacja nie ma w sobie nic z deprecjacji seksualnoci
i wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, ale jest podyktowana mi³oci¹ oblubieñcz¹ do
Boga oraz szacunkiem i czci¹ dla cia³a drugich. Tak rozumiana czystoæ obejmuje zarówno cia³o, jak i serce, wnêtrze, spojrzenie. Ods³ania ona wówczas
pierwotne znaczenie ludzkiej p³ciowoci prze¿ywanej jako autentyczny przejaw osobowoci i godnoci ka¿dego cz³owieka, który jest zawsze niezas³u¿onym darem  drugim, wolnym ja w cz³owieczeñstwie. Prze¿ywanie czystoci seksualnej przez osoby konsekrowane i samotne mo¿e równie¿ doprowadziæ do pe³ni rozwoju osobowego, o ile wiadczy o pozytywnym stosunku do
seksualnoci w³asnej i innych98, czyli o rozumieniu jej oblubieñczego sensu
i znaczenia.

DAS PROBLEM DER AKTUALISIERUNG DES BRÄUTLICHEN
SINNES VON LEIB IN DER THEOLOGIE VON JOHANNES PAUL II
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Bewusstsein und Verständnis der bräutlichen Dimension des Leibes und Geschlechtes
sind in der gegenwärtigen Kultur spärlich. Johannes Paul II ist diesem Topos in seinen Studien
über das Compositum humanum (Liebe und Verantwortung sowie Mittwochskatechesen) nachgegangen. Die inspirierten Texte der Bibel enthalten Elemente der Anthropologie, die man als
95 Zob. K. Knotz, Akt ma³¿eñski. Szansa spotkania z Bogiem i wspó³ma³¿onkiem, Kraków 2001,
s. 192200; J.S. Neuman, Mê¿czyzna i kobieta w Bo¿ym Królestwie. Wprowadzenie do ¿ycia i dzie³
Adrienne von Speyr i Hansa Ursa von Balthazara, t³um. J. Iwaszkiewicz, Kielce 2005, s. 92106;
P. Bortkiewicz, Mistyka aktu ma³¿eñskiego. Próba spojrzenia w oparciu o pogl¹dy Adrianny von Sp,
w: A. Pryba (red.), wiêtymi b¹dcie w rodzinach waszych, Kazimierz Biskupi 2004, s. 7484;
R. Wierna, Akt ma³¿eñski w kontekcie teologii cia³a wed³ug Jana Paw³a II, Sprawy Rodziny 4(2006),
s. 115122; J. L. Brugues, Czystoæ serca, czystoæ cia³a, Communio 6(1988), s. 76-85; K. Glombik,
Jednoæ dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia ma³¿eñstwa w ujêciu Herberta
Domsa (18901977), s. 297308; J. Pulikowski, Wartoæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego. O pielêgnowaniu
p³ciowoci, Poznañ 2001.
96 R. Bonetti, Mówiæ kocham cia³em i dusz¹, t³um. M. Serejska-Wróbel, Warszawa 2003, s. 56.
97 Ibidem, s. 5657.
98 A. Regulska, Wartoæ czystoci seksualnej. Analiza etyczno-pedagogiczna, s. 141.
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adäquat bezeichnen kann. Sie versucht, wie der Papst sagte, den Menschen in dem, was wesentlich
menschlich ist, zu verstehen und zu deuten. Beruhend auf der Grundlage der tiefsten Erfahrung,
steht sie dem modernen naturwissenschaftlichen Reduktionismus entgegen, der oft mit einer evolutionistischen Deutung des Ursprungs des Menschen einhergeht. Die bräutliche Dimension des
Leibes der menschlichen Person äußert sich in ihrer geschlechtlichen (männlichen oder weiblichen) Konstitution, die das auf die Kommunion der Personen ausgerichtete Leben postuliert und
voraussetzt. Die kommunitive Art und Weise der menschlichen Existenz, die seiner geschlechtlichen Komplementarität eingeschrieben ist, kann in jeder Lebensberufung und -weise realisiert
werden. Sie bedeutet nämlich, dass das ganze Sein des Menschen für die gegenseitige spirituelle,
emotionale, psychologische Einheit mit anderen geschaffen wurde, die, vorausgesetzt sie wird in
Wahrheit und Liebe realisiert, gewissermaßen die Einheit der göttlichen Personen widerspiegelt
(GS 24). In der Ehe wird sie vor allem im kommunitiven Erleben der ehelichen Aufgaben sichtbar
und im ehelichen Akt erlebt. In einer ehelosen Lebensart wird sie im Verzicht der engen Relation
zu einem einzigen Menschen zugunsten des Aufbaus der universalen Einheit und Kommunion
unter dem Zeichen des Reiches Gottes realisiert.

ACTUALIZATION OF SPOUSAL CHARACTER OF THE BODY
IN THE THEOLOGY OF THE BODY BY JOHN PAUL II
(SUMMARY)

The awareness and appropriate understanding of the spousal character of the body and sex
are scarce in the modern culture. That issue was chosen and worked on by Pope John Paul II in his
studies on the meaning of compositum humanum (Love and responsibility and Wednesday catechetical conferences on the theology of the body). Inspired Bible passages contain some essential
anthropological elements which can be defined as adequate. It attempts- as the Pope says- to
understand and explain the human in which he/she is essentially human. Basing on the deepest
human experience it turns against reductionism of the nature type, which often occurs along with
an evolutionist way of conceiving the origin of human. Spousal character of the human person
shows in his/her sexual constitution (male or female), which suggests and assumes orientation to
life in the interpersonal communion. The communal way of the human existence, inscribed in his
sexual complementarity, can be realized in everybodys vocation and state of life. It means namely
that the whole being of human has been created for his spiritual, emotional, psychological and
interpersonal unification which, in case it is realized in the truth and love, reflects some similarity
to the unity between the three Persons of the Trinity (KDK 24). In marriage it reaches realization first
of all through common sharing of the status duties and is fulfilled in the marital act (sexual intercourse). In unmarried and lonely life it means giving up unification with another human for the sake of
building up a more universal unity and community in the image of the Kingdom of God.
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Wprowadzenie
Cielesnoæ zajmuje istotne miejsce wród licznych problemów teologicznych, które w ostatnich latach podejmuj¹ badacze. W analizach teoretycznych
pojawia siê szersze spojrzenie na zagadnienie ludzkiego cia³a1. Autorzy chrzecijañscy wywodz¹ godnoæ i prawa cz³owieka z Boga stwarzaj¹cego ka¿d¹
istotê ludzk¹ na swój obraz2. Przypominaj¹ te¿ o odkupieniu cz³owieka i powo³aniu go do wiecznoci. Odwo³uj¹c siê do Objawienia i nauki Soboru Watykañskiego II3, stwierdzaj¹ jednoznacznie, ¿e cz³owiek stanowi jednoæ cielesn¹
i duchow¹4. Jest osob¹ zarazem przez swoje cia³o i ducha5. Nie mo¿na zatem
cia³a ludzkiego sprowadzaæ do wymiarów fizjologii i traktowaæ jako produkt
1
2

Zob. np. I. Mroczkowski, Osoba i cielesnoæ: moralne aspekty teologii cia³a, Warszawa 20082.
Zob. np. W. Chrostowski, Ludzka cielesnoæ jako obraz Boga, Collectanea Theologica 2000,
fasc. 4, s. 519.
3 Zob. np. KDK 14.
4 Wiêcej na ten temat mo¿na znaleæ np. u: M. Dziewiecki, Cielesnoæ, p³ciowoæ, seksualnoæ,
Kielce 2000; J. Pulikowski, A. Urbaniak, Chrzecijañskie spojrzenie na p³ciowoæ, Wroc³aw 1994.
5 Zob. np. I. Mroczkowski, Cielesnoæ (ujêcie chrzecijañskie), w: C. Rogowski (red.), Leksykon
pedagogiki religii. Podstawy  koncepcje  perspektywy, Warszawa 2007, s. 6670.
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dóbr konsumpcyjnych6 czy te¿ gardziæ swoim cia³em, baæ siê i buntowaæ wobec cielesnoci7. W tym kontekcie teolodzy zwracaj¹ uwagê, ¿e wynikaj¹ca
z daru stworzenia i odkupienia godnoæ cz³owieka wymaga poszanowania8. Co
wiêcej, bez cielesnoci, czyli w oderwaniu od konkretnego i niepowtarzalnego
cia³a oraz w oderwaniu od konkretnych i niepowtarzalnych uwarunkowañ fizycznych, nie sposób zrozumieæ cz³owieka. Cia³o ludzkie jest wiête i wyra¿a
to, co stanowi tajemnicê cz³owieka9, a zw³aszcza tajemnicê jego powo³ania do
mi³oci ma³¿eñskiej i rodzicielskiej10. Podstawowym za uwarunkowaniem
cielesnym cz³owieka, o czym wielokrotnie przypominaj¹ teolodzy, jest jego
p³ciowoæ11. To w³anie p³ciowoæ wywiera wp³yw na wszystkie sfery osoby
ludzkiej w jej jednoci duszy i cia³a12. Powinna byæ ona, jak czytamy
w dokumencie Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej mi³oci,
ukierunkowana, podniesiona i zintegrowana przez mi³oæ, która jedynie czyni
tê p³ciowoæ prawdziwie ludzk¹13.
Na wagê i z³o¿onoæ powy¿szych zagadnieñ wielokrotnie wskazywa³ Jan
Pawe³ II14. Broni³ cia³o ludzie przed banalizacj¹, nalega³ te¿, aby nie redukowaæ go do wymiaru fizycznego, lecz dostrzegaæ równie¿ jego wymiar moralny15. Ukazywa³ wznios³y etos cia³a ludzkiego, które zosta³o odkupione przez
Chrystusa16. Zwraca³ uwagê, ¿e cia³o w swej mêskoci i kobiecoci jest »od
6

Termin ten obejmuje manipulacje genetyczne, sztuczne zap³odnienie, manipulacje na embrionach i p³odach, wykorzystywanie p³odów ludzkich do produkcji rodków kosmetycznych i tzw. porno
biznes, traktuj¹cy cia³o ludzkie, p³ciowoæ i seksualnoæ cz³owieka jako ród³o hedonistycznych doznañ
i materialnych korzyci. Zob. K. Lubowicki, Wokó³ etosu ludzkiego cia³a. Sakramentalnoæ i deformacje
w refleksji Jana Paw³a II, w: P. Morciniec (red.), Mi³oæ  P³ciowoæ  P³odnoæ, Opole 2007, s. 89.
7 Zob. np. M. Dziewiecki, Kszta³towanie chrzecijañskiej postawy wobec cielesnoci, Katecheta
45 (2001) nr 78, s. 8182.
8 Zob. np. K. Lubowicki, Wokó³ etosu ludzkiego cia³a..., s. 8587.
9 Zob. np. J. Mariañski, Cia³o jako sacrum, w: Leksykon pedagogiki religii, s. 6466.
10 Zob. wiêcej na ten temat np. u: Z. Domagalski, Ma³¿eñstwo darem i zadaniem, Gniezno 1995;
J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), P³ciowoæ ludzka w kontekcie mi³oci: przes³anie moralne Kocio³a,
Lublin 2005; K. Wojaczek, Ma³¿eñstwo, dowiadczenie obdarowania, LublinOpole 2002; idem, Ma³¿eñskie obdarowanie  kontekst usytuowania i prawid³owego rozwoju prokreacyjnej funkcji rodziny,
w: Mi³oæ  P³ciowoæ  P³odnoæ, s. 161190.
11 Zainteresowanych t¹ problematyk¹ odsy³a siê do nastêpuj¹cych opracowañ: C. Reimann, Cielesnoæ i biegunowe napiêcie p³ciowoci, t³um. L. Balter, Communio 1 (1998), s. 8494; W. Rzeszowski,
Ludzka p³ciowoæ, Pastores 4 (2003), s. 129139; J. Troska, Moralnoæ ¿ycia p³ciowego, ma³¿eñskiego
i rodzinnego, Poznañ 1994.
12 KKK 2332.
13 Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do
ludzkiej mi³oci. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego, Poznañ 1984, 6.
14 Warto dodaæ, ¿e powszechnie uznaje siê Papie¿a Jana Paw³a II jako tego, który wprowadzi³
w nauczanie Kocio³a systematyczn¹ refleksjê na temat teologii cia³a.
15 Zob. np. Jan Pawe³ II, Wartoæ cia³a i p³ci wed³ug zamiaru Stwórcy, w: Teologia ma³¿eñstwa,
Kraków 1999, s. 155158.
16 Zob. np. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich , t. 2, Chrystus odwo³uje siê do
serca, Lublin 2001.
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pocz¹tku« wezwane do tego, aby stawaæ siê wyrazem ducha [...]17 oraz darem
osoby dla osoby. Jest ono, jak podkrela³ Papie¿, w nieroz³¹czny sposób zwi¹zane z wewnêtrznym wiatem cz³owieka18. Ka¿de prze¿ycie w ciele anga¿uje
ca³ego cz³owieka. Nie mo¿na zatem traktowaæ cia³a w oderwaniu od osoby
ludzkiej19. Papie¿ przypomina³, ¿e ka¿de obdarowanie mê¿czyzny i kobiety
zak³ada gotowoæ do przyjêcia tego daru i podjêcia odpowiedzialnoci20, uczy³
te¿ o oblubieñczym charakterze ludzkiego cia³a21. Zdaniem Papie¿a cia³o nigdy nie jest do wziêcia dla ka¿dego i bez zobowi¹zañ, lecz s³u¿y mi³oci,
wzajemnemu, osobowemu obdarowaniu ma³¿onków i przekazywaniu ¿ycia22.
Problemy badawcze i przewidywania
Powy¿sze teoretyczne spectrum analiz teologicznych nad cielesnoci¹
sk³oni³o autorkê artyku³u do podjêcia badañ empirycznych powiêconych tej
problematyce. Analizie poddano zró¿nicowan¹ wiekowo i mentalnie grupê
m³odzie¿y: licealnej i studiuj¹cej teologiê. Za takim ukierunkowaniem badañ
(o charakterze jakociowo-ilociowym) przemawia³ tak¿e brak, jak dot¹d, tego
typu badañ.
Przystêpuj¹c do badañ nie sformu³owano szczegó³owych hipotez, lecz
jedynie ogólne przewidywania dotycz¹ce ró¿nic w wypowiedziach m³odzie¿y
licealnej i studentów teologii. Wydaje siê, ¿e wiedza pozyskiwana w toku
studiów teologicznych i zwi¹zana z tym formacja chrzecijañska mo¿e mieæ
znaczenie w kszta³towaniu siê pogl¹dów i przekonañ dotycz¹cych ludzkiego
cia³a. Wród wypowiedzi studentów teologii przewidywano wiêcej zgodnoci
z nauczaniem Kocio³a. Oczywisty wydawa³ siê wp³yw studiów na sposób
postrzegania w³asnego cia³a i innych. Nietrudno tu o teoretyczne uzasadnienie
tej tezy. Je¿eli w ramach studiów teologicznych m³odzie¿ poznaje nauczanie
Kocio³a na temat teologii cia³a, i prawd¹ jest, ¿e uznaje je za wartociowe,
godne uwagi i interioryzacji, to da siê odnotowaæ jako znaczne ró¿nice
w wypowiedziach respondentów z liceum i studentów teologii. Przewidywano
tak¿e odmienne podejcie do roli lekcji religii w poznawaniu nauki Kocio³a
17
18
19

Jan Pawe³ II, Wartoæ cia³a i p³ci wed³ug zamiaru Stwórcy, s. 155.
Ibidem.
Takie stwierdzenia Papie¿a szczegó³owo analizuje m.in. K. Lubowiecki, w: Duchowoæ ma³¿eñska w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 2005.
20 Zob. np. Jan Pawe³ II, Mowa cia³a odczytana w prawdzie. Katecheza podczas audiencji
ogólnej (12.01.1983), w: Teologia ma³¿eñstwa, s. 368.
21 Zob. np. FC 12.
22 Jan Pawe³ II, Zagadnienie nagoci w dziele sztuki. Katecheza podczas audiencji ogólnej
(22.04.1981), w: Teologia ma³¿eñstwa, s. 213. Por. te¿ analizy powiêcone tym elementom nauczania
papieskiego, jakie zosta³y podjête przez J. Kupczaka, w: Dar i komunia. Teologia cia³a w ujêciu Jana
Paw³a II, Kraków 2006 oraz I. Semena, w: Seksualnoæ wed³ug Jana Paw³a II, Poznañ 2008.
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na temat cielesnoci i w lepszym rozumieniu odkrywanych prawd. W przypadku studentów teologii istotnym, choæ nie jedynym, czynnikiem warunkuj¹cym
jakoæ wypowiedzi dotycz¹cych lekcji religii, jest perspektywa czasu, zdobywana wiedza na temat zadañ katechetycznych i pierwsze dowiadczenia nabywane
w toku praktyk pedagogicznych. Wszystko to niew¹tpliwie wp³ywa tak¿e na
opinie dotycz¹ce oczekiwañ wobec oddzia³ywañ formacyjnych podejmowanych
w toku lekcji religii. Natomiast m³odzie¿ licealna mog³a wypowiadaæ siê na
temat lekcji religii, umiejscawiaj¹c je w aktualnych zdarzeniach i sytuacjach
edukacyjnych, czêsto naznaczonych dyskusjami o silnym zabarwieniu emocjonalnym. Mog³o to zniekszta³caæ obraz roli, jak¹ lekcje religii spe³niaj¹ w zrozumieniu integralnej prawdy o ludzkiej cielesnoci. Jednak zak³adano, ¿e wypowiedzi na temat tego, co nale¿a³oby uczyniæ podczas lekcji religii, aby m³odzie¿
lepiej pozna³a naukê Kocio³a na temat cia³a ludzkiego i cielesnoci, mog¹
sprzyjaæ wyra¿aniu osobistych oczekiwañ w tym wzglêdzie.
Wyjciowym celem badañ by³o porównanie opinii m³odzie¿y licealnej
i studentów teologii na temat cielesnoci. Szczegó³owe zamierzenia zawiera³y
siê w pytaniach zamieszczonych w kwestionariuszu ankiety. Dotyczy³y one
m.in.: skojarzeñ zwi¹zanych z terminem cia³o ludzkie, funkcji przypisywanych cia³u, postawy wobec w³asnego cia³a i innych osób. Kolejne pytania
traktowa³y o tym: co zdaniem badanych pomaga w poszanowaniu w³asnego
cia³a i innych, jakie s¹ najwa¿niejsze trudnoci w poszanowaniu w³asnego
cia³a i innych, jakie postêpowanie sprzeciwia siê poszanowaniu w³asnego cia³a
i innych. Ponadto zapytano respondentów o to dlaczego Koció³ domaga siê
poszanowania cia³a ludzkiego. Zwrócono te¿ uwagê na kwestie wprost zwi¹zane z nauczaniem religii. Najpierw zapytano o to, jak badani rozumiej¹ okrelenie Pisma wiêtego, ¿e cia³o ludzkie jest wi¹tyni¹ Boga, a nastêpnie, w jaki
sposób udzia³ w lekcjach religii pomóg³ im w zrozumieniu tej prawdy.
W koñcu postawiono pytanie dotycz¹ce tego, co nale¿a³oby uczyniæ podczas
lekcji religii, aby m³odzie¿ jeszcze lepiej pozna³a naukê Kocio³a na temat
ludzkiej cielesnoci. Pozwolono te¿ respondentom na dopisanie dodatkowych
uwag na temat ludzkiego cia³a i cielesnoci.
Metoda
W badaniach zastosowano metodê sonda¿u diagnostycznego, okrelanego
sonda¿em ankietowym czy te¿ sonda¿em na grupie reprezentatywnej23. W jej
ramach wykorzystano technikê sonda¿u z zastosowaniem opracowanego przez
23 Wiêcej na temat tej metody mo¿na znaleæ np. w T. Pilch, Zasady badañ pedagogicznych,
Warszawa 1995, s. 4952.
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autorkê artyku³u w³asnego kwestionariusza ankiety, sporz¹dzonego na potrzeby badañ. Zawiera³ on 11 pytañ. Sporód nich dwa mia³y charakter otwarty.
Jedno pytanie dotyczy³o skojarzeñ zwi¹zanych z terminem cia³o ludzkie, drugie pozwala³o na dopisanie dodatkowych, osobistych uwag na temat ludzkiego
cia³a i cielesnoci. Pozosta³e pytania zawiera³y kafeterie pó³otwarte i koniunktywne, czyli taki zestaw mo¿liwych do wyboru odpowiedzi, które zawieraj¹
jeden punkt oznaczony zazwyczaj s³owem inne. Ta ostatnia kategoria pozwoli³a m³odzie¿y na zaprezentowanie swej odpowiedzi, jeli nie mieci³a siê
w ¿adnym z zaproponowanych sformu³owañ. Z kolei kafeteria koniunktywna
pozwoli³a na wybranie kilku mo¿liwych odpowiedzi, a w dalszej analizie na
mo¿liwoæ obliczenia czêstotliwoci wyboru poszczególnych odpowiedzi
i utworzenia hierarchii. Tak skonstruowane narzêdzie badawcze s³u¿y³o do zebrania opinii m³odzie¿y licealnej i studiuj¹cej teologiê na temat ludzkiej cielesnoci.
Wszystkie zamieszczone w kwestionariuszu pytania poprzedza³a krótka
instrukcja i tzw. metryczka, zawieraj¹ca okrelenia dotycz¹ce wieku, p³ci, klasy lub roku i cyklu studiów. Badanej m³odzie¿y zapewniono anonimowoæ
i pozostawiono jej ca³kowit¹ swobodê wypowiedzi. W ten sposób zgromadzono szerokie spectrum informacji o pogl¹dach respondentów na temat ludzkiej
cielesnoci. Wszystkie wypowiedzi poddano analizie ilociowej i jakociowej,
a procent obliczano od iloci odpowiedzi.
Osoby badane
Badaniami zosta³y objête dwie grupy respondentów. Pierwsz¹ stanowili
uczniowie klasy I, II i III z VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olsztynie (185
osób)24. Drug¹ grupê utworzyli studenci III i IV roku studiów stacjonarnych na
kierunku teologia (170 osób). W pierwszej grupie by³o 101 dziewcz¹t i 69
ch³opców, w drugiej natomiast 119 kobiet i 51 mê¿czyzn. Taki dobór populacji
m³odzie¿y licealnej i studentów teologii obejmowa³ specjalnie dobran¹ grupê
reprezentacyjn¹ z tzw. populacji generalnej, któr¹ zawê¿ono terytorialnie. Pozwoli³o to na zebranie pogl¹dów m³odzie¿y z ró¿nych rodowisk, a wiêc szkolnego i akademickiego reprezentuj¹cych wszystkie cechy i wszystkie elementy
populacji generalnej.
Z uwagi na zak³adan¹ analizê porównawcz¹, próba docelowa liczy³a tyle
samo m³odzie¿y z liceum, co studiuj¹cej teologiê, czyli po 170 osób. Do analizy ilociowej i jakociowej zaklasyfikowano losowo wybrane kwestionariusze
ankiety, które spe³nia³y kryteria metodologiczne. Ankiety te ponumerowano od
24

W tym miejscu warto dodaæ, ¿e w klasie I przebadano 80 osób (w tym 44 dziewczêta
i 36 ch³opców), w klasie II 61 osób (35 dziewcz¹t i 26 ch³opców), a w klasie III jedynie 44 osoby
(35 dziewcz¹t i tylko 9 ch³opców).
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1 do 340. Skrót L (liceum), T (studia teologiczne) wskazuje na miejsce nauki
b¹d studiów. Litera K (kobieta) lub M (mê¿czyzna) na p³eæ respondenta,
a cyfra na numer ankiety25. Cytuj¹c wypowiedzi uczniów i studentów,
w przypisach zastosowano wy¿ej wymienione skróty, co pozwala odnaleæ
dan¹ ankietê26.
Procedura
Uczestników badañ poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety. Po krótkiej instrukcji, respondenci
otrzymali oko³o 40 minut, by mogli odpowiedzieæ na 11 pytañ dotycz¹cych
ludzkiej cielesnoci27. Przy pytaniach otwartych nale¿a³o udzieliæ swobodnych
wypowiedzi. W pytaniach pó³otwartych, czêciowo skategoryzowanych, a zarazem koniunktywnych, respondenci musieli wskazaæ trzy lub dwie odpowiedzi, a jedn¹, w³asn¹, dopisaæ w miejsce inne propozycje  jakie?.
Materia³ badawczy i sposób pomiaru
Pozyskane dane maj¹ g³ównie wstêpn¹ wartoæ diagnostyczn¹. Okrelaj¹
jedynie tendencje zwi¹zane z postrzeganiem ludzkiego cia³a i nastawieniem do
cielesnoci. W przysz³oci nale¿a³oby je poszerzyæ o inne grupy objête badaniami i wzbogaciæ o nowe, uszczegó³owione narzêdzia badawcze.
Jak ju¿ wy¿ej zauwa¿ono, stwierdzenia respondentów poddano analizie
ilociowej i jakociowej. Dane statystyczne zosta³y poddane ogólniejszej ocenie. Dokonuj¹c porównania i zwracaj¹c uwagê na wystêpuj¹ce zró¿nicowanie
lub jego brak miêdzy wypowiedziami m³odzie¿y z liceum i studentów teologii,
bazowano jedynie na ilociowej istotnoci zró¿nicowañ, bez zastosowania testu nieparametrycznego Chi-kwadrat. Ju¿ bowiem proste opracowanie statystyczne pozyskanych odpowiedzi pozwoli³o wyodrêbniæ znacz¹ce ró¿nice
w niektórych wypowiedziach lub te¿ zauwa¿yæ niemal identyczne podejcie do
okrelonych kwestii dotycz¹cych ludzkiej cielesnoci oraz roli nauczania religii w lepszym poznawaniu i zrozumieniu prawd z zakresu teologii cia³a.
25

artyku³u.

Wszystkie wype³nione kwestionariusze ankiety znajduj¹ siê w archiwum w³asnym autorki

26 Cytowane odpowiedzi respondentów przytaczane s¹ w wersjach oryginalnych, bez stosowania
jakichkolwiek poprawek gramatycznych czy stylistycznych.
27 Pytanie 10 zosta³o podzielone na dwa podpunkty: a i b. Z kolei pytanie 11 mia³o charakter
bardzo swobodny. Zapytano w nim respondentów o to, co jeszcze chc¹ napisaæ na temat ludzkiego cia³a
i cielesnoci. Z uwagi na fakt, ¿e respondenci sporadycznie korzystali z mo¿liwoci dopisania dodatkowych informacji, pozyskane dane nie zosta³y poddane analizie statystycznej. Niektóre z wypowiedzi
uwzglêdniono w konkluzji  jako potwierdzenie wniosków i postulatów pastoralnych.
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Wyniki badañ i dyskusja
Analizuj¹c dane pozyskane w wyniku kwestionariusza ankiety, zauwa¿ono, ¿e osoby badane mia³y ró¿ne skojarzenia z terminem cia³o ludzkie. M³odzie¿ licealna najczêciej uto¿samia³a ten termin z anatomi¹ i fizjologi¹
(15,7%), seksem (10,7%), cz³owiekiem (8,4%), piêknem (7,4%), trosk¹ o higienê (6,0%), wygl¹dem zewnêtrznym (5,4%), po¿¹daniem (4,0%), z p³ciowoci¹ rozumian¹ jako bycie mê¿czyzn¹ lub kobiet¹ (4,0%) oraz z pieszczotami
(4,0%). Czêæ respondentów z liceum doda³a, ¿e cia³o ludzkie kojarzy
z doskona³oci¹ cz³owieka (3,4%), nagoci¹ (2,7%), form¹, przez któr¹ wyra¿¹
siê duch (2,7%), cnot¹ (2,7%), mi³oci¹ (2,3%), podobieñstwem do Boga
(2,3%), szacunkiem do samego siebie i do drugiego cz³owieka (2,0%), darem
Bo¿ym (2,0%). Nieliczni pisali o godnoci (1,3%), przyjemnoci (1,3%), prywatnoci i intymnoci (1,3%). Respondenci z liceum sporadycznie mieli równie¿ inne skojarzenia. Wród nich by³y nastêpuj¹ce: skóra (0,7%), lekarz
(0,7%), osoba (0,7%), przemijalnoæ (0,7%), masturbacja (0,3%), brzydota
(0,3%), obecnoæ (0,3%), mózg (0,3%), dar dla drugiego cz³owieka (0,3%),
sport (0,3%), wartoæ (0,3%). Da³o siê te¿ zauwa¿yæ stwierdzenia, w których
m³odzie¿ licealna zaznacza³a, ¿e nie ma ¿adnych skojarzeñ (5,5%). Wszystkie
wy¿ej wymienione dane pozwalaj¹ wnioskowaæ o zró¿nicowanym postrzeganiu przez respondentów z liceum samego terminu cia³o ludzkie. Wród wypowiedzi s¹ zarówno takie, które maj¹ konotacjê pozytywn¹, jak te¿ negatywn¹. Porednio sugeruj¹ one podejcie m³odzie¿y do kwestii cia³a ludzkiego.
W obliczu tych wypowiedzi interesuj¹ce okaza³y siê dane pozyskane od studentów teologii. Zdecydowanie wiêcej jest tu skojarzeñ pozytywnych, wprost
wynikaj¹cych z nauczania Kocio³a. I chocia¿ najwiêcej badanych, bo 17,2%
stwierdzi³o, ¿e cia³o ludzkie kojarzy siê im z wygl¹dem fizycznym, to niewiele mniej, bo 16,3% respondentów uto¿samia³o cia³o ludzie ze wi¹tyni¹
Boga. Poza tym studenci kojarzyli powy¿szy termin z cz³owiekiem (12,1%),
zespo³em komórek wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych (6,2%), mi³oci¹
(5,5%), seksualnoci¹ (5,5%), to¿samoci¹ (4,8%), biologi¹ (4,4%), darem od
Boga (4,2%), si³¹ fizyczn¹ (3,4%), zdrowiem (3,2%), szacunkiem do samego
siebie i drugiego cz³owieka (2,7%), cierpieniem (2,3%), podobieñstwem do
Boga (2,1%), po¿¹daniem (2,1%). Nastêpnie respondenci studiuj¹cy teologiê
wymieniali indywidualizm (1,2%), mi³oæ ma³¿eñsk¹ (1,0%), tajemniczoæ
(0,8%), czu³oæ (0,8%), atrakcyjnoæ (0,8%), prywatnoæ i intymnoæ (0,8%).
By³y te¿ osoby, które doda³y, ¿e termin cia³o ludzkie kojarzy siê im tak¿e
z lekarzem (0,6%), godnoci¹ (0,4%), ró¿norodnoci¹ (0,4%), zdrowiem
(0,4%), przemijalnoci¹ (0,4%), p³ciowoci¹ (0,2%) i nicoci¹ (0,2%). Pozyskane dane wskazuj¹ zatem na ilociowe, a nie jakociowe, zró¿nicowanie
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w wypowiedziach dwóch grup respondentów. W grupie m³odzie¿y licealnej
mniej by³o okreleñ, które wskazywa³yby na Boga i traktowa³y cia³o ludzkie
w kategoriach daru otrzymanego od Stwórcy. Poza tym respondenci mieli niemal identyczne, choæ zró¿nicowane statystycznie, skojarzenia.
W kolejnych pytaniach (od 2 do 10) ankietowani mieli za zadanie wybraæ
po trzy okrelenia lub dopisaæ w³asne w miejsce inne. Najpierw poproszono
respondentów o podanie funkcji, które ich zdaniem, pe³ni cia³o ludzkie. 27,5%
m³odzie¿y licealnej stwierdzi³o, ¿e cia³o wyra¿a ludzk¹ osobê i jej to¿samoæ.
Zdaniem 17,6% ankietowanych z liceum cia³o ludzkie wzywa mê¿czyznê
i kobietê do wype³niania podstawowego powo³ania do mi³oci. 16,3 % m³odzie¿y uwa¿a³o, ¿e cia³o ludzkie jest darem dla drugiego cz³owieka i s³u¿y
wyra¿aniu mi³oci. Dla 15,9% respondentów cia³o ludzkie wskazuje na to, co
przemijalne, s³abe i ograniczone, a dla 10,4% na podobieñstwo do Boga. Byli
te¿ uczniowie liceum, którzy uwa¿ali, ¿e cia³o ludzkie jest miejscem wypowiadania siê cz³owieczeñstwa (10,0%). Pojawia³y siê te¿ wypowiedzi, w których
m³odzie¿ wskaza³a na funkcjê estetyczn¹ (1,2%), biologiczn¹ (0,6%) i hedonistyczn¹ (0,4%) cia³a ludzkiego. W tej ostatniej grupie znalaz³y siê stwierdzenia
okrelaj¹ce cia³o ludzkie jako rodek do czerpania przyjemnoci. Uogólniaj¹c,
mo¿na stwierdziæ, ¿e opinie badanych licealistów na temat funkcji cia³a ludzkiego s¹ merytorycznie poprawne. Dopisane okrelenia wskazuj¹ na szczeroæ
wypowiedzi respondentów i ich rzetelne podejcie do badañ. Do podobnych
wniosków prowadzi analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów teologii.
Podobnie, jak u m³odzie¿y licealnej pierwsz¹ grupê stanowi³y wypowiedzi,
w których studenci stwierdzali, ¿e cia³o wyra¿a ludzk¹ osobê i jej to¿samoæ
(28,6%). Respondenci wymieniali tak¿e nastêpuj¹ce funkcje: cia³o ludzkie
 wzywa mê¿czyznê i kobietê do wype³niania podstawowego powo³ania do
p³odnoci (18,0%), wskazuje na to, co przemijalne, s³abe i ograniczone (15,1%),
jest darem dla drugiego cz³owieka i s³u¿y wyra¿aniu mi³oci (13,7%), jest
miejscem wypowiadania siê cz³owieczeñstwa (12,4%), wskazuje na podobieñstwo do Boga (12,2%). Zatem wszyscy respondenci, niezale¿nie od wieku
i jakoci kszta³cenia, mieli podobne zdanie na temat funkcji cia³a ludzkiego.
Dalsze analizy danych prowadz¹ do wniosku, ¿e miêdzy m³odzie¿¹
z liceum a studentami teologii daje siê zauwa¿yæ ró¿nice w deklaracjach dotycz¹cych sposobu traktowania w³asnego cia³a. Licealici najczêciej pisali, ¿e
w³asne cia³o traktuj¹ z szacunkiem i trosk¹ (29,4%) oraz jako sposób wyra¿ania samego siebie (29,4%). Rzadziej postrzegali w³asne cia³o jako dar od Boga
(14,4%). Czêæ ankietowanej m³odzie¿y przyzna³a, ¿e przesadnie dba o wygl¹d zewnêtrzny (14,4%). Pojawi³y siê te¿ inne stwierdzenia. 4,7% licealistów
deklarowa³o, ¿e normalnie, bez przesady dba o cia³o, a 4,5%, ¿e bez szczególnej uwagi odnosi siê do w³asnej cielesnoci. By³y te¿ osoby, które lêka³y siê
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o w³asne cia³o (1,0%) i traktowa³y je jako w³asnoæ prywatn¹, do której nikt
nie ma prawa (1,0%). Jednoczenie dwie osoby zaznaczy³y, ¿e z uwag¹ podchodz¹ do w³asnego cia³a (0,8%), a jedna nie potrafi³a okreliæ sposobu, w jaki
traktuje w³asne cia³o (0,2%). Inaczej do tej kwestii odnosili siê studenci teologii. 32,0% ankietowanych studentów stwierdzi³o, ¿e w³asne cia³o traktuje
z szacunkiem i trosk¹, a 28,6%, ¿e postrzega je jako dar Bo¿y. Dla 21,4%
respondentów cia³o jest sposobem wyra¿ania samego siebie. 12,4% przyzna³o,
¿e z przesadn¹ dba³oci¹ zwraca uwagê na wygl¹d zewnêtrzny. Pojawi³y siê
te¿ wypowiedzi wskazuj¹ce na zdystansowane, pozbawione szczególnej uwagi
podejcie do w³asnego cia³a (4,5%). Nieliczni respondenci przyznali, ¿e w³asne cia³o traktuj¹ jako co, co ma wiele defektów (1,0%). Jedna osoba zadeklarowa³a wielkie zrozumienie w podejciu do w³asnego cia³a (0,2%). Z tego
wynika, ¿e w grupie studentów teologii jest wiêcej, ni¿ w grupie licealistów,
stwierdzeñ wskazuj¹cych na odniesienie do Boga Stwórcy i na wiêkszy dystans do tego, co zwi¹zane z wygl¹dem zewnêtrznym. S¹dziæ mo¿na zatem, ¿e
na taki stan maj¹ wp³yw studia teologiczne, a zw³aszcza pozyskiwana wiedza
z zakresu antropologii chrzecijañskiej.
Istotne okaza³y siê tak¿e odpowiedzi na pytanie: Jak¹ wartoæ widzisz
w ciele drugiego cz³owieka?. Dane pozyskane od m³odzie¿y licealnej wykaza³y, ¿e najwiêcej badanych z tej grupy postrzega³o cia³o ludzkie jako przedmiot po¿¹dania (22,1%). Pojawi³y siê te¿ wypowiedzi, w których m³odzie¿
zaznacza³a, ¿e cia³o drugiej osoby: przypomina o godnoci ka¿dego cz³owieka
(16,1%), wyra¿a powo³anie cz³owieka do mi³oci i daru z samego siebie
(15,2%), jest przedmiotem fascynacji (15,0%), wskazuje na bogactwo ró¿norodnoci (14,6%), przypomina o prawie cz³owieka do nienaruszalnoci (10,9%). Dla
5,8% ankietowanych uczniów cia³o ludzkie wskazuje na Boga  Stwórcê. Jedna
osoba (0,2%) nie potrafi³a okreliæ, jak¹ wartoæ widzi w ciele drugiego cz³owieka. Z kolei w grupie studentów da³o siê zauwa¿yæ inne akcenty w wartociowaniu cia³a ludzkiego. Jako pierwsze pojawi³y siê stwierdzenia, w których
potencjalni teolodzy stwierdzali, ¿e cia³o ludzkie wskazuje na Stwórcê
(20,4%). Dalej wymieniali nastêpuj¹ce wartoci: wskazuje na bogactwo ró¿norodnoci (19,0%), przypomina o godnoci cz³owieka (16,9%), wyra¿a powo³anie cz³owieka do mi³oci i daru z samego siebie (16,9%), przypomina o prawie
cz³owieka do nienaruszalnoci w³asnego cia³a (11,8%). Tylko 8,2% studentów,
okrelaj¹c wartoci cia³a ludzkiego stwierdzi³o, ¿e jest ono przedmiotem fascynacji, a 6,9%, ¿e jest przedmiotem po¿¹dania. Zatem wyst¹pi³o widoczne zró¿nicowanie ilociowe w wartociach przypisywanych cia³u ludzkiemu przez
poszczególne grupy respondentów. Licealici mniejsz¹ uwagê zwracali na wartoci duchowe, wiêksz¹ na to, co zewnêtrzne. Studenci teologii natomiast przejawiali tendencjê do podawania okreleñ propagowanych w antropologii chrze-
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cijañskiej. Mo¿e to, podobnie jak wczeniejsze odpowiedzi, wskazywaæ na
wp³yw studiów teologicznych na opinie respondentów. Tym samym potwierdzaj¹ siê wstêpne przypuszczenia, jakie sformu³owano przed rozpoczêciem
badañ.
Odpowiadaj¹c na pytanie: Co pomaga w poszanowaniu w³asnego cia³a
i innych?, badane grupy wykaza³y niemal identyczne podejcie do znaczenia
relacji interpersonalnych opartych na szacunku. Takiej odpowiedzi udzieli³o
26,5% uczniów z liceum i 27,3% studentów teologii. Uczniowie klas licealnych czêciej te¿ jako pomoc w poszanowaniu w³asnego i innych cia³a wymieniali przewiadczenie o godnoci ka¿dej osoby (28,8%). Jednak tylko 21,0%
studentów by³o takiego zdania. Nieznaczne zró¿nicowanie ilociowe da³o siê
zauwa¿yæ w innych kategoriach odpowiedzi. Licealici zaznaczyli promocjê
cywilizacji ¿ycia i mi³oci (21,4%). Studenci teologii natomiast stwierdzali, ¿e
przekonanie o stworzeniu cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e pomaga
w poszanowaniu w³asnego cia³a i innych (24,9%). Takie zdanie na ten temat
mia³o jednak tylko 11,8% m³odzie¿y z liceum. Poza tym niektórzy licealici
stwierdzali, ¿e znajomoæ prawa Bo¿ego i nauki Kocio³a katolickiego (9,4%)
pomaga w poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. Tu te¿ wyst¹pi³a widoczna
statystycznie ró¿nica w odpowiedziach studentów teologii. 17,1% studentów
uzna³o znajomoæ prawa Bo¿ego i nauki Kocio³a katolickiego, a 9,8% promocjê cywilizacji ¿ycia i mi³oci jako czynnik wspomagaj¹cy poszanowanie w³asnego cia³a i innych. Badani licealici dopisali te¿ inne kategorie odpowiedzi.
Uznali bowiem, ¿e poczucie w³asnej wartoci (1,6%) oraz dojrza³e i m¹dre
zachowanie (0,5%) pomaga w poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. Wyniki
te wzmacniaj¹ tezê dotycz¹c¹ wp³ywu studiów teologicznych na opinie respondentów  szczególnie w kwestiach wprost zwi¹zanych z nauczaniem Kocio³a
na temat ludzkiego cia³a, p³ciowoci i seksualnoci.
Kolejne pytanie dotyczy³o najwa¿niejszych trudnoci w poszanowaniu
w³asnego cia³a i innych. Zaskakuj¹ce okaza³y siê tu odpowiedzi pozyskane od
dwóch grup respondentów. M³odzie¿ licealna wymienia³a tu kolejno chêæ bycia podziwianym za ³adny wygl¹d zewnêtrzny (28,6%), silny popêd seksualny
(26,5%), uleganie modzie lansowanej w mediach (25,3%), brak zrozumienia
prawdy o stworzeniu cia³a ludzkiego na obraz i podobieñstwo Bo¿e (9,6%),
przesadn¹ troskê o zdrowie (8,4%). Poza tym osiem osób dopisa³o inne odpowiedzi. Sporód nich cztery zaznaczy³y, ¿e brak poczucia w³asnej wartoci
(0,8%) utrudnia poszanowanie w³asnego cia³a i innych. Tyle samo osób uzna³o
brak mi³oci wobec siebie za znacz¹ce utrudnienie w poszanowaniu cia³a ludzkiego (0,8%).
Nieco inaczej przedstawiaj¹ siê odpowiedzi studentów teologii. Stwierdzali oni, ¿e silny popêd seksualny (29,0%), uleganie modzie lansowanej
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w mediach (26,5%), chêæ bycia podziwianym za ³adny wygl¹d (20,6%), brak
zrozumienia prawdy o stworzeniu cia³a ludzkiego na obraz i podobieñstwo
Bo¿e (17,3%) oraz przesadna troska o zdrowie (6,7%) to najwa¿niejsze trudnoci w poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. Jak wynika z wy¿ej wymienionych danych studenci teologii nie dopisali w³asnych odpowiedzi. Trochê czêciej jednak ni¿ licealici stwierdzali, ¿e tak popêd seksualny, jak te¿ brak
zrozumienia prawdy o stworzeniu cia³a ludzkiego na obraz i podobieñstwo
Bo¿e utrudnia poszanowanie w³asnego cia³a i innych. Z kolei licealici czêciej
pisali o chêci bycia podziwianym za ³adny wygl¹d. Da³o siê te¿ zauwa¿yæ
niemal identyczne podejcie w wyborze kategorii uleganie modzie lansowanej
w mediach. A zatem powy¿sze wyniki mog¹ byæ nie tylko przejawem odrêbnego postrzegania trudnoci, ale tak¿e niemal identycznego wartociowania
roli mediów w kszta³towaniu postaw i pogl¹dów spo³eczno-moralnych.
Zg³êbiaj¹c problematykê, zapytano respondentów, jakie postêpowanie
sprzeciwia siê poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. Ankietowani reprezentuj¹cy dwie grupy wyra¿ali podobne opinie na ten temat. Stwierdzali, ¿e przesadna troska o wygl¹d zewnêtrzny (23,9% licealistów; 22,9% studentów), hedonizm, czyli koncentracja na przyjemnociach zmys³owych (22,7% licealistów;
22,5% studentów), przesadna troska o zdrowie (17,8% licealistów; 13,1% studentów), podejmowanie wspó³¿ycia przed zawarciem sakramentalnego ma³¿eñstwa (10,8% licealistów; 15,9% studentów) oraz d¹¿enie od zaspokojenia
w³asnych potrzeb fizycznych i psychicznych (22,9% licealistów; 25,5% studentów) sprzeciwiaj¹ siê poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. 0,8% m³odzie¿y z liceum nie mia³o zdania na ten temat. Dwie osoby stwierdzi³y, ¿e
branie pieniêdzy za seks sprzeciwia siê poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. Pojedynczy uczniowie uznali wykorzystanie cudzego cia³a dla w³asnych
potrzeb (0,2%) i przenoszenie bólu psychicznego na fizyczny (0,2%) za postêpowanie, które sprzeciwia siê poszanowaniu w³asnego cia³a i innych. Zdaniem
jednej osoby (0,2%) ¿adne postêpowanie nie sprzeciwia siê poszanowaniu
w³asnego cia³a i innych28.
Dane te wskazuj¹, ¿e studenci teologii czêciej wymieniali podejmowanie
wspó³¿ycia przed zawarciem sakramentalnego ma³¿eñstwa oraz d¹¿enie do zaspokojenia w³asnych potrzeb fizycznych i psychicznych. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e uznawali nauczanie moralne Kocio³a katolickiego na temat ludzkiej p³ciowoci i seksualnoci jako zobowi¹zuj¹ce.
Dope³nieniem powy¿szych wyników s¹ odpowiedzi udzielone na pytanie:
Dlaczego Koció³ domaga siê poszanowania cia³a ludzkiego?. Porównuj¹c
wyniki uczniów liceum i studentów teologii, mo¿na zauwa¿yæ ilociowe zró¿28
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nicowanie w kwestiach szczegó³owych. I tak m³odzie¿ najczêciej stwierdza³a,
¿e Koció³ domaga siê poszanowania cia³a ludzkiego, bo: cia³o ludzkie jest
darem w³¹czonym w Bo¿y zamys³ mi³oci (32,4%) i zosta³o odkupione przez
Chrystusa (24,3%), Chrystus przyjmuj¹c cia³o ludzkie uwiêci³ je (22,4%).
Dalej respondenci z liceum pisali: w ten sposób Koció³ broni ustanowionej
przez Boga prawdy o cz³owieku, jego godnoci i powo³aniu (19,8%). Trzy
osoby nie wiedzia³y dlaczego Koció³ domaga siê poszanowania cia³a ludzkiego (0,6%). Dwóch uczniów stwierdzi³o, ¿e cia³o ludzkie nie jest przedmiotem,
którym mo¿na zabawiæ siê29 (0,4%). Zaskakuj¹ce okaza³o siê te¿ stwierdzenie
jednej z uczennic, która wprost napisa³a Nie wybieram ¿adnej odpowiedzi
i nic nie piszê od siebie, bo nie wierzê w nauczanie Kocio³a30. Inaczej plasuj¹ siê wyniki w grupie studentów teologii. Respondenci w tej grupie, podaj¹c
uzasadnienie czêciej ni¿ licealici stwierdzali, ¿e Koció³ domaga siê poszanowania cia³a ludzkiego, bo: cia³o ludzkie zosta³o odkupione przez Chrystusa
(25,5%), a Koció³ w ten sposób broni ustanowionej przez Boga prawdy
o cz³owieku, jego godnoci i powo³aniu (23,3%). Na podobnym jak uczniowie
liceum poziomie ilociowym studenci wymieniali inne argumenty. 29,0% ankietowanych w tej grupie stwierdzi³o, ¿e Koció³ domaga siê poszanowania
cia³a ludzkiego, gdy¿ jest ono darem w³¹czonym w Bo¿y zamys³ mi³oci,
a 23,3% zaznaczy³o, ¿e w ten sposób Koció³ broni ustanowionej przez Boga
prawdy o cz³owieku, jego godnoci i powo³aniu. Ogólnie zatem respondenci
podawali podobne uzasadnienia. Ró¿nili siê jedynie w szczegó³owych kategoriach odpowiedzi. Trudno zatem stwierdziæ ró¿norodnoæ wp³ywów rodowiska edukacyjnego, w którym funkcjonowali badani. Do podobnych wniosków
mo¿na dojæ analizuj¹c odpowiedzi respondentów na pytanie: Jak rozumiesz
okrelenie Pisma wiêtego, ¿e cia³o ludzkie jest wi¹tyni¹ Boga?
Zarówno m³odzie¿ licealna, jak i studenci teologii wskazywali na poprawne teologicznie interpretacje. Ró¿nili siê jedynie w iloci odpowiedzi
udzielonych w poszczególnych kategoriach. Zdaniem respondentów z dwóch
grup okrelenie cia³o ludzkie jest wi¹tyni¹ Boga oznacza, ¿e cia³o ludzkie: jest
nienaruszalne (33,5% licealistów; 32,5% studentów), wymaga czci i szacunku
(32,5% licealistów; 31,0% studentów), nie mo¿na ukazywaæ nagoci (6,1%
licealistów; 5,3% studentów), jedynie Bóg mo¿e po³o¿yæ kres ¿yciu cielesnemu (24,7% licealistów; 31,2% studentów). Poza tym w grupie uczniów liceum
by³o 16 osób (3,1%), które szczerze stwierdza³y, ¿e trudno im zrozumieæ to
okrelenie i podaæ jak¹ interpretacjê. Ogólnie mo¿na stwierdziæ brak wyranych ró¿nic miêdzy licealistami a studentami teologii.
29
30
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Bior¹c pod uwagê rolê nauczania religii w kszta³towaniu opinii m³odzie¿y, zapytano respondentów W jaki sposób dotychczasowy udzia³ w lekcjach
religii pomóg³ im w zrozumieniu prawdy, ¿e cia³o ludzkie jest wi¹tyni¹
Boga?. Odpowiadaj¹c, ankietowani z liceum mieli bezporednie dowiadczenia, a studenci teologii pisali odwo³uj¹c siê do retrospekcji. Da³o siê przy tym
zauwa¿yæ ilociowe ró¿nice w zaznaczanych odpowiedziach. W grupie licealistów najwiêcej osób (31,4%) uzna³o, ¿e dotychczasowy udzia³ w lekcjach
religii w ogóle im nie pomóg³ w zrozumieniu prawdy, ¿e cia³o ludzkie jest
wi¹tyni¹ Boga. Trochê mniej respondentów, bo 29,6% napisa³o: udzia³
w lekcjach religii nie wp³yn¹³ na moje rozumienie tej prawdy. By³y jednak
osoby, które dostrzeg³y pozytywny wp³yw lekcji religii, zaznaczaj¹c: pomóg³
zrewidowaæ moje pogl¹dy (11,8%), bardzo mi pomóg³ poprzez podejmowanie
zagadnieñ dotycz¹cych znaczenia ludzkiej p³ciowoci (11,0%), rozjani³ moje
rozumienie tej prawdy (9,0%). Zdaniem 2,5% m³odzie¿y istotn¹ rolê odegra³o
w tej kwestii wiadectwo katechety. Jednak a¿ 17 osób (3,3%) stwierdzi³o, ¿e
nie wiedz¹ czy i na ile udzia³ w lekcjach religii pomóg³ im w zrozumieniu
prawdy, ¿e cia³o ludzkie jest wi¹tyni¹ Boga. Poza tym 7 respondentów (1,4%)
wyranie zaznaczy³o: Sam dochodzê do wniosków i nie potrzebujê pomocy
nauczycieli religii31. Te ostanie stwierdzenia mog¹ wiadczyæ o d¹¿eniu do
autonomii m³odych i typowej dla okresu dorastania tendencji do podkrelania
samodzielnoci w myleniu i dzia³aniu. Nieco inaczej do roli lekcji religii
ustosunkowali siê studenci teologii. Najczêciej stwierdzali oni: udzia³ w lekcji
religii pomóg³ zrewidowaæ moje pogl¹dy (31,2%), rozjani³ moje rozumienie
prawdy (28,8%), bardzo mi pomóg³ poprzez podejmowanie zagadnieñ dotycz¹cych znaczenia ludzkiej p³ciowoci (25,5%). Dla 6,3% respondentów wa¿ne okaza³o siê wiadectwo katechety. By³y te¿ osoby, które stwierdzi³y: udzia³
w lekcjach religii nie wp³yn¹³ na moje rozumienie tej prawdy (7,3%). Piêciu
studentów (1,0%) wprost zaznaczy³o: w ogóle mi nie pomóg³. Poniewa¿ studenci teologii oceniali udzia³ lekcji religii z perspektywy czasu, zdobytego
dowiadczenia i wiedzy teologicznej (w tym katechetycznej) trudno oceniæ na
ile potrafili byæ obiektywni w tej ocenie. Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e wiedza
i dowiadczenie pedagogiczno-katechetyczne niew¹tpliwie mia³y wp³yw na
jakoæ udzielanych odpowiedzi.
Chc¹c wyprowadziæ postulaty pastoralne, zapytano respondentów Co
ich zdaniem nale¿a³oby uczyniæ podczas lekcji religii, aby m³odzie¿ jeszcze
lepiej pozna³a naukê Kocio³a na temat ludzkiej cielesnoci?. Badania pokaza³y niemal identyczne oraz ilociowo ma³o zró¿nicowane podejcie do tej
kwestii dwóch grup ankietowanych. Respondenci proponowali, by czêciej
31
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podejmowaæ zagadnienia z zakresu teologii cia³a (31,4% licealistów; 31,6%
studentów), prezentowaæ argumenty dotycz¹ce znaczenia ludzkiej p³ciowoci
(32,2% licealistów; 24,9% studentów), organizowaæ spotkania tematyczne
z zaproszonymi goæmi np. teologami, psychologami, lekarzami (29,2% licealistów; 26,1% studentów), emitowaæ filmy na temat godnoci ludzkiego cia³a
(2,0% licealistów; 3,1% studentów) oraz prowadziæ o¿ywione dyskusje (5,3%
licealistów; 14,3% studentów). Widaæ zatem, ¿e tylko w ostatniej kategorii
odpowiedzi wyst¹pi³y ilociowo znaczne ró¿nice. Studenci czêciej proponowali prowadzenie o¿ywionych dyskusji. Fakt ten mo¿na t³umaczyæ zwiêkszonym zainteresowaniem t¹ form¹ prowadzenia zajêæ oraz dotychczasowym dowiadczeniem, jakie respondenci zdobywaj¹ w czasie studiów teologicznych.
Zwykle podczas æwiczeñ akademickich studenci uczestnicz¹ w ró¿nego rodzaju dyskusjach, które czêsto okazuj¹ siê pomocne w zrozumieniu nauczania
Kocio³a. Widaæ tu zatem pewn¹ zale¿noæ od osobistego dowiadczenia.
Konkluzja
Przedstawione w sposób syntetyczny wyniki badañ przeprowadzonych
wród wybranych losowo grup m³odzie¿y z liceum i studentów teologii ujawni³y zró¿nicowane ilociowo opinie respondentów na temat ludzkiego cia³a
i cielesnoci. Co prawda, w zakresie niektórych kategorii szczegó³owych badani mieli podobne zdanie, jednak w wiêkszoci odpowiedzi ró¿nice te wyst¹pi³y.
Da³o siê przy tym zauwa¿yæ wiêksz¹ zgodnoæ mylenia studentów teologii
z nauczaniem Kocio³a. Mo¿e to wiadczyæ o pozytywnym wp³ywie wiedzy
teologicznej na pogl¹dy respondentów. Katechizowani z kolei proponowali
czêsto w³asne odpowiedzi, zaznaczaj¹c, ¿e sami decyduj¹ o tym jak myl¹
i jak¹ wartoæ przypisuj¹ w³asnemu cia³u i innych. Z pewnoci¹ by³o to podyktowane poszukiwaniem w³asnej to¿samoci i kszta³towaniem siê wiatopogl¹du.
Zaskakuj¹ce okaza³y siê wypowiedzi dotycz¹ce udzia³u lekcji religii. Katechizowani zdecydowanie wyra¿ali negatywne opinie, podkrelaj¹c, ¿e lekcje
religii nie spe³niaj¹ ¿adnej roli w rozumieniu prawdy o w³asnym ciele i innych.
Studenci natomiast patrzyli na tê kwestiê z perspektywy czasu. W ich retrospektywnym spojrzeniu da³o siê zauwa¿yæ pozytywne podejcie do nauczania
religii, co zapewne jest te¿ warunkowane wiedz¹ z zakresu katechetyki i dowiadczeniami zdobywanymi podczas praktyk pedagogicznych. Na takie opinie mo¿e te¿ wp³ywaæ chêæ zaanga¿owania siê w przysz³oci w pos³ugê katechetyczn¹ Kocio³a i idealizm z tym zwi¹zany.
Aby podj¹æ próbê zmiany udzia³u lekcji religii w rozumieniu przez m³ode
pokolenie prawdy o ludzkiej cielesnoci, nale¿y najpierw poszukaæ przyczyn
tego zjawiska. Jedn¹ z nich z pewnoci¹ mo¿e byæ pomijanie tej problematyki
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czy te¿ marginalne jej traktowanie podczas lekcji religii. Czêsto warunkowane
jest ono brakiem kompetencji merytorycznych nauczycieli religii. Zatem warto
zwróciæ uwagê na podnoszenie kwalifikacji katechetów w zakresie teologii
moralnej. Przy tym nie mo¿na pomijaæ wp³ywu rodziny i rodków spo³ecznego
komunikowania, co implikuje potrzebê podjêcia dialogu z rodzicami i ze rodowiskiem dziennikarzy. Za tym przemawiaj¹ wypowiedzi samych respondentów, w których stwierdzaj¹ oni: Podejcie w tej kwestii [cia³a ludzkiego
i cielesnoci] nie zmieni siê póki media nie zaczn¹ lansowaæ innej metody,
pokazywaæ innych filmów, bo prawdê mówi¹c, to one maj¹ najwiêkszy wp³yw
na m³odych ludzi i m³odzie¿ z nimi siê liczy, gdy¿ autorytet nauczyciela (katechety) nie znaczy zbyt wiele, co jest te¿ »wynoszone« z domu32.
Choæ prezentowane tu badania ujawniaj¹ jedynie pewne tendencje, a nie
statystycznie istotne zale¿noci a ich wycinkowy charakter nie pozwala jednoznacznie wyci¹gn¹æ wniosków, to jednak wyranie widaæ, ¿e m³odzie¿ z liceum wyra¿a³a odmienne opinie od studentów teologii. Fakt ten prowadzi do
wniosku praktycznego: potrzeby zmiany programu nauczania religii w tym
zakresie. Pilne wydaje siê nie tylko podejmowanie ró¿nych kwestii z zakresu
teologii cia³a, ale tak¿e poszukiwanie rzeczowych argumentów i wzmacnianie
ich poprzez odwo³anie siê do nauk przyrodniczych i empirycznych, zw³aszcza
filozofii, psychologii i medycyny.

LYZEUMSCHÜLER UND STUDENTEN DER THEOLOGIE
ANGESICHTS DER PROBLEMATIK DER LEIBLICHKEIT
(VERGLEICHSSTUDIUM)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Ziel des Artikels ist die Darstellung der Meinung von Lyzeumschüler (die das Fach
Religion belegen) und Studenten der Theologie bezüglich der eigenen Leiblichkeit und des LeibSeins der anderen. Es wird das Material ausgewertet, das in einer diagnostischen Befragung mittels
eines Fragebogens gewonnen wurde. Die Antworten der Befragten wurden einer sowohl quantitativen als auch qualitativen Untersuchung unterzogen. Die statistischen Daten wurden allgemein
ausgewertet. Die Ergebnisse in den zufällig ausgewählten Gruppen von Jugendlichen verweisen
auf die Unterschiede zwischen den Meinungen bezüglich der menschlichen Leiblichkeit. Innerhalb der einzelnen Kategorien wurden sporadisch ähnliche Meinungen gezeigt, wobei die Theologiestudenten eine größere Affinität mit der Lehre der Kirche aufweisen. Dies kann von einem
positiven Einfluss der theologischen Bildung auf die Meinung der Befragten zeugen. Die Religionsschüler haben öfters eigene Vorstellungen geäußert und bekräftigt, dass sie selbst entscheiden,
wie sie von der Leiblichkeit denken und welchen Wert sie ihr zumessen. Überraschend kann die
32
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Einschätzung des Einflusses von Religionsunterricht sein. Die Schüler haben öfters eine dezidiert
negative Einschätzung geäußert und den Religionsunterricht als unbedeutend für ihr Verständnis von
Leib und Leiblichkeit eingeschätzt. Die Studenten erweisen aus der längeren Retrospektive dem
Religionsunterricht eine positive Einschätzung, was vermutlich aus dem Studium der Religionspädagogik und aus der anfänglichen pädagogischen Praxis resultiert. Eine solche
Einschätzung lässt sich auch durch die Pläne des eigenen zukünftigen Einsatzes als Religionslehrer
erklären.

HIGH SCHOOL STUDENTS AND UNIVERSITY THEOLOGY
STUDENTS IN THE FACE OF HUMAN BODY ISSUES
(COMPARATIVE STUDY)
(SUMMARY)

The purpose of this work is presenting the opinions of high school students and university
theology students on their own body and the others. These data have been acquired due to
diagnostic research by means of questionnaires and surveys. The respondents answers were
analyzed as to their number and contents, the statistic data were estimated in general. The research
results among the students selected at random showed a significant diversity as far as the number
of similar answers concerning the human body and corporeality are concerned. Some similar
answers occurred sporadically in some categories. In this respect there was a greater opinions
convergence of university theology students with the teaching of the Church. It can be a proof of
a positive influence of the theological knowledge on the respondents attitudes. High school
students, on the other hand, often submitted their own answers emphasizing that they themselves
decide what to think of and what value to attach to their body and that of the others. Some of their
statements pertaining to participation in religion classes appeared quite surprising. The respondents
from among high school students had a very negative opinion- according to them religion classes
have no impact on the way they understand the truth about their body and the body of others.
University students looked at that question from the time perspective. In their retrospective way of
looking a positive approach towards teaching religion could be seen, which seems to be determined
by their catechetical and theological knowledge as well as by their experience acquired during
pedagogy practical activities. Such opinions could also be determined by their interest in undertaking
catechetical service of the Church in future and an idealistic approach that is connected with that.
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A key question for those who love John Paul IIs Theology of the Body
(TOB), who study or teach it, is the question in what context they should read
it. What texts are particularly helpful for understanding TOB?
One can answer this question a priori, as it were. TOB is a catechesis by
the Bishop of Rome for the universal Church. Like all magisterial texts, it
should be read in the context of the Churchs whole tradition through the ages
and, conversely, the Churchs tradition should be re-read in the light of TOB.
There are some who doubt that one can actually read TOB in this way.
One author reads TOB in the context of personalism, which he takes to be
a school of philosophy deriving from Kant and Scheler that undermines the
traditional Thomistic bases of Catholic theology with disastrous pastoral results1.
1 The entire argument of Humanae vitae rests upon the sentence, »That teaching, often set forth
by the magisterium, is founded upon the inseparable connection, willed by God and unable to be broken
by man on his own initiative, between the two meanings of the conjugal act: the unitive meaning and the
procreative meaning«. [...] We must recognize that this new formulation stands in sharp contrast to the
justification offered by traditional Catholic theology. The substitution of the new concept meaning in
place of the traditional language of »end« or »purpose« represents a radical restructuring. [...] How did
the magisterium come to discard the natural law explanation of such a fundamental institution as
marriage and replace it with a novel and untried philosophy? The answer in a word is »Personalism«.
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Another author praises the presence of progressive personalism in TOB, but
argues that it is a sheepskin that disguises the wolf of Thomism2. Still another
author claims that the traditional Catholic teaching about marriage is sad,
sick and suspect, a travesty of truth which has damaged the welfare of married people all through the ages. It was only in the early decades of the 20th
century, the same author continues, that a personalist revolution took place in
which Dietrich von Hildebrand and Herbert Doms3 connected sexual intercoSoon after its release, Cardinal Wojtyla (now Pope John Paul II) offered an extended testimony to the
thoroughly personalistic nature of HV. [...] It is apparent that HV acted as a springboard by which
personalism could launch its new philosophy of marriage, displacing the traditional teaching. Since
that time, it has replaced all the customary supports of the Church such as history, tradition, authority
and hierarchy with an impenetrable philosophy of inter-personal relationships that has proven disastrous in practice. J. Galvin, Humanae Vitae, Heroic, Deficient  or Both, The Latin Mass 11 (2002),
p. 1415.
2 If the Popes theology of the body is sometimes ambiguous, it is because it can appear so
revolutionary and original at first. He uses the language of personalism and the phenomenological
method of description in his analyses of sexuality. He speaks rarely about nature and often about persons,
personal dignity and responsibility, and so appears to have broken with his Neo-Thomistic training with
its insistence upon immutable natural laws. Upon a closer examination, however, the pope is a skillful
and energetic exponent of the neo-Thomistic natural law ethic. [...] Although he uses words like »person« and »love« liberally, his understanding of those words is hardly that of his readers. Like his
arguments, his definitions refer constantly to nature. R. Modras, Pope John Paul IIs Theology of the
Body, in: Ch.E. Curran, R. A. McCormick (ed.), w: John Paul II and Moral Theology, New York 1998,
p. 150151.
3 In fact, Hildebrand was a strong supporter of Humanae vitae; see D. von Hildebrand, The
Encyclical Humanae Vitae: A Sign of Contradiction, in: J. Smith (ed.), Why Humanae Vitae was Right:
A Reader (Ignatius Press: San Francisco 1993) 4783. Hildebrands ideas about marriage had an impact
on Catholic theology mainly through Doms, who had a thorough Scholastic training and thus spoke the
language of his colleagues in academic theology. While he acknowledges his dependence on Hildebrand
(in particular on Hildebrands thesis that the primary meaning of marriage is the union of love; its
primary end is procreation), he sees himself as taking a decisive step beyond the phenomenological
method. Although we gratefully recognize the stimulus that phenomenologically oriented authors
[i.e., Hildebrand] have given to the discussion of marriage in the past few years, it was nevertheless, in
conscious contrast (Gegensatz), our intention to achieve the decisive understanding on the basis of
a metaphysical vision in the traditional scholastic sense. H. Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe: Eine
systematische Studie, Breslau 1935, p. 13.
Thinking and writing from within this scholastic metaphysical vision, Doms answers the question,
What is the essence of the conjugal act? by denying that it is by its very essence an act of the
procreative power of the human person. By its primary meaning or essence it is a unitive act, to which
procreation can be attached as an effect and purpose that does not determine what the act is. On this
basis, Doms also argues that the primary and true meaning of marriage, its essence, lies in the union of
love between husband and wife, while procreation is first among the effects and purposes of marriage.
These theses of Doms were condemned by the Magisterium in 1944 (see Denzinger-Schönmetzer,
Enchiridion Symbolorum, 3838) and his book was withdrawn from circulation.
Doms continued to hold his views and became the preeminent German theologian on sexuality
and marriage during Vatican II and the immediately following period. He provided the conceptual
basis for theologians who used a personalist point of departure to argue in favor of contraception. Zob.
H. Doms, Gatteneinheit und Nachkommenschaft, Mainz 1965 and Zweigeschlechtlichkeit und Ehe,
in: J. Feiner, M. Löhrer (ed.), Mysterium salutis: Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, Einsiedeln
1965.
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urse with love, for the first time in the Catholic tradition, and thereby showed
the moral legitimacy of contraception. John Paul IIs support for Humanae vitae shows that he never saw the full light of personalism and never
freed himself from the negative Augustinian and Thomistic teaching about
marriage4.
The situation is rather confusing. Some condemn John Paul II for being
a personalist rather than a Thomist; others condemn him for being a Thomist
rather than a personalist.
The purpose of my paper is to focus with precision on the kind of personalism John Paul II actually embraces in order to show that TOB can actually
be read in light of the Catholic tradition. To sharpen the focus I will compare
He states the heart of his position as follows. I thus come to the conclusion that the expressio
amoris (expression of love) or, as I would prefer to call it, the display of conjugal two-in-oneness
(Zweieinigkeit) in the act specific to marriage, and not, by contrast, the generatio prolis (generation
of offspring) is the finis operis (end of the act) of the natural conjugal act. H. Doms, Gatteneinheit und
Nachkommenschaft, p. 25. St. Thomass ideas about generation among animals have been definitively
refuted by numerous careful observations in the last half century. It is certain that the mature reproductive cells possess in themselves the powers needed either for a parthenogenetic development or fecundation; and copulation, when it is present at all, serves biologically only to bring about an external
approach of the male and female gametes, often in the body of the female. In animals, there is no »act of
generation«, no »actus generativus vel generationis« of sexually mature males and females, but only acts
of mating and of copulation. Ibidem, p. 9798.
4 The idea that the human race was smitten particularly in its male sexual organs, (meaning the
whole of male adult life, in marriage as well as out), that it is a battle against the unruly erection leading
to lust, is the fundamental bedrock of Magisterial thinking. John Paul II can identify with Augustine, not
through the experience of fornication, but because of the problems caused by the nuptial nature of the
adult male body, when a healthy young man is leading a celibate life. This is made clear in Karol
Wojty³as Love and Responsibility in a chapter headed The Metaphysics of Shame. His conviction that
acquiring conjugal chastity (marital continence) is the way to overcoming original sins damage to
human sexuality is also stated in his many other writings on sexual matters. From his perspective, NFP
may be commended since it requires such conjugal chastity, whereas contraception merely compounds
original sin. [...] [D]evoid of sacramental experiences, far from being infallible, traditional teaching is
sad, sick and suspect, a travesty of truth which has damaged the welfare of married people all through
the ages. Rather than seeing sexual intercourse as a holy intrinsic part of married union, it was called the
corrupt carrier of original sin, only to be used for the procreation of children. We now know its rich love
overflows to provide the emotional welfare of these very children, and without which they will grow up
with a deep emotional handicap. [...] When was sexual intercourse first connected with love by the
Church? The astonishing answer is in the 1920s  by Dietrich Von Hildebrand who wrote Marriage, the
Mystery of Faithful Love. He gave a lecture in Ulm, Germany, arguing a distinction between love as the
meaning of marriage and procreation as its purpose. He characterised marriage as a community of love
which finds its end in procreation. In 1935, Herbert Doms wrote Vom Sinn und Zweck der Ehe, which
appeared in English under the title of The Meaning of Marriage. Doms suggests that the power of
intercourse lies in its ability to bring about the total gift of self. Because sperm and ova do not meet in
every act of intercourse, the first purpose of marriage is the union of the spouses with two ulterior
motives - their fulfillment as persons and the conception of a child. Doms approach was not simply
a development of traditional doctrine and could be construed as a change in the Churchs very understanding of marriage. Not surprisingly, Doms work was withdrawn from circulation in the early 1940s by
order of the Congregation of the Holy Office. E. Price, Seeing Sin Where None Is (Catholics for
a Changing Church, 2000), http://www.womenpriests.org/body/price.asp (16 XII 2008).
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his personalism with the personalisms of Kant and Scheler, which are, in turn,
fundamentally opposed to each other5. John Paul IIs personalism, I will argue,
is a personalism best understood, not in light of Kant and Scheler, but in light
of Vatican II and the tradition of the Church, including the perennial philosophy rooted in Plato and Aristotle.
1. Vatican II, Gaudium et spes 24:3
Gaudium et spes 24:3 plays an important role in John Paul II6. When he
defines true personalism, he appeals to this text. The hymn to love in the First
Letter to the Corinthians remains the Magna Carta of the civilization of love. In
this concept what is important is [...] the radical acceptance of the understanding of man as a person who finds himself by making a sincere gift of self
[Gaudium et spes 24:3]. A gift is, obviously, »for others«: This is the most
important dimension of the civilization of love. We thus come to the very heart
of the Gospel truth about freedom. [...] Freedom cannot be understood as
a license to do absolutely anything; it means a gift of self. Even more, it
means an interior discipline of the gift. The idea of gift contains not only the
free initiative of the subject, but also the aspect of duty. All this is made real
in the »communion of persons«. [...] Continuing this line of thought, we also
come upon the antithesis between individualism and personalism. Love, the
civilization of love, is bound up with personalism. Why with personalism?
And why does individualism threaten the civilization of love? We find a key
to answering this in the councils expression, a »sincere gift« [Gaudium et
spes 24:3]7.
TOB quotes Gaudium et spes 24:3 many times and in key places. For
example, Gaudium et spes 24:3 explains why the human body has a spousal
meaning.
5 John Paul II usually speaks about personalism in positive terms, but there are texts in which he
mentions false or misleading kinds of personalism. Two days after delivering the final catechesis
of TOB, he gave a talk in which he warned about the danger of pseudo-liturgical personalisms.
Discourse to the Center of Liturgical Action, November 30th, 1984, Insegnamenti 7/2 (1984), p. 13401343.
In a talk to religious a few months later he spoke about egotistical personalisms. Discourse to religious, Quito (Ecuador), January 30th, 1985, Insegnamenti 8/1 (1985), p. 273277, § 4.
It is significant that John Paul II uses the word personalism in the plural: personalisms. Kantian personalism, for example, is a particular kind of personalism, namely, a formalistic personalism.
See K. Wojty³a, The Acting Person, Boston and London 1979), p 22, note 8 printed on page 302 and
Love and Responsibility (San Francisco 1960 [1993]), p. 133.
6 P. Ide, Une théologie du don: Les occurrences de Gaudium et spes, n. 24, § 3 chez Jean-Paul II,
Anthropotes 17 (2001), p. 149178, 313344.
7 John Paul II, Letter to Families Gratissimam sane, 14, emphasis added, cf. John Paul II,
Discourse to the Roman Rota, January 27th, 1997, § 4.
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One can understand this »spousal« meaning of the human body only in the context
of the person. The body has a spousal meaning because the human person, as the
Council says, is a creature that God willed for its own sake and that, at the same
time, cannot fully find himself except through the gift of self [Gaudium et spes
24:3] (TOB 15:5)8.

Based on these texts and many others like them, one can define John Paul
IIs personalism as a personalism of the sincere gift of self in accord with
Gaudium et spes 24:3, that is, a personalism rooted in the union of persons in
the Trinity and in Christs gift of his life for us. It is a personalism shaped by
what TOB calls a hermeneutics of the gift (TOB 13:2) that is, a comprehensive interpretation of reality in terms of gift. A hermeneutics of the gift is, of
course, also a hermeneutics of receptivity and of communion. Gift and reception are correlative and communion is their fruit9.
Let us take a closer look at Gaudium et spes 24:3.
Indeed, the Lord Jesus, when he prays to the Father, that all may be one. [...] as
we are one (Jn 17:21-22) and thus offers vistas closed to human reason, indicates
a certain likeness between the union of the divine Persons, and the union of Gods
sons in truth and love. This likeness shows that man, who is the only creature on
earth God willed for himself, cannot fully find himself except through a sincere
gift of self (cf. Lk 17:33).

John Paul II often focuses on two points in this text: (1) Man is the only
creature on earth God willed for his (that is, mans) own sake. (2) Man cannot
8 For the many other examples of the use of Gaudium et spes 24:3 in TOB, see the Index at
Gaudium.
9 The Ecclesiology of Communion: This is the central idea about itself that the Church reproposed in the Second Vatican Council, as the Extraordinary Synod of 1985 on the 20th anniversary of
the Council has recalled for us. »The ecclesiology of communion is the central and fundamental idea in
the Council documents«. John Paul II, Christifideles Laici, 19. In interpreting this key of the Council,
John Paul II emphasizes above all the root of all communion in the Trinity in accord with Gaudium et
spes 24:3. If we want to follow the main thread of the Councils thought, all that it says concerning the
hierarchy, the laity and the religious orders in the Church should be re-read in the light of the reality of
communio for the community of the People of God. »For the members of the People of God are called
upon to share their goods, and the words of the apostle apply also to each of the Churches, according to
the gift that each has received, administer it to one another as good stewards of the manifold grace of
God« (1 Pet 5:10). Thus we have the communio ecclesiarum [communion of churches] and the communio munerum [the communion of gifts, tasks, or offices] and, through these, the communio personarum
[communion of persons]. Such is the image of the Church presented by the Council. The type of union
and unity that is proper to the community of the Church as People of God essentially determines the
nature of that community. The Church as People of God, by reason of its most basic premises and its
communal nature, is oriented towards the resemblance there ought to be between »the union of the sons
of God in truth and love« [Gaudium et spes, 24:3] and the essentially divine unity of the divine persons,
in communione Sanctissimae Trinitatis. K. Wojty³a, Sources of Renewal: The Implementation of the
Second Vatican Council (San Francisco 1980), p. 420. See John Paul II, Man and Woman He Created
Them: A Theology of the Body, Boston 2000, Introduction by M. Waldstein, p. 8794.
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fully find himself except in a sincere gift of self. According to John Paul II,
these two statements contain the whole truth, the integral truth about man
(see TOB, Index at integral and truth). They are the two fundamental laws
of the life of persons as persons.
In order to see a whole in its integrity, one must see its beginning as well
as its end without ignoring what lies in the middle. The two laws of the life of
persons in Gaudium et spes 24:3 are related to each other as beginning and end
and they cover the middle as well.
a) The Beginning: The Personalistic Norm
God willed man for his own sake, stands at the beginning of the life of
persons. It is connected with rational nature, in virtue of which persons are
persons in the first place. Rational nature enables the beings that have it to
know and love the good. Only for them, therefore, can and does God truly will
the good for their own sake. Wojty³a calls this first law of the life of persons
the personalistic norm10. Aristotle touches on this norm in his discussion of
friendship.
Of the love of lifeless objects we do not use the word friendship; for it
is not mutual love, nor is there a wishing of good to the other (for it would
surely be ridiculous to wish wine well; if one wishes anything for it, it is that it
may keep, so that one may have it oneself); but to a friend we say we ought to
wish what is good for his sake11 .
It is with such a love of friendship, according to St. Thomas, that God
provides for creatures whose nature gives them the power of intellectual knowledge and will. Divine providence provides for intellectual creatures for their
own sake, but for other creatures for the sake of these. [...] Only the intellectual
nature is, therefore, sought for itself in the universe, but all other things for its
sake12 .
Of course, while the personalistic norm stands at the beginning of the life
of persons, it accompanies the life of persons all the way through the middle to
the very end. It remains forever true that persons must be loved for their own
sake. Even they themselves rightly love themselves in this way, as Plato and
Aristotle show.
In order to see the power of the personalistic norm in establishing an integral
vision of man, one must see its relation to the commandment of love. This norm,
in its negative aspect, states that the person is the kind of good which does not
10
11
12

K. Wojty³a, Love and Responsibility, San Francisco 1960 [1993]), p. 2728, 4044.
Aristotle, Nicomachean Ethics, 8.2, 1155b.3031.
St. Thomas, Contra gentiles, 3.112.23.
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admit of use and cannot be treated as an object of use and as such as a means to an
end. In its positive form the personalistic norm confirms this: the person is a good
towards which the only proper and adequate attitude is love13.

According to the teaching of Jesus, the commandment You shall love
your neighbor as yourself (Lev 19:18, Matt 19:19) sums up the whole law.
For this is the law and the prophets (Matt 7:12). The moral life as a whole
becomes intelligible through this one commandment. Love and then do what
you want! Dilige et quod vis fac14. The personalistic norm is indeed a royal
highway into an integral vision of man.
b) The End: The Law of the Gift
The second statement, cannot fully find himself except through a sincere
gift of self, does not concern the beginning, but the end of the life of persons.
Fully finding oneself refers to completion or perfection. Perfection needs to
be acquired and is fully acquired only at the end.
The argument of Gaudium et spes 24:3 for this second law of the life of
persons is a strictly theological argument. In his prayer to the Father, that they
may be one as we are one, Jesus shows a similarity between the union of
divine persons and the union of human persons. This similarity between the
Trinitarian and the human communion of persons shows the truth of the law of
the gift. The Council insists very clearly on the newness of the revelation
brought by Jesus. Jesus opens up vistas closed to human reason. He opens the
unheard-of heart of Gods inner life. It may well be that the law of giving and
finding is reflected also in the natural order, but Gaudium et spes 24:3 does
not draw attention to this fact. It places us immediately in the innermost sanctuary of Trinitarian theology. Love, an uncreated gift, is part of the inner
mystery of God and is the very nucleus of theology15.
Gaudium et spes 24:3 briefly alludes to the character of this innermost
sanctuary in the phrases, as we are one and union of divine Persons. An
earlier version of the text was more explicit.
Indeed, Catholic doctrine, opening up vistas closed to human reason, teaches that
God, though he is one, subsists in three persons, each of which lives in such a way
toward the others that it is constituted by that very relation. One can infer that
human persons, since they are created in the image of God one and three and are
reformed in his image, show in themselves a certain imitation of him. While, then,
man is the only creature on earth which God willed for its own sake, he himself is
13
14
15

K. Wojty³a, Love and Responsibility, p. 41.
St. Augustine, In Iohannis epistulam tractatus, 7.8.
K. Wojty³a, Sign of Contradiction, New York 1979, s. 55.
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related out of himself toward others in such a way that he cannot find himself
except by giving himself16.

The final text of Gaudium et spes 24:3 is more scriptural, less theologically unfolded, but the essential point remains the same17.
According to Gaudium et spes 24:3, the Trinity as exemplar is concretely
mediated by Christ. The Council expresses this point by adding a reference to
Luke 17:33, The one who wants to save his life will lose it, but the one who
loses his life for my sake will save it. This is one of the very few sayings of
Jesus reported by all four Gospels. The formulation of the saying in Matthew is
closest to the formulation chosen by Gaudium et spes 24:3: The one who finds
his life will lose it and the one who loses his life for my sake will find it (Mat
10:39).
Immediately before this saying in Matthew, Mark, and Luke 9, Jesus
speaks about discipleship, denying oneself, taking up ones cross and following
after him. The law of losing and finding, which he formulates as a general law
of the life of persons, is an explanation of this discipleship and particularly of
the cross. This deep Trinitarian and Christological background must be kept in
mind when one reads what John Paul II has to say about the gift of self in
TOB.
Together with Jean Danielou, Wojty³a had the responsibility of producing
an early draft of Gaudium et spes at a crucial point in the history of its
composition18. He may well be responsible for the paragraph containing the
two laws of the life of persons in the earlier form of that paragraph quoted
above. At any rate, one finds the explicit joining of the two laws of Gaudium et
spes 24:3 already some years before the Council in Wojty³as Love and Responsibility, first delivered as lectures in 19571959 and published in 1960.
Gaudium et spes was promulgated five years later. One passage is particularly
clear because it speaks about two specific laws that govern the existence and
development of persons, the personalistic norm and the law of the gift of self.
[O]ne person can give himself or herself, can surrender entirely to another, whether
to a human person or to God, and such a giving of the self creates a special form of
love which we define as spousal love. This fact goes to prove that the person has
16

See F.G. Hellín, Concilii Vaticani II synopsis, in ordinem redigens schemata cum relationibus
necnon Patrum orationes atque animadversiones: Gaudium et spes, Rome 2003, p. 171.
17 For the objections of some of the Council Fathers against the earlier text, and even against the
final version, see F. Bechina, Die Kirche als Familie Gottes: Die Stellung dieses theologischen
Konzeptes in Zweiten Vatikanischen Konzil und in den Bischofssynoden von 1974 bis 1994 im Hinblick
auf eine Familia-Dei-Ekklesiologie, Rome1998, p. 221 footnote 129. A complementary account of the
objections is found in P. dOrnellas, Liberté, que dis-tu de toi-méme: Une lecture des travaux du Concile
Vatican II, 25 janvier 1959  8 décembre 1965, Paris 1999, p. 538542.
18 See P. dOrnellas, Liberté, especially pp. 22, 447454, 481483.
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a dynamism of its own and [that] [ ] specific laws govern its existence and
evolution. Christ gave expression to this in a saying which is on the face of it
profoundly paradoxical: He who would save his soul shall lose it, and he who
would lose his soul for my sake shall find it again [Matt 10:39].

Immediately after this statement, Wojty³a explains the first principle of
Gaudium et spes 24:3, the personalistic norm.
Indeed, the problem of spousal love does contain a profound paradox, a very real,
and not mere a verbal paradox: the words of the Gospel point to a concrete reality,
and the truth which they contain is made manifest in the life of the person. Thus, of
its very nature, no person can be transferred or ceded to another. In the natural order
it is oriented toward self-perfection, towards the attainment of an ever greater fullness of existence  which is, of course, always the existence of some concrete I.
We have already stated that this self-perfection proceeds side by side with love.

The manner in which Wojty³a explains the personalistic norm in this
passage is very close to the understanding of eros in Plato and of the desire for
happiness in Aristotle. Wojty³a then turns to the second principle, the law of
the gift.
The fullest, the most uncompromising form of love consists precisely in selfgiving, in making ones inalienable and non-transferable I someone elses property. This is doubly paradoxical: firstly in that it is possible to step outside ones
own I in this way, and secondly in that the I far from being destroyed or
impaired as a result is enlarged and enriched  of course in a super-physical,
a moral sense. The Gospel stresses this very clearly and unambiguously  would
lose  shall find again would save  shall lose.

In the final sentence of this passage, Wojty³a relates the two laws to each
other.
You will readily see that we have here not merely the personalistic norm but also
bold and explicit words of advice, which make it possible for us to amplify and
elaborate on that norm. The world of persons possesses its own laws of existence
and of development19.

With full clarity, this text formulates the two laws of the existence of
persons found in Gaudium et spes 24:3. It formulates them as a comprehensive
pair of principles that throw light on human life as a whole. Wojty³a even
appeals to the same saying of Jesus to which Gaudium et spes 24:3 also
appeals.
Wojty³a shows that the personalistic norm and the law of the gift do not
stand next to each other without any connection. The law of the gift amplifies
19

K. Wojty³a, Love and Responsibility, p. 97, emphasis added.
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and elaborates on the personalistic norm. The two laws concern one single
reality, namely, the life of the person, first in its beginnings and potential in
human nature, then in its full realization in the relation of divinized love of the
members of Christ who come to share in the life of Christ and the Trinity. In
this perspective it becomes clear why John Paul II sees the whole truth about
man expressed in Gaudium et spes 24:3. The beginning and the end, the
natural order and its supernatural fulfillment, are embraced by the two laws.
2. Kants Personalism Built on the First Law
In his treatment of sexual union and marriage, Kant uses a similar pair of
principles, though in a manner that is quite opposed to Gaudium et spes 24:3
and to John Paul IIs hermeneutics of the gift.
The natural use that one sex makes of the sexual organs of the other is an enjoyment (Genuß) for which one partner gives himself (sich hingiebt) to the other. In
this act, a human being makes himself into a thing, which is contrary to the right of
human nature to ones own person. This is possible only under one single condition: when a person is acquired by another in a manner equal to a thing, correspondingly the former acquires the latter [by a marriage contract], for in this way
the person gains itself back again and reconstitutes its personhood. Now, the acquisition of one bodily member of a human being is at the same time an acquisition
of the whole person, because the person is an absolute unity20.
20 Here is the larger context of this remarkable statement. Sexual intercourse (commercium
sexuale) is the mutual use which one human being makes of the sexual organs and faculty of another
(usus membrorum et facultatum sexualium alterius). It is either a natural use, by which a being of the
same nature can be conceived, or an unnatural use either with a person of the same sex or with an
animal that does not belong to the human species. These transgressions of the law, called unnatural vices
(crimina carnis contra naturam) and unmentionable vices, must be rejected entirely, without any qualifications or exceptions, because they do injury to human nature in our own person. Now, the natural union
of the sexes occurs either only according to animal nature (vaga libido, venus volgivaga, fornicatio) or
according to law.  The latter is marriage (matrimonium), i.e., the union of two persons for the lifelong
mutual possession of their sexual characteristics.  The purpose of begetting and educating children may
be a reason for which nature implanted a mutual inclination toward each other in the sexes, but for the
legality of this bond it is not required that the one who marries must intend this goal for himself, for
otherwise marriage would dissolve of itself when the begetting of children ends. For, although it is based
on pleasure [Lust] for the mutual use of their sexual characteristics, the marriage contract is not accidental, but it is necessary in accord with legal principles of pure reason. That is, when man and woman want
to enjoy each other in their sexual characteristics, they must necessarily marry. This necessity follows
from legal principles of pure reason. For, the natural use that one sex makes of the sexual organs of the
other is an enjoyment for which one partner gives himself to the other. In this act, a human being makes
himself into a thing, which is contrary to the right of human nature to ones own person. This is possible
only under one single condition: when a person is acquired by another in a manner equal to a thing,
correspondingly the former acquires the latter, for in this way the person gains himself back again and
reconstitutes his personality. Now, the acquisition of one bodily member of a human being is at the same
time an acquisition of the whole person, because the person is an absolute unity. For this reason, the gift
and the acceptance of one sex for enjoyment by the other is not merely permissible only on the single
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For Kant, sexual intercourse is a gift of self contrary to the dignity of the
person. In all sexual relations, whether in marriage or outside it, both persons
turn themselves into mere things by giving their sexual organs, and thus their
own persons, to each other for the sake of being possessed and enjoyed.
Being used in such a way, Kant holds, is contrary to the autonomy of the
person, contrary to the right every person has to himself or herself. Persons
should be treated as ends, not means.
While man is unholy enough, the humanity in his person must be holy to him. In
all of creation, everything one might want and over which one has power can be
used as a mere means. Only man himself and with him every rational creature is
end in itself. For, in virtue of the autonomy of his freedom, he is the subject of the
moral law, which is holy21.

The only remedy for the loss of autonomy in sex is marriage. By marriage
I permanently acquire my spouse as a thing. I thereby offset the loss of myself
to her as a thing when she enjoys me in sexual intercourse. By a permanent
contract I own the one who episodically owns me. In this way, I regain myself
and my autonomy. It is like a man who wants to gamble, but is afraid of losing
his money. And so he buys the casino.
The personalistic norm as Kant understands it is equivalent to the categorical imperative, Act in such a way that at any time the maxim of your will
can at the same time be valid as a principle of a universal legislation22. By
acting according to the categorical imperative, Kant holds, one grasps ones
own dignity as an autonomous person who is self-moving in the most radical
manner possible, namely, as the universal lawgiver for all persons. In this
autonomy, one must see the moral humanity in oneself as the only thing that
has absolute value, the only final end of the entire cosmos. It immediately
follows that one must affirm the dignity of others as well. One can only be
consistent with oneself in affirming ones own dignity as universal lawgiver, if
one grants the same dignity to other persons23.
condition of marriage, but it is only possible on this same condition. That this personal right is nevertheless at the same time also a right in the manner of a right to a thing, is clear, for when one of the spouses
has run away or has given himself or herself into the possession of another, the other spouse has the right
at any time and without any condition to take him or her back into his or her power like a thing. For the
same reason, the relation of the married persons is a relation of equality of possession, equality both in
their possession of each other (hence only in monogamy, for in polygamy the person who gives herself
away gains back only part of the man whose possession she has become in her entirety and therefore
reduces herself to a mere thing) and of external goods [...]. I. Kant, Die Metaphysik der Sitten [The
Metaphysics of Morals], Gesammelte Schriften, vol. 6, Berlin 1793 [1902-], p. 277278.
21 I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft [Critique of Practical Reason], Gesammelte Schriften,
vol. 5, Berlin 1785 [1902-], 5.87, cf. 5.131. See also I. Kant, Metaphysics of Morals, 6.434.
22 I. Kant, Critique of Practical Reason, 5.30.
23 For, so runs Kants argument, suppose one did not grant this dignity to others, but only to
oneself. Ones maxim, i.e., the practical universal principle valid for oneself, would in this case be,

162

MICHAEL WALDSTEIN

In its actual application, Kants personalistic norm works much like the
golden rule in the teaching of Jesus. Do to others as you would have them do
to you (Luke 6,31). In everything do to others as you would have them do to
you; for this is the law and the prophets (Matt 7,12).
Yet, this similarity goes hand in hand with a profound opposition between
Kant and the Gospel. This opposition becomes apparent when one examines
Wojty³as argument for the personalistic norm.
[A] person must not be merely the means to an end for another person. This is
precluded by the very nature of personhood, by what any person is. For a person is
a thinking subject, and capable of taking decisions: these, most notably, are the
attributes we find in the inner self of a person. This being so, every person is by
nature capable of determining his or her aims. Anyone who treats a person as the
means to an end does violence to the very essence of the other, to what constitutes
its natural right24.

Noteworthy in this argument for the personalistic norm is the focus on the
persons ability, due to its rational nature, to understand the good, to understand aims or ends and pursue them. In Kant, the key point is not that the
I shall affirm only my own dignity, but not that of others. Now apply the categorical imperative by which
this maxim is raised to the status of a universal law. The result is: Everyone shall affirm only his or her
own dignity, but not that of others. This universal law is self-contradictory. When others follow it, they
will not treat me as an end in myself while I do treat myself as an end in myself. I can only be and
remain autonomous if I do not contradict my own will by legislating to other persons that they need not
affirm the dignity that I myself ascribe to myself. This is why I must treat others as having the dignity of
persons.
When Wojty³a, following Scheler, calls Kants personalism formalistic, (K. Wojty³a, Love and
Responsibility, p. 133.) what he has in mind is precisely this reduction of the moral standard to its
universal logical form apart from any contents (such as the good of my neighbor). Kant writes, The
moral and thus categorical imperative [...] must abstract from any object [i.e., any »matter« of willing or
good], the object having no influence at all on the will, in order not to reduce practical reason to merely
serving an interest foreign to it. [The moral imperative] must prove its own imperious dignity as the
highest law. For example, I must seek to make others happy not because their happiness is of interest to
me  whether on the basis of inclination or some delight that influences me indirectly through my reason
 but only because the maxim which excludes this happiness cannot be understood as a universal law
within one and the same will. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [Groundwork for the
Metaphysics of Morals], Gesammelte Schriften, Berlin 1785 [1902-], 4.441.
Scheler offers a brilliant critique of this formalism. It is for him [Kant] a matter of complete
indifference, with respect to being-good and being-evil, whether we seek to realize the noble or the
vulgar, the weal or the woe, the useful or the harmful. For the meaning of the words good and evil is
wholly exhausted in lawful form or unlawful form. [...] Let us not further consider the monstrousness of
this assertion, which ignores that the purposes of the devil are no less »systematic« than those of God. It
is Kants first error to deny that [moral] good and evil [gut und böse] are material values. But they are
 avoiding all construction clearly feelable material values of their own kind. M. Scheler, Formalism
in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt toward the Foundation of an Ethical
Personalism, 5th ed., Evanston 1916 [1973], 245, G 467. Emphasis on the word material added.
Frings translates material in each case as non-formal. Material refers to the content of the will, some
good or evil found in experience, rather than the universal form of its imperative.
24 K. Wojty³a, Love and Responsibility, s. 2627.
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person can understand and pursue the good and ends, but that the person is the
ultimate end of the entire cosmos25.
Immanuel Kant [...] formulated [...] the following imperative: act always in such
a way that the other person is the end and not merely the instrument of your action.
In the light of the preceding argument this principle should be restated in a form
rather different from that which Kant gave it, as follows: whenever a person is the
object of your activity, remember that you may not treat that person as only the
means to an end, as an instrument, but must allow for the fact that he or she, too,
has, or at least should have, distinct personal ends26.

Wojty³as understanding of the personalistic norm is indeed rather different from Kants. Being an end differs from having an end, being the highest
good differs from being the beneficiary of the highest good, being God differs
from having God as ones end. Aristotle observes that if  and only if  man
were the highest being, practical knowledge would be the supreme form of
knowledge. He seems to be describing Kant27.
To sum up: The key to Kants personalism is the absolutizing of the
autonomous dignity of the person as the highest end. The person must be
treated as the final end, not a means. John Paul IIs understanding of the
personalistic norm is opposed to Kant on precisely this point. It is closer to
Aristotles and St. Thomass account of the love of friendship according to
which persons have ends and the right way to treat them is to love them and to
will the good for them, for their sake.
3. Schelers Personalism Built on the Second Law
While the key to Kants personalism resembles the first of the two laws of
the life of persons expressed in Gaudium et spes 24:3, the key to Schelers
personalism resembles the second of these two laws, the law of the gift. It is
25 Concerning man (and thus every rational being in the world) as a moral being one cannot ask
further, For what end (quem in finem) does he exist? His existence has the highest purpose in itself. He
can, as far as possible, subject the whole of nature to this purpose. At the least, he must not submit
himself to any influence of nature contrary to this purpose.  Now if the beings of the world as beings
that are contingent in their existence are in need of a highest cause that acts according to purpose, then
man is the final purpose of creation. For, without man the chain of purposes subordinate to each other
would not be explained in its entirety. It is only in man, and in man only as the subject of morality, that
an unconditioned legislation concerning purposes can be found, which thus enables him alone to be
a final purpose to which the whole of nature is teleologically subordinated. I. Kant, Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie [On a Recently Assumed Noble Tone in Philosophy],
Gesammelte Schriften, vol. 8, Berlin 1796 [1902-], 5.435436.
26 K. Wojty³a, Love and Responsibility, p. 2728.
27 See Aristotle, Nicomachean Ethics, 6.7. For Kants explicit claim that practical knowledge
is the supreme form of knowledge, see I. Kant, Critique of Practical Reason, 5.108.
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difficult to imagine two thinkers further apart from each other than Kant and
Scheler. Granted, both belong to the trajectory of the philosophy of consciousness from Descartes through Kant to Hegel, but it is no accident that Kant
stems from the Protestant North, Scheler from the Catholic South of Germany,
an origin not erased even by his spectacular apostasy from the Catholic faith
toward the end of his life28. Hans Urs von Balthasar shows in his account of
Schelers personalism that according to Scheler the highest and most perfect
form of love is Gods self-giving love as revealed by Jesus29. According to
Scheler, one can see a radical reversal in the basic movement of love when one
compares Platos and Aristotles understanding of love with the Christian understanding of love30. In Plato and Aristotle, love (eros) has an ascending
movement of longing for fulfillment, fulfillment at the very end by the infinite
good that constitutes the goal or object of human striving. In Christianity,
according to Scheler, all attention is focused on the descending love of God
(agape) in which fullness is first and self-gift is a necessary overflow. Balthasar summarizes:
It was only in this lavish self-gift in freedom that the self-glory and highest sovereignty of this love  neither bound by anything nor obliged to anything  was
revealed. Once this »reversal in the movement of love« has been initiated by
Christ, it becomes the true access to the supreme [value]: it is only »in performing
this act of bending down, in letting himself glide down, in losing himself«, that
man can »gain the supreme [value]  becoming like God«. It is all the more
surprising to Scheler that »the intellectual and philosophical expression of this
singular revolution of the human spirit failed in an almost incomprehensible manner«. It was precisely »the Platonic definition of love as striving«, that »passed
over into Scholastic philosophy, contrary to the innermost intentions of Christianity« so that »there never was, or at best there were only weak beginnings of,
a philosophical understanding of the world and of life that sprang originally and
spontaneously from the Christian experience«31 .
28

See D. von Hildebrand, Max Schelers Philosophie und Persönlichkeit, in: idem, Die Menschheit am Scheideweg: Gesammelte Abhandlungen und Vorträge, herausgegeben und eingeleitet von Karla
Mertens, Regensburg 1954, p. 587639.
29 The chapter entitled Personalismus is the final chapter in Balthasars treatment of Scheler.
H. Urs von Balthasar, Apokalypse der deutschen Seele: Studien zu einer Lehre von letzten Haltungen,
vol. 3, Einsiedeln-Freiburg 1937-39 [reprint 1998], p. 84192. Chapter 4, Personalism, p. 152192.
30 Scheler seems to be strongly influenced by P. Rousselot, The Problem of Love in the Middle
Ages: A Historical Contribution. Marquette 1908 [2001] which argues that two irreconcilable ways of
understanding love clashed in the Middle Ages, namely, love as pure sacrificial self-gift and love as pure
self-affirmation in the pursuit of the good for ones own sake. A similar thesis about love was proposed
after Scheler by the influential Lutheran theologian A. Nygren, Agape and Eros, Philadelphia 1953.
31 H. Urs von Balthasar, Apokalypse der deutschen Seele, 3.153. Balthasars quotes are taken
from M. Scheler, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, in: Vom Umsturz der Werte: Abhandlungen
und Aufsätze, Gesammelte Werke 3, Bern 1912 [1955], here p. 70ff. M. Scheler, Liebe und Erkenntnis, in:
Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre: Gesammelte Werke 6, Bern 1916 [1963]), here p. 87ff.
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Schelers ambition, at least in his Catholic period, was to offer precisely
such an understanding, freed from the accretions of Greek philosophy and
Scholastic theology. His ethics, he notes, presupposes Kants destruction of
these [Greek and Scholastic] forms of ethics32. The personalistic norm as
Wojty³a explains it (one must treat the person as having an end) implies
precisely the Greek understanding of eros.
One of the guiding concerns of Schelers personalism of self-giving love
is to answer Nietzsches objections against Christianity, according to which
Christian love is born of the resentment (Ressentiment) of the weak against the
strong. A lack of vitality, Nietzsche argues, makes Christians unable to enjoy
life and so, out of resentment, they transmute weakness and wretchedness into
virtues33. Scheler counters that Christian love is free of such resentment because it is a movement of free giving out of fullness; it is a selfless descent from
the heights to the depths.
What does the bourgeois man, who wants to become something, and who secretly measures himself by his lords and kings even when he rebels against them
32 The full text reads: Aristotle does not recognize a sharp distinction between »goods« and
»values«, nor does he, on a more fundamental level, have a concept of value that is independent of the
subsistence and degrees of being (i.e., of the measure of perfection of entelechial striving for an end that
stands at the foundation of each thing). Aristotles ethics is in essence an ethics of »goods« and »objective purposes«, one that I reject in Formalism in Ethics with the most detailed arguments. Hence, the
material ethics of values [i.e., Schelers own ethics] already belongs completely to »modern« philosophy
and can serve neither as a springboard for a return to the ancient static objectivism of goods (which is, in
its own fashion, the wish of Catholic Scholasticism) nor as a basis for a »synthesis of ancient and
contemporary ethics«. It is only after the collapse of all forms of ethics of goods and purposes, with their
self-assured »absolute« worlds of goods, that »non-formal value-ethics« could arise. It presupposes
Kants destruction of these forms of ethics. M. Scheler, Formalism, XXVIII, German 20.
The Scheler scholar Manfred Frings, editor of Schelers collected works in German and translator
of many of them into English, summarizes Schelers relation to Aristotle and Scholasticism as follows.
[Scheler] [...] rejected the Aristotelian bases of Catholic theology. Aristotelianism does not do justice to
the eminent role of love in Christian religion. Aristotle lived three centuries before Christ lived. Christ
had no interest in Aristotle or Greek philosophy. The Greek influence on theological Christianity,
especially that found in the Middle Ages, is deplorable because it tarnished both the essence of the love
of the person and the pure exemplarity of the holy and of Christ with rationality. According to
St. Thomas one must first know something in order to love it. According to Scheler, however, one can
only know something by first having been drawn to the value of what is to be known. [...] The ancient
Greek orientation of Christian theology also had deplorable sociological effects on the structure of the
church. Popes, bishops, priests and public servants are portrayed like »Roman rulers«. [...] They even
hold an »office« and observe »legal« stipulations in contrast to the essence of love. Redemption must be
believed in according to »dogma«. The essence of the human person is supposed to be a »substance«
(Aristotle) rather than the bearer of love. Charity and love tend to be observed as part of a Divine will,
rather than in a free, selfless Samaritan way. In all of this there is a confusion, says Scheler, of Christian
love and Aristotles teleological system, culminating in a theological confusion of Aristotles god as the
»thought of thoughts« or »unmoving mover«, on the one and, and God as seat of love, on the other.
M. Frings, The Mind of Max Scheler: The First Comprehensive Guide Based on the Complete Works,
2nd ed., Marquette 2001, p. 116.
33 See esp. F. Nietzsche, The Genealogy of Morals, essay 1, chapter 14.
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 what could he know of voluntary self-abasement, of the sweet urge of pouring
oneself out felt by those who are something (the óèëï, the noble), who do not see
themselves as standing on the heights precisely because they do, as a matter of
course, stand on the heights? Humility, this is precisely the movement of selfabasement, the movement of coming down from above, of coming from the height,
of God letting himself glide down to humanity, of the holy one to the sinner  this
free, daring, fearless movement of a spirit whose fullness, a fullness possessed as
a matter of course, makes it impossible for him even to understand the concept of
lavishly giving oneself away and squandering oneself (Selbstverschwendung)34.

Schelers work is incredibly rich and varied. His personalism could be
unfolded in many directions, as Balthasar shows in his masterful study. For
example, Scheler has a deep understanding of solidarity that inspired John Paul
IIs social though and action (Solidarnoæ). He has a deep understanding of the
persons consciously lived experience, which inspired Wojty³as personalism
above all in The Acting Person. He has a deep understanding of the expression
of the person in the body that inspired John Paul IIs account of expression in
TOB. He has a profound account of shame that is also reflected in TOB35. He
has a deep understanding of the imitation of Christ, evident particularly in his
discussion of St. Francis of Assisi. Many other examples of Schelers profound
insights and his influence on John Paul II could be mentioned. Certainly,
Wojty³a learned much from Scheler that is positive and one can trace many
influences36.
In his habilitation thesis in moral theology on Scheler, Wojty³a chose as
his point of departure Schelers teaching on the imitation of Christ. The main
question he raises is, Can we, or to what degree can we, attempt to interpret
Christian ethics with the help of Schelers system?37. In raising this question,
Wojty³a meets Scheler at a point that is not incidental, but deeply embedded in
34 M. Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, in: Vom Umsturz der Werte: Abhandlungen und
Aufsätze. Gesammelte Werke 3, Bern 1915 [1955], p. 25. Scheler goes on after this text to argue that the
weak mans true desire is to rule. He only serves his master because he is too weak to dominate him.
Servility is second nature to him precisely because of his weakness. Humility, by contrast, is the virtue of
the natural lords. The natural lord is humble even when he rules. He is humble at the core of his being
before God. For such a man, the willingness to serve is the center of his being, while for the base and
servile man it is an attitude on the periphery forced upon him by the circumstance of his weakness. The
desire to rule is the center of the servile mans being, while for the genuinely humble man it is
a possibility on the periphery which he does not actively pursue, because he already stands on the heights.
35 In comparing Schelers and Wojty³as treatment of shame, one difference is striking, namely,
the great importance of concupiscence in Wojty³as account of shame, in agreement with St. Augustine, and the absence of this category in Schelers more naturalistic analysis.
36 M. Waldstein, Introduction to TOB, p.78, emphasis added.
37 K. Wojty³a, [Evaluation of the Possibility of Constructing a Christian Ethics on the Assumptions of Max Schelers System of Philosophy] Über die Möglichkeit eine christliche Ethik in Anlehnung
an Max Scheler zu schaffen, ed. J. Stroynowski, Primat des Geistes: Philosophische Schriften, Stuttgart
1953 [1980]), p. 65.
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Schelers own intentions. Schelers attempt to de-Hellenize and de-Scholastify
philosophy in order to reach (for the first time in the history of philosophy!)
the personalist philosophical understanding of the world that springs originally
and spontaneously from the Christian experience of self-giving love can and
should be appropriately tested by raising precisely this question.
In structuring his argument, Wojty³a follows Aristotles four causes (minus matter). Chapter One of the thesis gives a preliminary overview, Chapter
Two examines Schelers account of the formal cause of moral goodness, Chapter Three his account of the efficient cause, and Chapter Four of the final
cause. This Aristotelian structure of the overall argument seems quite pointed
in a book about a philosopher whose project it was to free Christian philosophy
from Greek and Medieval philosophy, particularly from Aristotle. Wojty³as
conclusion is, on the whole, negative. (See the summary of the thesis that has
been distributed together with this paper).
Let us look at the very end of Wojty³as argument which deals with God
as the end of the moral life. This point of the argument is most relevant to the
main thrust of Schelers personalism: agape as opposed to eros, self-giving
love out of fullness as opposed to the striving love of Greek philosophy, especially Plato and Aristotle.
Scheler agrees with Kant that happiness cannot be the goal of moral
goodness. Yet, while Kant locates happiness far from the core of the person as
the irrational object of sensual inclinations, Scheler gives it the most central
possible place in the human spirit as the source of all morally good acts.
Deepest happiness and complete bliss are dependent in their being on a consciousness of ones own moral goodness. Only the good person is blissful. This does
not preclude the possibility that this very blissfulness is the root and source of all
willing and acting. But happiness can never be a goal or even a purpose of willing
and acting. Only the happy person acts in a morally good way. Happiness is
therefore in no way a reward for virtue38, nor is virtue the means to reach bliss.
Rather, happiness is the root and source of virtue, a fountainhead, although it is
only a consequence of the inner goodness of the person39.

The innermost source of bliss, according to Scheler, is a participation in
the divine nature when one acts in God. Such participation in the divine
nature is an unsurpassable fountain of unsurpassable bliss. No reward could
equal such bliss.
In his existence and his acts the good person directly takes part in the nature of
God, in the sense of velle in deo [to will in God] or amare in deo [to love in God],
38 [Happiness is] [...] the reward and end of virtue. Aristotle, Nicomachean Ethics, 1.9;
1099b.1617.
39 M. Scheler, Formalism, 359, G 35960.
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and he is blissful in this participation. A reward from God could only put
a smaller and lower good in place of a higher one, and a superficial feeling in the
place of a deeper pleasure40.

Wojty³a points out that it is difficult to reconcile this understanding of
unsurpassable bliss with the teaching of the Gospels on reward and punishment, in which bliss, understood as the beatific vision of God, is promised as
a reward.
We see that in the teaching of revelation, all emphasis in the doctrine of eternal
blessedness falls on the object of blessedness, namely, the divine nature, which is
this object. In Schelers phenomenological system, of course, this doctrine cannot
be grasped and expressed. [...] No good that comes from outside the person can be
a greater good than the good which the person finds in himself when he experiences himself as the source of a morally good act. [...] The greatest happiness and the
greatest suffering  man draws these from within himself, he himself is its source
for himself. This point of view seems to separate us completely from the Christian
teaching. Given such a point of view, can we establish any point of contact with
the revealed truth according to which the object of mans final blessedness is the
divine nature?41

Wojty³as answer is in the end, no. A personalism in which human love is
a free descent from inner fullness and joy is irreconcilable with Christian faith.
To summarize, Scheler, like Kant, attributes a quasi divine value to the
human person. This excess seems to be due in part to his concern to answer
Nietzsches attack on Christianity. To protect Christianity from the charge that
it transmutes weakness and suffering into virtue, he paints a quasi divine picture of the human person. The key to Schelers personalism is the bliss of the
morally good person, who experiences his own individual value essence as an
absolute fullness. It is bliss without need, with no desire for a divine reward.
The person already has the final end within himself and descends to other
human beings from this fullness in purely self-giving love. Like Kants personalism, Schelers personalism is thus anti-Trinitarian. The dependence and receptivity implied in sonship does not play a constitutive role in it.
Conclusion
John Paul IIs personalism is built on the two laws of the life of persons
expressed by Vatican II in Gaudium et spes 24:3. Kants personalism is built on
a principle apparently similar to, but in fact profoundly opposed to, the first
40
41

M. Scheler, Formalism, 368, G 368, translation modified.
K. Wojty³a, Scheler, p. 183184.
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principle of Gaudium et spes 24:3, the personalistic norm. The absolute moral
dignity of the human person as an autonomous agent is, according to Kant, the
unsurpassable final end of the whole cosmos. Schelers personalism is built on
a principle apparently similar to, but in fact profoundly opposed to, the second
principle of Gaudium et spes 24:3, the law of the gift. In the attempt to purify
Christian philosophy from the Greek and Medieval conception of eros in favor
of pure self-giving agape, Scheler claims that the highest end lies already
within the person prior to any divine reward.
It is difficult to conceive a disagreement that is more radical and fundamental than this disagreement between John Paul II on the one side and Kant
as well as Scheler on the other. The final end determines everything. A personalism for which God is the final end differs most radically and fundamentally
from personalisms in which the final end is found already within the human
person.
John Paul IIs personalism is much closer to the personalism of Greek and
Medieval philosophy and theology, particularly that of Plato, Aristotle and
St. Thomas42. In one of his essays Wojty³a refers to himself as, We in the
Thomistic school, the school of perennial philosophy 43. He first encountered the thought of St. Thomas in the writings of St. John of the Cross rather
than in Neo-Thomist manuals. St. John of the Cross offers a profoundly experiential and in this sense personalist rereading of St. Thomas, focused on the
spousal gift of self and its ultimate roots in the Trinity44.
One might appeal against these theses to the Preface to The Acting Person, in which Wojty³a writes.
Granted the authors acquaintance with traditional Aristotelian thought, it
is however the work of Max Scheler that has been a major influence upon his
reflection. In my overall conception of the person envisaged through the mechanisms of his operative systems and their variations, as presented here, may
indeed be seen the Schelerian foundation studied in my previous work45.
According to this statement, Wojty³a aligns himself more with Scheler
than with Aristotle. Yet, there is some doubt whether this statement is really
42 See K. Wojty³a, Thomistic Personalism, in Person and Community: Selected Essays, New
York 1961 [1993].
43 K. Wojtyla, The Human Person and Natural Law, in: Person and Community: Selected Essays, New York 1970 [1993], here p. 181.
44 See M. Waldstein, Introduction to TOB, p. 2334. For an account of gift of self in the
theology of St. Thomas, see my essays: John Paul II and St. Thomas on Love and the Trinity, Anthropotes 18 (2002), p. 113138, 269286 and The Analogy of Mission and Obedience: A Central Point in the
Relation between Theologia and Oikonomia in St. Thomas Aquinass Commentary on John, in:
M. Dauphinais, M. Levering (ed.), Reading John with St. Thomas Aquinas, Washington, DC 2005,
p. 92112.
45 K. Wojty³a, The Acting Person, VIII.
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Wojty³as own46. There is no doubt that Wojty³a learned much from Scheler
and felt a deep debt of gratitude to Scheler. Nowhere, not even in the thesis on
Scheler, does one find even a trace of animus against Scheler; nowhere does
one find a wholesale rejection of Scheler. The Acting Person, however, is
a case in point for measuring the overall closeness and distance between Wojty³a and Scheler. When one compares The Acting Person to Wojty³as thesis on
Scheler, one quickly realizes that it concentrates as a whole on establishing
precisely what Wojty³a found missing in his second major criticism of Scheler,
namely, the responsible causal efficacy of the person. It does so, in part, by
a better use of the phenomenological method, so that the debt of gratitude
exists even at a major point in which Wojty³a corrects Scheler.
The overall situation is clear. In the face of personalisms inimical to
Christian faith, such as those of Kant and Scheler, Wojty³a / John Paul II
sustains the personalism of the Catholic tradition and of perennial philosophy
as reaffirmed in a new way by the Second Vatican Council (esp. Gaudium et
spes 24:3)47. This personalism is present in Scripture and the liturgy. John Paul
II insists, for example, that the Letter to the Ephesians is personalistic in the
full sense of that term.
[Ephesians 5] [ ] is personalistic in the full meaning of the word, which was
already shown in the earlier analyses of this text. The language of the liturgy is
equally personalistic  both when we consider Tobit and when we consider the
present [marriage] liturgy of the Church (TOB 117:3).

This conclusion brings us back to the question asked at the very beginning of my paper. Those who love John Paul IIs Theology of the Body, who
study it or teach it, in what context should they read it? A fundamental rule of
interpretation of all magisterial documents was mentioned at the beginning as
well: they should be read in light of the tradition and the tradition should be reread in their light. We are now in a position to conclude that TOB can actually
be read in this way.

46 In an editorial note signed by her initials (p. x), the editor, Anna-Teresa Tymieniecka, distinguishes the original draft of the preface (printed on pp. XIXIV) from the definitive version of the
authors preface (printed on pp. VIIIX). The original draft contains no such statement about Scheler
and Aristotle. Tymieniecka notes that Wojty³a did not proofread the definitive version and that he
might have added personal touches during proofreading. She does not clarify whether he read the
definitive version at all and approved it in a provisional manner before proofreading. If personal
touches were to be added only at the proofreading stage, the implication seems to be that they were not
yet present in the definitive version before proofreading. The authoritative third edition of the Polish
and the similarly authoritative Italian version do not contain this preface.
47 Again, it cannot and should not be denied that Wojty³a learned much from Kant and Scheler.
Yet the fundamental form of his philosophy agrees with St. Thomas rather than Kant and Scheler.
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TRZY RODZAJE PERSONALIZMU: KANT, SCHELER
I JAN PAWE£ II
(STRESZCZENIE)

W dyskursie akademickim wszyscy wyk³adaj¹cy teologiê cia³a musz¹ zadaæ sobie pytanie,
w jakim kontekcie powinna byæ ona rozwijana i wyk³adana? Najprostsza odpowied na to pytanie
 powinna byæ nauczana w kontekcie nauki Kocio³a, gdy¿ jej trzonem s¹ Katechezy rodowe
Jana Paw³a II; bywa jednak przez wielu przyjmowana sceptycznie. Nie brakuje tak¿e propozycji
usi³uj¹cych wkomponowaæ treci teologii cia³a w nowy kontekst filozoficzny. Szczególnie odpowiednie wydaj¹ siê tu byæ ró¿ne rodzaje personalizmu. Autor artyku³u analizuje
i porównuje trzy rodzaje personalizmu. Personalizm Maksa Schelera i Emanuela Kanta jest zestawiony z myl¹ personalistyczn¹ Karola Wojty³y. Personalizm Wojty³y, który obficie czerpie
z dorobku staro¿ytnej greckiej, ale te¿ redniowiecznej myli, odró¿nia siê od personalistycznych
koncepcji Schelera i Kanta przede wszystkim sformu³owaniem celu ostatecznego. Personalizm,
który akceptuje Boga jako cel ostateczny, bêdzie ró¿ni³ siê w wielu zasadniczych kwestiach od
koncepcji personalistycznych, dla których jedynym celem jest osoba ludzka. Z tej racji, ¿e myl
personalistyczna Wojty³y jest mocna zakorzeniona w chrzecijañskiej tradycji filozoficzno-teologicznej, w³anie ten punkt odniesienia wydaje siê byæ najlepsz¹ gleb¹ dla uprawiania naukowej
refleksji w ramach teologii cia³a.

DREI ARTEN VON PERSONALISMUS: KANT, SCHELER
UND JOHANNES PAUL II.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Für alle, die die Theologie des Leibes im akademischen Diskurs lehren, stellt sich die Frage
nach dem Kontext, in dem sie entfaltet und gelehrt werden soll. Die einfachste Antwort auf diese
Frage, dass es im Kontext der Lehre der Kirche geschehen soll, da ja ihr Grundstock die Mittwochskatechesen von Johannes Paul II sind, wird jedoch von vielen bezweifelt. Es fehlt aber auch nicht
an Vorschlägen, die versuchen, die Inhalte der Theologie des Leibes in einen philosophischen
Kontext zu stellen. Besonders geeignet scheinen hier verschiedene Arten von Personalismus zu
sein. Der Autor des folgenden Beitrags analysiert und vergleicht drei Arten von Personalismus
miteinander. Dem Personalismus von Max Scheller und Immanuel Kant wird der personalistische
Ansatz Karol Wojty³as gegenüber gestellt. Wojty³as Personalismus, der reichlich von altgriechischem und mittelalterlichem Gedankengut schöpft, unterscheidet sich von den personalistischen
Konzepten Kants und Schelers vor allem in der Formulierung des letzten Zieles. Ein Personalismus, der Gott als letztes Ziel akzeptiert, wird in vielen fundamentalen Fragen von jenen personalistischen Konzepten abweichen, die lediglich auf der menschlichen Person als Endziel fundiert
sind. Da das personalistische Gedankengut Wojty³as stark in der christlichen philosophisch-theologischen Tradition verwurzelt ist, erscheint gerade dieser Ansatz als der am meisten geeignete
Nährboden für die wissenschaftliche Reflexion im Rahmen der Theologie des Leibes.
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Wprowadzenie
Dla wspó³czesnej katechezy niezwykle cenne s¹ nauczania papie¿y. Odczytuj¹c znaki czasu, wielokrotnie wskazywali oni kierunek pracy duszpasterskiej z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi. Jest to tak¿e widoczne w nauczaniu
obecnego papie¿a Benedykta XVI. Ojciec wiêty w homiliach, przemówieniach i dokumentach papieskich (g³ównie orêdziach i encyklikach) podejmuje
kwestie istotne dla wspó³czesnej katechezy. Mo¿na by rzec, ¿e Benedykt XVI
zagadnienia katechetyczne uczyni³ jednym z g³ównych tematów swego nauczania, chocia¿  jak dot¹d  nie og³osi³ ¿adnego dokumentu wprost powiêconego katechizacji. Samo jednak nauczanie papie¿a jest ju¿ katechez¹
skierowan¹ do ró¿nych wiekowo odbiorców, g³ównie do doros³ych i m³odzie¿y.
Warto zatem wskazaæ na podstawowe kwestie katechetyczne podejmowane przez Benedykta XVI. Dokonamy tu zatem analizy nauczania papieskiego
z perspektywy katechetycznej, ograniczaj¹c siê do zagadnieñ najbardziej znacz¹cych we wspó³czesnym nauczaniu i wychowaniu religijnym.
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Ewangelizacyjny wymiar katechetycznej misji Kocio³a
Pe³ne rozumienie przes³ania katechetycznego Benedykta XVI nie jest
mo¿liwe bez uwzglêdnienia adresatów, do których zwraca siê papie¿, i których
ma na uwadze. Podczas audiencji i pielgrzymek Ojciec wiêty przes³anie katechetyczne kieruje do doros³ych, m³odzie¿y, ale tak¿e do dzieci, starszych, chorych, nie zapominaj¹c te¿ o niepe³nosprawnych1, g³osz¹c orêdzie ewangeliczne
i przypominaj¹c im ró¿ne aspekty doktryny Kocio³a. Katecheza skierowana
jest do grup zró¿nicowanych pod wzglêdem wieku, zawodu, ale tak¿e sytuacji
spo³ecznej. Papie¿ wiele uwagi powiêca rodzicom jako pierwszym i niezast¹pionym katechetom, którzy wychowuj¹c w wierze potomstwo, sami te¿ podlegaj¹ formacji chrzecijañskiej2. Benedykt XVI uznaje ich za pierwszych
i niezast¹pionych katechetów. Maj¹ oni sk³adaæ wraz z dziadkami wiadectwo
wiary wobec w³asnego potomstwa3.
Dostrzegaj¹c potrzebê nowej ewangelizacji, papie¿ wskazuje na znaczenie formacji doktrynalnej poprzez przekaz treci, które s¹ przedmiotem nauczania katechetycznego. Wyjaniaj¹c wagê takich problemów, jak mi³oæ, nadzieja, Eucharystia, siêga do nauczania swojego poprzednika  S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II. Przypomina, ¿e misja katechetyczna Kocio³a ma charakter
ewangelizacyjny. Jako takie dzie³o jest skierowane do wszystkich wierz¹cych,
do ludzi dobrej woli. Swoim zasiêgiem dzie³o to obejmuje dzieci, m³odzie¿,
doros³ych, a tak¿e kap³anów i osoby konsekrowane. Te dwie ostatnie grupy s¹
nie tyle adresatami misji ewangelizacyjnej Kocio³a, ale przede wszystkim
odpowiadaj¹ na ró¿nych areopagach za jej realizacjê we wspó³czesnym
wiecie. Benedykt XVI dostrzega te¿ szczególn¹ rolê wieckich w ewangelizacji. Zdaniem Ojca wiêtego wszyscy bowiem, którzy tworz¹ Koció³ Chrystusowy, s¹ odpowiedzialni za jakoæ ewangelizacji i za now¹ ewangelizacjê4.
Benedykt XVI ukazuje ewangelizacjê w powi¹zaniu z katechez¹ rodzinn¹, szkoln¹ i parafialn¹. wiadczy o tym chocia¿by wypowied skierowana do
polskich biskupów przyby³ych z wizyt¹ ad limina Apostolorum. Papie¿ podczas spotkania z polskimi biskupami wskaza³ na ewangelizacjê jako jedn¹
z form urzeczywistniania siê Kocio³a. Zdaniem Ojca wiêtego ewangelizacja
jest wspólnym, wci¹¿ aktualnym zadaniem wszystkich wierz¹cych, a wiêc nie
1

Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich przyby³ych z wizyt¹ Ad Limina Apostolorum. Przemówienie do pierwszej grupy biskupów (26.11.2005), Wiadomoci Diecezji Opolskiej 12, I
(2005), s. 15.
2 Benedykt XVI, Rodzina jest szko³¹ humanizacji cz³owieka (V wiatowe Spotkanie Rodzin, Walencja 8.07.2006), w: http://www.papiez.wiara.pl/index.php?grupa=6&cr=3&kolej=0&art=1152396820&dzi=
1124706712&katg (11 XII 2007).
3 Ibidem.
4 Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich przyby³ych z wizyt¹ Ad Limina Apostolorum, s. 1n.
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tylko biskupów, kap³anów i zakonników, ale tak¿e wieckich5. Odwo³uj¹c siê
do Jana Paw³a II, przypomina, ¿e nowa ewangelizacja ma byæ g³oszeniem
Osoby Jezusa Chrystusa umêczonego, uwielbionego i ¿yj¹cego w Kociele
 Tego, w którego wielu ludzi zosta³o wszczepionych przez chrzest, ale
o Nim zapomnia³o i ¿yje tak, jakby On nie przyszed³ na wiat i jakby nie istnia³6.
Podkrela, ¿e ka¿dy biskup jest odpowiedzialny za to dzie³o. Zaanga¿owanie biskupa diecezji w przepowiadanie S³owa Bo¿ego, zw³aszcza w spe³nianie funkcji
prorockiej, kap³añskiej i pasterskiej, wp³ywa na kap³anów i wiernych7. W³asn¹ postaw¹ biskup mo¿e wzmacniaæ wród wiernych i duchowieñstwa S³owo Bo¿e
i wspomagaæ w wielkodusznym odpowiadaniu na wezwanie Chrystusa8. O tych
przyk³adach mówi³ Benedykt XVI w homilii wyg³oszonej do biskupów brazylijskich. Wskaza³ na potrzebê dobrej znajomoci orêdzia Jezusa, przekazywanego w zrozumia³ym jêzyku inkulturacji, który jednak musi byæ wierny Ewangelii9. Papie¿ powi¹za³ ten wymóg z katechez¹, stwierdzaj¹c, ¿e do zasadniczej
katechezy nale¿y te¿ wychowanie chrzecijanina do cnót osobistych i spo³ecznych, jak i odpowiedzialnoci spo³ecznej10 oraz formacja liturgiczna11.
Benedykt XVI zachêca tak¿e do gruntownej poprawy wykszta³cenia religijnego wiernych wieckich, odnowienia znaczenia Eucharystii niedzielnej, wzmocnienia pozycji rodziny i takiej formacji laikatu, która uzdalnia do chrzecijañskiego zaanga¿owania w sprawy spo³eczne i polityczne12. Wzywaj¹c Koció³ (tak
biskupów i kap³anów, jak i wiernych) do zaanga¿owania w dzie³o ewangelizacji,
papie¿ wi¹¿e tê aktywnoæ z permanentn¹ i integraln¹ formacj¹ chrzecijañsk¹.
M³odzie¿ jako wspó³czesny odbiorca katechezy
Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e Benedykt XVI w przemówieniach
i homiliach wielokrotnie zwraca siê do ludzi m³odych. Widzi w nich wa¿nych
odbiorców swojego przepowiadania, o czym wiadcz¹ liczne spotkania z m³odymi i s³owa wprost kierowane do nich w czasie pielgrzymek czy audiencji.
5
6

Benedykt XVI, Rodzina jest szko³¹ humanizacji cz³owieka, s. 3.
Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich przyby³ych z wizyt¹ Ad Limina Apostolorum; Przemówienie do drugiej grupy biskupów (3.12.2005), Wiadomoci Diecezji Opolskiej, 60, II
(2005), s. 12. Wiêcej na ten temat m.in.: S. Czerwik, Duszpasterskie wskazania papie¿a Benedykta XVI
dla Kocio³a w Polsce z okazji wizyty biskupów ad limina Apostolorum w roku 2005, w: http://
www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/46/11.htm (18 XII 2007), s. 12.
7 Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich przyby³ych z wizyt¹ Ad Limina Apostolorum. Przemówienie do drugiej grupy biskupów, s. 12.
8 Ibidem.
9 Benedykt XVI, Przemówienie wyg³oszone na spotkaniu z biskupami w katedrze pw. Wniebowziêcia NMP i w. Paw³a (Sao Paulo, 11.05, 2007), w: http://papiez.wiara.pl/index.php?grupa=6&cr=4&kolej=0&art=1178915533&dzi=1124706712&katg= (12 XII 2007), s. 2.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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Benedykt XVI dostrzega te¿ spo³eczno-kulturowe uwarunkowania katechizacji m³odzie¿y. wiadcz¹ o tym liczne kwestie zwi¹zane z formacj¹ religijn¹ m³odych, jakie podejmuje papie¿ w orêdziach na wiatowe Dni M³odych
oraz podczas samych spotkañ z m³odzie¿¹ w czasie trwania wiatowych Dni
M³odzie¿y (np. nad Renem, w Kolonii w sierpniu 2005 r.)13 czy te¿ podczas
pielgrzymek14. Papie¿ przypomina, ¿e negatywne procesy spo³eczne i zagro¿enia
dla kultury chrzecijañskiej, np. próby budowania spo³eczeñstw bez Boga, ideologia uderzaj¹ca w rodzinê i w prawo do ¿ycia, zagro¿enia p³yn¹ce z globalizacji15 stanowi¹ wezwanie do wysi³ku na rzecz sta³ej ewangelizacji kultury16.
Benedykt XVI, obserwuj¹c odejcia m³odych ludzi od Kocio³a, zw³aszcza
w krajach Europy Zachodniej, próbuje ukazaæ Koció³ jako wspólnotê, dom
¿ycia, za którym ka¿dy cz³owiek têskni i do którego pragnie wracaæ z radoci¹17. W kontekcie problemów, jakich dowiadczaj¹ m³odzi (np. wychowanie
w rodzinach rozbitych, niezaspokojone potrzeby emocjonalne, poszukiwanie
szczêcia, alkoholizm, narkomania), Papie¿ zachêca m³odych, aby otworzyli
w³asne serca Bogu, pozwolili siê zaskoczyæ Chrystusowi, przyznali Mu prawo mówienia do ich serc18. Przypomina te¿ m³odym, aby budowali swoje
¿ycie na Chrystusie i z Chrystusem19.
W orêdziu na XXXIII wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Sydney Benedykt XVI
skupia uwagê m³odych na osobie Ducha wiêtego i jego roli w ¿yciu chrzecijanina20. Zachêca do refleksji nad Duchem wiêtym we wspólnocie Kocio³a,
by móc odkryæ Go jako Ducha Prawdy, Mi³oci oraz Ducha mocy i wiadec13 Benedykt XVI, Przemówienie do m³odzie¿y nad Renem (18.08.2005), w: http://nowypapiez.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1124795905&dzi=1124706712&katg= (10 XII 2007), s. 14; Benedykt XVI,
Przemówienie do m³odzie¿y w czasie czuwania modlitewnego (20.08.2005), w: http://nowypapiez.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1124795905&dzi=1124706712&katg= (10 XII 2007), s. 14.
14 Znacz¹ce jest tu spotkanie Benedykta XVI z m³odzie¿¹ w Krakowie na B³oniach 27 maja 2006 r.
15 Benedykt XVI, Wierzcie w Boga a nie w ideologiê (Homilia wyg³oszona podczas Mszy w.
inauguruj¹cej obrady V Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki £aciñskiej i Karaibów w brazylijskim sanktuarium narodowym w Aparecidzie, 13.05.2007), w: http://papiez.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1179069098&dzi=1124706712&katg= (12 XII 2007), s. 13.
16 Ibidem.
17 Benedykt XVI, Co to znaczy budowaæ na skale (Przemówienie Ojca wiêtego Benedykta XVI
skierowane do m³odzie¿y podczas spotkania na B³oniach Krakowskich, 27.05.2006), w: Benedykt XVI,
Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28 maja 2006, Warszawa 2006, s. 7075.
18 Benedykt XVI, Przemówienie do m³odzie¿y nad Renem (18.08.2005r), w: http://nowypapiez.wiara.pl/
index.php?grupa=6&art=1124795905&dzi=1124706712&katg= (10 XII 2007), s. 14; Benedykt XVI, Przemówienie do m³odzie¿y w czasie czuwania modlitewnego (20.08.2005r.), w: http://nowypapiez.wiara.pl/
index.php?grupa=6&art=1124795905&dzi=1124706712&katg= (10 XII 2007), s. 14.
19 Benedykt XVI, Co to znaczy budowaæ na skale, w: Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze, s. 71.
20 Benedykt XVI, Duch wiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie siê moimi wiadkami (Orêdzie z okazji XXIII wiatowych Dni M³odzie¿y, Sydney 2008), w: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20070720_youth_pl.html (14 XII
2007), s. 14.
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twa21. Aby to odkrycie by³o autentyczne i trwa³e, papie¿ zachêca do s³uchania
S³owa Bo¿ego, uwiadomienia sobie ci¹g³ej i ¿ywej obecnoci Ducha wiêtego w ¿yciu i we wspólnocie Kocio³a, a zw³aszcza w sakramentach inicjacji
chrzecijañskiej: w chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii. Wskazuje te¿ m³odym
na obecnoæ Ducha wiêtego w sercu ka¿dego cz³owieka oraz zachêca do
przyzywania nowego zes³ania Ducha wiêtego dla wspó³czesnego wiata. Papie¿ podkrela, ¿e tylko Chrystus mo¿e zaspokoiæ najg³êbsze pragnienia serca
cz³owieka; tylko On jest zdolny ucywilizowaæ ludzkoæ i doprowadziæ j¹ do
»przebóstwienia«. Moc¹ swojego Ducha rozlewa On w naszych sercach mi³oæ
Bo¿¹, która czyni nas zdolnymi, by kochaæ bliniego i byæ gotowymi do s³u¿by dla niego22. Z tego te¿ powodu zaleca m³odym, aby powiêcali czas na
modlitwê i na osobist¹ formacjê duchow¹. Mia³o to s³u¿yæ przygotowaniu do
odnowienia w Sydney przyrzeczeñ chrztu i bierzmowania. Niew¹tpliwie w ten
sposób Benedykt XVI okrela znaczenie sta³ego wychowania w wierze,
a zw³aszcza rozwijania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z sakramentów wtajemniczenia chrzecijañskiego. Wymowne s¹ te¿ s³owa, w których Ojciec wiêty przypomina m³odym, ¿eby kochali Jezusa i uczyli siê Go naladowaæ w codziennoci. Koció³ bowiem  jak zaznacza papie¿  pok³ada w nich nadziejê23.
W formacji doktrynalnej m³odzie¿y papie¿ istotne znaczenie przypisuje
Biblii, o czym wiadczy wielokrotne odwo³ywanie siê do tekstów i postaci
biblijnych oraz zachêta skierowana w orêdziu na XXI wiatowy Dzieñ M³odzie¿y (2006 r.), obchodzony w diecezjach w niedzielê palmow¹24. Papie¿
zachêca te¿ m³odych do czytania Biblii, trzymania jej pod rêk¹, a¿eby by³a
niczym kompas, który wskazuje drogê25, do jej medytacji i kontemplacji.
Przypomina te¿ o s³owach psalmisty: Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich kroków i wiat³em na mojej cie¿ce (Ps 11,105) i sk³ania m³odych do tego, by te
s³owa uczynili w³asnymi dziêki odczytaniu na nowo wartoci S³owa Bo¿ego26.
W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e nauczanie papieskie ma charakter
chrystocentryczny. Od pocz¹tku bowiem pontyfikatu Benedykt XVI skupia
uwagê na Osobie Jezusa Chrystusa  Dobrego Pasterza, zdolnego do s³u¿by
i mi³oci. Wielokrotnie przypomina o Chrystusowej Ewangelii, tajemnicy
Wcielenia i Odkupienia oraz obecnoci Ducha wiêtego we wspólnocie Kocio³a. W ten sposób ukazuje, ¿e chrzecijañskie przepowiadanie ma koncen21
22
23
24

Ibidem.
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 4.
Benedykt XVI, Orêdzie na XXI wiatowy Dzieñ M³odzie¿y (22.02.2006), w: http://nowypapiez.wiara.pl/index.php?grupa=6&cr=1&kolej=0&art=1143027087&dzi=1138267647&katg= (11 XII
2007), s. 14.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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trowaæ siê na Tajemnicy Osoby Jezusa Chrystusa, w którym wype³ni³ siê odwieczny plan Bo¿y oraz na Kociele. Wielokrotnie te¿ papie¿ naucza o Eucharystii i celebracji Dnia Pañskiego. Tej problematyce powiêca tak¿e odrêbny
dokument, jakim jest adhortacja Sacramentum caritatis27. Z tego nauczania
wynika, ¿e formacja doktrynalna i moralna m³odych wymaga szczególnej troski w dziele nowej ewangelizacji. Bez niej bowiem nie mo¿na skutecznie
wspieraæ katechizowanych w nawi¹zaniu osobistej wiêzi z Chrystusem i naladowaniu Go w codziennym ¿yciu.
M³odzi jako aktywni odbiorcy dzie³a ewangelizacji
Benedykt XVI wzywa m³odych ludzi do aktywnego zaanga¿owania
w dzie³o ewangelizacji. Zauwa¿aj¹c p³yn¹c¹ ze spotkania z Jezusem radoæ
i entuzjazm m³odych, zachêca ich do zaanga¿owania w misjê ewangelizacyjn¹
rówieników, którzy b³¹dz¹ na tym wiecie, niczym owce bez pasterza28.
Wed³ug papie¿a m³odzie¿ jest powo³ana do apostolstwa wiary, nadziei i mi³oci. Kieruje ich uwagê na potrzebê g³oszenia wiatu orêdzia mi³oci, pokoju
i nadziei. Sam, podejmuj¹c wielow¹tkow¹ refleksjê nad tymi kwestiami, wskazuje29, ¿e stanowi¹ one istotê wiary chrzecijañskiej. Nakrelona w encyklice
Deus caritas est mi³oæ Boga oraz odbicie tej mi³oci w sercu cz³owieka
i w dzia³alnoci Kocio³a jawi siê jako aktualna treæ s³u¿¹ca przepowiadaniu
katechetycznemu. Papie¿ ukazuje harmoniê miêdzy erosem i agape, nowoæ biblijnego pojêcia mi³oci, Koció³ jako wspólnotê mi³oci czy te¿ wiêtych zaanga¿owanych w sk³adanie wiadectwa o mi³oci mi³osiernej. Jest to
znacz¹ca treæ dla wspó³czesnej katechezy. Z niej wynikaj¹ zadania zwi¹zane z
formacj¹ osób gotowych do zaanga¿owania w chrzecijañski wolontariat30.
Benedykt XVI uwiadamia te¿ m³odym, ¿e mog¹ zostaæ g³ównymi postaciami nowego spo³eczeñstwa, jeli spróbuj¹ wcielaæ w ¿ycie konkretn¹ postawê zainspirowan¹ powszechnymi wartociami moralnymi oraz zaanga¿uj¹
27 Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis do biskupów,
do kap³anów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o Eucharystii, ródle
i szczycie ¿ycia i misji Kocio³a, Kraków 2007.
28 Benedykt XVI, Koció³ potrzebuje m³odych, aby ukazaæ wiatu oblicze Jezusa Chrystusa (Przemówienia Ojca wiêtego wyg³oszone na spotkaniu z m³odzie¿¹, Sao Paolo 10.05.2007),
w: http://www.niedziela.pl/wiad.php?p=200705&id=45 (11 XII 2007), s. 3.
29 Warto dodaæ, ¿e tak¹ refleksjê podejmuje Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est i spe
salvi oraz w orêdziach papieskich, przemówieniach, homiliach. Zob. np. Benedykt XVI, Encyklika
Deus caritast est do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych wieckich o mi³oci chrzecijañskiej, Poznañ 2006; Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi do
biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych wieckich o nadziei
chrzecijañskiej, Kraków 2007.
30 Wiêcej na ten temat: A. Drechsler, Encyklika Caritas, w: K. Glombik (red.), Wokó³ osoby
i myli Benedykta XVI, Opole 2006, s. 117122.
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siê w osobist¹ formacjê ludzk¹ i duchow¹31. Papie¿ nie waha siê przypomnieæ
m³odzie¿y, jak wielk¹ nadziejê pok³ada w niej wspólnota Kocio³a i wiat.
Ojciec wiêty stwierdza: Koció³ potrzebuje was jako m³odych, aby ukazaæ
wiatu oblicze Jezusa Chrystusa, który jawi siê we wspólnocie chrzecijañskiej. Bez tego m³odego oblicza Koció³ wygl¹da³by zniekszta³cony32.
Równie¿ w¹tki katechetyczne zwi¹zane z wezwaniem wiernych, tak¿e
m³odych, do aktywnego udzia³u w dziele ewangelizacji mo¿na dostrzec
w encyklice Spe salvi. Benedykt XVI przypomina, ¿e w nadziei ju¿ jestemy
zbawieni (Rz 8,24). Ta nadzieja  jak wynika z nauczania papie¿a  winna
stanowiæ przepowiadanie. Papie¿ odwo³uje siê do s³ów w. Paw³a (Rz 8,38-39),
który przypomina, ¿e tylko mi³oæ bezwarunkowa, jak¹ cz³owiek otrzymuje od
Boga w Jezusie Chrystusie, zbawia cz³owieka i umacnia w chrzecijañskiej
nadziei33. Jednoczenie zwraca uwagê na niezbêdnoæ rozumu i wiary w ¿yciu
chrzecijanina. Przypomina te¿, ¿e odsuniêcie Boga na margines pozbawia
ludzkoæ twórczej nadziei i owocuje dramatem z³a34. Wszystkie te treci s¹
znacz¹ce dla przepowiadania we wspó³czesnej katechezie. Ukierunkowuj¹ one
jakoæ dzia³añ duszpasterskich w szkole i w parafii. Wskazuj¹ zarówno na
treæ katechezy, jak i na wychowanie dzieci i m³odzie¿y do chrzecijañskiej
mi³oci i nadziei.
W przepowiadaniu Benedykta XVI znacz¹ce miejsce zajmuj¹ katechezy
wyg³aszane podczas audiencji generalnych. I chocia¿ nie s¹ one wprost skierowane do m³odych, to jednak wiele treci odnosi siê tak¿e do tej grupy uczestników dzie³a ewangelizacji. Najpierw Ojciec wiêty skupia siê w nich na omawianiu psalmów i pieni jutrzni oraz nieszporów z Liturgii Godzin35. Tym
samym wskazuje na nierozerwalne wiêzi wiary i pobo¿noci Kocio³a z wiar¹
i pobo¿noci¹ biblijnego Izraela. Podejmuje tak¿e refleksjê nad zamys³em Jezusa w odniesieniu do Kocio³a oraz nad tajemnic¹ Jego relacji z Kocio³em36.
Wszystko to ukazuje przez pryzmat dowiadczenia dwunastu aposto³ów
i pierwszych wiadków. Przybli¿aj¹c te treci, Benedykt XVI przypomina, ¿e
oblicze Chrystusa i tajemnica Jego Kocio³a uwidacznia siê w ¿yciu autentycznych wiadków wiary. Jednoczenie zachêca do naladowania tych postaci.
Katechezy te mog¹ stanowiæ cenn¹ inspiracjê do opracowania jednostek tematycznych dla dzieci i m³odzie¿y. Pozwalaj¹ one lepiej zrozumieæ racje nasze31
32
33

Ibidem.
Ibidem.
Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych wieckich o nadziei chrzecijañskiej, 24 n.
34 Ibidem.
35 W. Chrostowski, Podró¿ do pocz¹tków chrzecijañstwa, w: Benedykt XVI, wiadkowie Chrystusa. Aposto³owie i uczniowie, RosikomPress 2007, s. V.
36 Ibidem, s. VIX.
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go istnienia w Kociele oraz to, w jaki sposób powinnimy j¹ prze¿ywaæ na
pocz¹tku nowego tysi¹clecia chrzecijañstwa37. Z katechez Benedykta XVI
wynika te¿ jednoznacznie, ¿e ukazuj¹c wiadków wiary, wprowadza swoich
s³uchaczy w wiat wartoci i przedstawia wzorce godne naladowania. Takie
treci wydaj¹ siê wa¿ne dla wspó³czesnej katechezy. Wskazuj¹ na znaczenie
wiadectwa wiary Aposto³ów i innych wiadków.
Benedykt XVI podkrela znaczenie modlitwy w kszta³towaniu w³asnego
¿ycia, budowaniu autentycznego szczêcia i rozwoju osobistej wiêzi z Bogiem.
W tym kontekcie przypomina o znaczeniu Kocio³a w dowiadczaniu mi³osierdzia i mi³oci Boga38. Papie¿ stwierdza, ¿e w Kociele i przez Koció³
dotrzecie do Chrystusa, który na was czeka39. Zachêca m³odzie¿ do rozwijania umiejêtnoci dokonywania trafnych, a zarazem koniecznych wyborów.
Przypominaj¹c Mêdrców ze Wschodu stwierdza, ¿e ka¿dy cz³owiek, tak¿e
m³ody, jest wezwany do tego, by dokonaæ wyborów pomiêdzy ró¿nymi drogami ¿ycia, by odnaleæ tê, która prowadzi do Boga. Przypomina, ¿e odpowiednim miejscem do autentycznego spotkania z Bogiem jest Eucharystia. W ka¿dej Mszy w. przecie¿  jak stwierdza Benedykt XVI  spotkanie ze S³owem
Bo¿ym wprowadza nas w uczestnictwo w tajemnicê Krzy¿a i zmartwychwstania Chrystusa oraz do sto³u eucharystycznego, w jednoci z Chrystusem. Na
o³tarzu obecny jest Ten, którego Mêdrcy ujrzeli na sianie: Chrystus, Chleb
¿ywy, który zst¹pi³ z nieba, aby daæ ¿ycie wiatu, prawdziwy Baranek, który
daje swoje ¿ycie dla zbawienia ludzi. Owieceni S³owem  w³anie w Betlejem, »Domu chleba«  mo¿emy dowiadczyæ wzruszaj¹cego spotkania z wielkoci¹ Boga, który uni¿y³ siê a¿ do ukazania siê w ¿³obie i ofiarowania siê jako
pokarm na o³tarzu40.
W papieskim przepowiadaniu mo¿na dostrzec wskazania odnosz¹ce siê
do zaanga¿owania w budowanie jednoci wród chrzecijan41. Papie¿ odczytuje to jako potrzebê czasu i czêsto ³¹czy z orêdziem pokoju, jakie chrzecijañstwo przynosi wspó³czesnemu wiatu42. Stwierdza te¿, ¿e dialog miêdzyreligijny i miêdzykulturowy jest niezbêdny do budowania cywilizacji mi³oci, poko37
38

Ibidem, s. X.
Benedykt XVI, Przemówienie podczas ceremonii powitalnej na Poller Rheinwiessen (Kolonia
18.08.2005), w: http://www.sdm.org.pl/?page=2&cat=4&rok=2005&idp=51&g=p (12 XII 2007), s. 13.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Zob. np. Benedykt XVI, Wytrwa³e d¹¿enie do jednoci wyda owoce (Przes³anie do ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bart³omieja), w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/bartlomiej_26112005.html (12 XII 2007), s. 12; Benedykt XVI, Dialog miêdzyreligijny i miêdzykulturowy jest niezbêdny (Przemówienie podczas spotkania z ambasadorami krajów
o wiêkszoci muzu³mañskiej, 25.09.2006), w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/muzulmanie_25092006.html (16 XII 2007), s. 12.
42 Zob. ibidem.
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ju, prawdy i sprawiedliwoci spo³ecznej, zw³aszcza w zakresie obrony i uwiadamiania godnoci cz³owieka oraz wynikaj¹cych z niej praw43. Nauczaj¹c
o pokoju stwierdza, ¿e prawda jest fundamentem pokoju, a k³amstwo jej zaprzeczeniem44. W kontekcie chrzecijañskiego zaanga¿owania na rzecz budowania pokoju w wiecie  zwraca uwagê na mi³oæ, która stanowi treæ
i metodê budowania pokoju w wiecie45. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ten sposób
Benedykt XVI ukazuje potrzebê podejmowania tej problematyki w przepowiadaniu katechetycznym. Z wypowiedzi papie¿a wynika, ¿e w³anie w¹tek chrystologiczny, eklezjologiczny i ekumeniczny jest znacz¹cy dla wspó³czesnej
katechezy.
Podsumowanie
Benedykt XVI poprzez podejmowane w encyklikach, adhortacjach oraz
w przemówieniach, orêdziach, listach, homiliach i katechezach problemy
wskazuje na wa¿ne obszary tematyczne chrzecijañskiego przepowiadania we
wspó³czesnym wiecie. Zwraca uwagê na powrót do róde³ biblijnych w przepowiadaniu katechetycznym oraz na znaczenie hagiografii w wychowaniu
m³odego pokolenia. Odnosi siê równie¿ do problemów m³odych, zachêcaj¹c
ich do kszta³towania swojego ¿ycia z Chrystusem i w duchu Jego Ewangelii.
Nie ma zatem w¹tpliwoci, ¿e z katechetycznego punktu widzenia w nauczaniu
papieskim zosta³y nakrelone kierunki rozwoju myli i pracy duszpasterskiej.
Treæ niniejszego opracowania z pewnoci¹ nie prezentuje ca³ego bogactwa kwestii katechetycznych zawartych w nauczaniu Benedykta XVI. Mo¿e
jednak stanowiæ przyczynek do dalszych pog³êbionych analiz oraz zainspirowaæ odpowiedzialnych za katechizacjê m³odego pokolenia do poszukiwania
w wypowiedziach obecnego papie¿a treci duszpasterskich.

GRUNDSÄTZLICHE KATECHETISCHE FRAGEN
IN DER VERKÜNDIGUNG VON BENEDIKT XVI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die heutige katechetische Unterweisung greift auf die Lehre der Päpste zurück, die in der
Deutung der Zeichen der Zeit oft Richtlinien für die seelsorgliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen formuliert haben. Gegenwärtig steht im Fokus der Theoretiker und Prakti43
44

Ibidem.
Zob. np. Benedykt XVI, Pokój w prawdzie (Orêdzie na XXXIX wiatowy Dzieñ Pokoju,
1.01.2006), L Osservatore Romano (wyd. pol.) 2 (2006), s. 4.
45 Wiêcej na ten temat m.in.: K. Glombik, Misja Benedykta XVI na rzecz pokoju na wiecie,
w: Wokó³ osoby i myli Benedykta XVI, s. 95110.
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ker der Katechese die Verkündigung des Heiligen Vaters Benedikt XVI. In seinen Predigten,
Ansprachen und päpstlichen Dokumenten (meistens Botschaften und Enzykliken) berührt er auch
Fragen, die für die Katechese wichtig sind. Obwohl Benedikt XVI. bis jetzt kein separates Dokument zum Thema der katechetischen Unterweisung veröffentlicht hat, bildet die katechetische
Problematik eines der wichtigen Themen seiner Verkündigung. Oftmals erfolgt sie auch in der
Form einer Katechese, die an verschiedene Adressaten gerichtet wird, meistens an Erwachsene
oder Jugendliche. Das Ziel des folgenden Artikels ist die Darlegung der wichtigsten katechetischen
Fragen, die Benedikt XVI. behandelt. Zuerst wurden jene päpstlichen Dokumente und Ansprachen
untersucht, die sich auf die evangelisatorische Dimension der kirchlichen Unterweisung beziehen.
Im Weiteren wurden die päpstlichen Worte an die Jugend behandelt. Darin wird die Jugend als der
heutige aktive Empfänger des Evangelisationswerkes dargestellt. In diesem Kontext wird die Sorge
des Papstes um die Jugend hervorgehoben. Die jungen Menschen stoßen auf Probleme, die mit der
Adoleszenz und der Suche nach ihrem Platz und ihrer Aufgabe in der sich ständig wandelnden
Gesellschaft zusammenhängen. Es wurden die Worte der Ermutigung analysiert, die Benedikt XVI.
oft an die Jugend richtet. Der Papst ermutigt die Jugendlichen, ihr Leben mit Christus und im Geist
des Evangeliums glaubend, hoffend und liebend zu gestalten und zu pflegen.

BASIC CATECHETICAL ISSUES IN THE TEACHING
OF BENEDICT XVI
(SUMMARY)

Modern catechesis dates back to the teaching of the Popes who by reading the signs of time
frequently pointed out to the right direction in which pastoral work should go, especially the work
with children and the youth. At present, the teaching of the Holy Father  Benedict XVI  is the
focus of theoreticians and practitioners of the catechesis. In his homilies, speeches and papal
documents (mainly adhortations and encyclicals) the Pope often takes up issues which are essential
for modern catechesis; and although Benedict XVI has not- so far- proclaimed any official document dedicated directly to catechesis, he made catechetical issues one of the main themes of his
teaching. Besides, the Popes teaching as such often takes a form of catechesis addressed
to various audiences, mainly the youth and adults. With regard to this, the aim of this article is
to present some basic catechetical issues taken up by Benedict XVI. First, some speeches and
documents are analyzed which remind us of an evangelical dimension of the Churchs catechetical
mission. The following parts deal with the youth. Those statements of Benedict XVI are taken into
consideration which show the youth as modern and at the same time active recipients of evangelization. That teaching of the Pope that expresses his care for the young is the main focus here- the
young who experience various problems connected with their growth and the time of taking up
new social tasks in the ever changing reality. Due attention was dedicated to the encouraging
advice which the Pope often offers to the youth and which concerns the way in which their lives
with Christ and in the spirit of the Gospel should be shaped.
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Na co dzieñ doæ czêsto daje siê s³yszeæ wypowiedzi typu: Niewa¿ne,
w co siê wierzy, aby tylko w co wierzyæ; Wszystkie religie s¹ równe; Wszyscy
przecie¿ wierzymy w tego samego Boga. Wpisuj¹ siê one we wspó³czesn¹
kulturê, okrelan¹ przez wielu mianem postmodernizmu, która wrêcz epatuje
relatywizmem i subiektywizmem, jako dominantami rozumienia ca³ej rzeczywistoci1. Dobitnym przejawem takiego mylenia jest rozwijaj¹ca siê  w pewnym sensie bardzo modna i politycznie poprawna  pluralistyczna teologia
religii, która postuluje zrównanie wszystkich religii na p³aszczynie ich prawdziwoci i zbawczoci, co w konsekwencji sprowadza siê do zakwestionowania tradycyjnego chrzecijañskiego chrystocentryzmu2. Trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e umieszczanie wszystkich istniej¹cych religii na tej samej p³aszczynie
soteriologicznej jest relatywizowaniem niepowtarzalnej Osoby Jezusa Chrystusa  prawdziwego Boga i prawdziwego Cz³owieka.
1 Zob. J.A. Martinez Camino, Deklaracja Dominus Iesus w samym centrum Jubileuszu Roku
2000: Wobec najpowa¿niejszego problemu naszych czasów, Communio (wyd. pol.) 1 (2002), s. 2124.
2 Zob. I.S. Ledwoñ,  i nie ma w ¿adnym innym zbawienia. Wyj¹tkowy charakter chrzecijañstwa
w teologii posoborowej, Lublin 2006, s. 211310. O statusie metodologicznym teologii religii zob.
M. Rusecki, Istota i geneza religii, LublinSandomierz 1997, s. 3544; A. Bronk, Podstawy nauk o religii,
Lublin 2003, s. 151161. Krytyka tez pluralistycznej teologii religii zob. La unicidad cristiana reconsiderada.
El mito de una teología de las religiones pluralista, G. DCosta (red.), Bilbao 2000; G. Gäde, Viele Religionen
 ein Wort Gottes. Einspruch gegen John Hicks pluralistische Religionstheologie, Gütersloh 1998.
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Pluralistyczna teologia religii (pluralizm) jest jednym z trzech, i to najm³odszym  bowiem siêgaj¹cym po³owy XX w.  modelem wspó³czesnej
chrzecijañskiej teologii religii. Pozosta³e dwa to: ekskluzywizm i inkluzywizm. Wymienione paradygmaty wywodz¹ siê z trzech ró¿nych koncepcji teologiczno-religijnych: eklezjocentrycznej, chrystocentrycznej i teocentrycznej.
Eklezjocentryzm i paradygmat ekskluzywistyczny koncentruje siê na formalnej
przynale¿noci do Kocio³a. Egzemplifikacj¹ takiego podejcia jest radykalna interpretacja Cyprianowego Extra Ecclesiam nulla salus (Poza Kocio³em nie ma
zbawienia), zgodnie z któr¹ do zbawienia konieczna jest wyrana przynale¿noæ
do Kocio³a Chrystusowego. Chrystocentryzm i paradygmat inkluzywistyczny
stoi na stanowisku, ¿e jedynie Jezus Chrystus jest konstytutywn¹ przyczyn¹
zbawienia wszystkich ludzi, zarówno w przysz³oci, jak i w przesz³oci3.
Na p³aszczynie filozoficznej pluralistyczna teologia religii (teocentryzm
i paradygmat pluralistyczny) swymi korzeniami siêga epoki owiecenia i pogl¹dów Gottholda E. Lessinga, który twierdzi³, ¿e to, co absolutne nie mo¿e
zaistnieæ w historii, a tak¿e poznawczego agnostycyzmu Immanuela Kanta,
subiektywistycznej koncepcji religii Friedricha D.E. Schleiermachera, Karla
Jaspersa koncepcji prawdy i równoci wszystkich religii, marksistowskiej antropologii, pogl¹dów Ernsta Troeltscha o historyczno-kulturowych uwarunkowaniach religii. Na p³aszczynie teologicznej widoczny jest wp³yw teologii
wyzwolenia oraz azjatyckich nurtów teologicznych relatywizuj¹cych osobê Jezusa Chrystusa, których przedstawicielem jest Raimondo Panikkar4. Klasyczna
pluralistyczna teologia religii odrzuca tezy eklezjocentryzmu i chrystocentryzmu na rzecz teocentryzmu. Uznaje wszystkie tradycje religijne jako równowa¿ne drogi zbawienia, a Jezusa Chrystusa za jedn¹ z wielu manifestacji Boga,
kwestionuj¹c tym samym normatywnoæ, pe³niê i ostatecznoæ objawienia
w Jezusie Chrystusie, i co z tego wynika  jedynoæ i powszechnoæ zbawcz¹
Jezusa Chrystusa5.
Wspomniane tezy pluralistycznej teologii religii pog³êbiaj¹ przepaæ pomiêdzy Jezusem historii a Chrystusem wiary6, co bezporednio wp³ywa na obni¿enie wiarygodnoci Objawienia chrzecijañskiego przyjmowanego w osobowym akcie wiary, a przekazywanego w Kociele i przez Koció³. W tej sytuacji
wypowiedziana niegdy w kontekcie hermeneutyki rezurekcyjnej przez Wille3 Zob. Z. Kubacki, Jedynoæ Jezusa Chrystusa. O jedynoci i powszechnoci zbawczej Jezusa
Chrystusa w kontekcie chrzecijañskiej teologii religii, Warszawa 2005, s. 1722.
4 Zob. I.S. Ledwoñ, Pluralistyczna teologia religii, w: G. Dziewulski (red.), Teologia religii.
Chrzecijañski punkt widzenia, £ódKraków 2007, s. 3638.
5 Zob. Z. Kubacki, Jedynoæ Jezusa Chrystusa, s. 119120. I.S. Ledwoñ wyró¿nia filozoficzne,
egzegetyczno-teologiczne oraz historyczno-psychologiczno-pragmatyczne podstawy pluralistycznej teologii religii zob. idem, Pluralistyczna teologia religii, s. 3853.
6 Zob. J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987.
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go Marxsena (19191993) znana formu³a, zrywaj¹ca  wydawa³oby siê oczywist¹  relacjê pomiêdzy zaistnia³ym faktem chrystologicznym a jego interpretacj¹: Die Sache Jesu geht weiter (Sprawa Jezusa trwa nadal)7, nabiera zadziwiaj¹cej aktualnoci.
W niniejszym artykule zostanie przedstawione nauczanie magisterialne
Kocio³a, które stanowi odpowied na wspó³czesne tendencje pluralizmu teologicznoreligijnego relatywizuj¹cego Osobê Jezusa Chrystusa i dokonane
przez Niego dzie³o. Zostan¹ zaprezentowane trzy dokumenty doktrynalne, które uznano za najbardziej reprezentatywne i aktualne: orzeczenie dogmatyczne
Soboru Chalcedoñskiego, deklaracjê Dominus Iesus i Notê na temat ksi¹¿ki
Jacquesa Dupuis Ku chrzecijañskiej teologii pluralizmu religijnego8.
1. Prawdziwy Bóg i prawdziwy cz³owiek
Mimo up³ywu wieków i szerokiej dyskusji historyczno-dogmatycznej,
wci¹¿ podwa¿a siê dogmaty Soboru Chalcedoñskiego (451), które  za Hansem Waldenfelsem  mo¿na mia³o nazwaæ g³ównym probierzem chrzecijañskiej wiary9. Nie bez znaczenia dla rangi orzecznictwa Chalcedonu jest fakt, ¿e
by³ on w staro¿ytnoci najwiêkszym zgromadzeniem biskupów.
Sobór Chalcedoñski zosta³ zwo³any przez nowego cesarza Marcjana, który pragn¹³ zakoñczyæ spory doktrynalne i zaprowadziæ jedn¹ wiarê w ca³ym
cesarstwie, a mog³o siê to dokonaæ jedynie poprzez uniewa¿nienie teologicznych postanowieñ tzw. Synodu Zbójeckiego (Latrocinium), który odby³ siê
w Efezie w sierpniu 449 r., pod auspicjami cesarza Teodozjusza II. Ponad
piêciuset biskupów rozpoczê³o obrady w Chalcedonie 8 padziernika 451 r.
W g³ównym dokumencie soboru (Definitio fidei), który poprzedzony jest Listem papie¿a Leona Wielkiego do Flawiana (Tomus ad Flavianum) i do którego do³¹czono Kanony dyscyplinarne (Canones), znajdujemy definicjê o jednej
osobie i dwóch naturach w Chrystusie. Esencj¹ orzeczeñ chalcedoñskich jest
owiadczenie, ¿e Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem. Nale¿y to rozumieæ w sposób nastêpuj¹cy: w Jezusie Chrystusie s¹
dwie natury  boska i ludzka  bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia
7 Zob. W. Marxsen, Die Auferstehung Jesu als historisches und als theologisches Problem,
Gütersloh 1964; idem, Die Sache Jesu geht weiter, Gütersloh 1976.
8 Ograniczaj¹c siê do wskazanych wypowiedzi magisterialnych, autor artyku³u wiadomie pomija niezwykle wa¿n¹ i teologicznie p³odn¹ teoriê objawieniowej genezy religii, lansowan¹ przez Instytut
Teologii Fundamentalnej KUL Jana Paw³a II, z zamiarem uczynienia jej przedmiotem kolejnego opracowania. Wspomniana koncepcja pozwala zachowaæ absolutnoæ Osoby Jezusa Chrystusa i wyj¹tkowoæ
chrzecijañstwa poród religii wiata, przy jednoczesnej akceptacji pluralizmu religijnego de iure. Zob.
M. Rucecki, Istota i geneza religii, s. 189286; idem, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, s. 715733;
I.S. Ledwoñ,  i nie ma w ¿adnym innym zbawienia, s. 461527.
9 Zob. H. Waldenfels, Chrystus a religie, Kraków 2004, s. 7.
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i bez roz³¹czenia, natomiast tylko jedna Osoba  Syna Bo¿ego (Boskiego Logosa)10. To Ona sprawia jednoæ, okrelan¹ mianem unii hipostatycznej11. Negatywne okrelenie zjednoczenia dwóch integralnych i doskona³ych natur
w jednej Osobie Boskiej sprawia, ¿e pozostaje ono w swej najg³êbszej istocie
tajemnic¹, a ponadto otwiera mo¿liwoæ dalszych dociekañ teologicznych.
Wspomniana mo¿liwoæ przerodzi³a siê bardzo szybko w koniecznoæ. Pochalcedoñska potrzeba rozprawienia siê z innymi b³êdami chrystologicznymi skutkowa³a zwo³aniem kolejnych soborów  Konstantynopolitañskiego II (553)
i Konstantynopolitañskiego III (680681)12. Okrelenia: bez zmieszania i bez
zmiany przeciwstawiaj¹ siê b³êdnej nauce monofizytów, natomiast stwierdzenia: bez podzielenia i bez roz³¹czenia odrzucaj¹ b³êdy nestoriañskie.
Nestorianie, nawi¹zuj¹cy do pogl¹dów patriarchy Konstantynopola Nestoriusza (ok. 385451), radykalnie rozdzielali w Chrystusie dwie natury, bóstwo i cz³owieczeñstwo, co mog³oby wskazywaæ na realne istnienie w Nim
dwóch odrêbnych osób. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e sam Nestoriusz, choæ naucza³, ¿e ka¿da z natur po Wcieleniu istnieje w swym w³asnym prosopon, to
jednak stanowczo opowiada³ siê za jednoci¹ Osoby Chrystusa (prosopon zjednoczenia). Podstawê tej jednoci Patriarcha Konstantynopola upatrywa³ w jednej woli (zjednoczenie wolitywne, a nie hipostatyczne)13.
Zwolennicy monofizytyzmu, id¹c za twierdzeniami archimandryty konstantynopolitañskiego Eutychesa (ok. 378  ok. 454), chc¹c w jaki sposób
ratowaæ oraz wyjaniæ bóstwo i doskona³¹ wiêtoæ Chrystusa, twierdzili, ¿e jest
w Nim tylko jedna, boska natura, która podczas Wcielenia jakby wch³onê³a
10 Zgodnie ze wiêtymi Ojcami, wszyscy jednomylnie uczymy wyznawaæ siê, ¿e jest jeden
i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskona³y w Bóstwie i doskona³y w cz³owieczeñstwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy cz³owiek, z³o¿ony z duszy rozumnej i cia³a, wspó³istotny Ojcu co do Bóstwa
i wspó³istotny nam co do cz³owieczeñstwa, »we wszystkim nam podobny oprócz grzechu«, przed wiekami
zrodzony z Ojca co do Boskoci, w ostatnich czasach narodzi³ siê co do cz³owieczeñstwa z Maryi
Dziewicy, Matki Bo¿ej, dla nas i dla naszego zbawienia. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna
Jednorodzonego, nale¿y wyznawaæ w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia
i bez roz³¹czenia. Nigdy nie zanik³a ró¿nica natur przez ich zjednoczenie, ale zosta³y zachowane cechy
w³aciwe obu natur, które siê spotka³y, aby utworzyæ jedn¹ osobê i jedn¹ hipostazê. Nie wolno dzieliæ
Go na dwie osoby ani rozró¿niaæ w Nim dwóch osób, poniewa¿ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony,
Bóg, S³owo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie z tym, co niegdy g³osili o Nim Prorocy, o czym sam Jezus
Chrystus nas pouczy³ i co przekaza³ nam Symbol Ojców  Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst
grecki, ³aciñski i polski, t. 1, uk³ad i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 223.
11 Zob. J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, Warszawa 1988, s. 252255; Cz.S. Bartnik,
Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999, s. 770772.
12 Zob. Dokumenty Soborów Powszechnych, s. 261323; Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka,
s. 772776.
13 Zob. J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, s. 232237; H. Pietras, Pocz¹tki teologii Kocio³a, Kraków 2000, s. 217223; G. Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, w: E. Adamiak,
A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 1, Warszawa 2005, s. 337340; C. Napiórkowski, Czy
mo¿na zrehabilitowaæ Nestoriusza? Summarium 9 (1980), s. 131134; M. Starowieyski, Sobór Efeski
i sprawa Nestoriusza  problem róde³, Meander 50 (1995), s. 2335.
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naturê ludzk¹. Ta ostatnia nie zosta³a unicestwiona, lecz zmieniona w substancjê tej pierwszej. Monofizyci zatem wyznawali, ¿e Wcielone S³owo nie mo¿e
byæ nigdy uwa¿ane za wspó³istotne z ludmi14.
Harald Wagner zauwa¿a w orzeczeniu chalcedoñskim pewne jednostronnoci: brak uwypuklenia aspektu soteriologicznego, tak wa¿nego dla chrystologii staro¿ytnego Kocio³a; abstrakcyjne ujêcie dwóch natur w Chrystusie;
pominiêcie biblijnego ujêcia objawieniowego15. Zdaniem Karla Rahnera definicja chalcedoñska nie zakoñczy³a problematu chrystologicznego. Wyra¿ona
zosta³a istota, streszczenie wiary Kocio³a. Ale na tym nie mo¿na poprzestaæ;
trzeba dalej zg³êbiaæ tajemnicê Chalcedonu i otwieraæ siê na to, co niepojête
i nieograniczone, wype³niaæ ramy definicji now¹ treci¹16. Wed³ug Gregora-Marii
Hoffa chrystologia chalcedoñska stanowi paradygmat teologii negatywnej17.
2. Absolutnoæ Jezusa Chrystusa
Apologiê absolutnoci Osoby Jezusa Chrystusa, zakwestionowanej we
wspó³czesnej epoce rozkwitu pluralizmu religijnego, znajdujemy w og³oszonej
przez Kongregacjê Nauki Wiary deklaracji Dominus Iesus. O jedynoci i powszechnoci zbawczej Jezusa Chrystusa i Kocio³a.
Deklaracja zosta³a przygotowana przez Kongregacjê Nauki Wiary i podpisana przez jej prefekta kard. Josepha Ratzingera w wiêto Przemienienia
Pañskiego, 6 sierpnia 2000 r. Nie jest to jednak dokument tylko tej Kongregacji.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zosta³a ona wczeniej zatwierdzona przez Jana Paw³a II
na specjalnej audiencji 16 czerwca 2000 r. O wadze dokumentu wiadczy te¿
sformu³owanie, ¿e papie¿ zatwierdzi³ j¹ i uprawomocni³ kieruj¹c siê niezawodn¹ wiedz¹ i dzia³aj¹c na mocy swej w³adzy apostolskiej18. Jak podkrelaj¹ komentatorzy, jest to stwierdzenie wyj¹tkowe w tego typu dokumentach.
Deklaracja nale¿y do zwyczajnego nauczania Magisterium Kocio³a.
Oprócz prawd wiary i zdañ teologicznie pewnych zawiera tak¿e inne twierdzenia, a nawet zachêtê do poszukiwañ teologicznych prowadzonych pod przewodnictwem tego¿ Magisterium. Nie zamyka tym samym drogi do dyskusji.
Nie podjêto tu wszystkich problemów dotycz¹cych jedynoci i powszechnoci
zbawczej tajemnicy Jezusa Chrystusa i Kocio³a. Celem dokumentu jest przy14

Zob. J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, s. 246248; H. Pietras, Pocz¹tki teologii Kocio³a, s. 224225; G. Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie, s. 343345, 351355.
15 H. Wagner, Dogmatyka, Kraków 2007, s. 189.
16 Zob. K. Rahner, Chalkedon  Ende oder Anfang?, w: A. Grillmeier, H. Bacht (red.), Das
Konzil von Chalkedon, t. 3, Würzburg 1954, s. 349. Zob. tak¿e L. Scheffczyk, Chalcedon dzisiaj,
Communio (wyd. pol.) 3 (1983), s. 6478.
17 Zob. G.M. Hoff, Chalkedon im Paradigma Negativer Theologie. Zur aporetischen Wahrnehmung der chalkedonensischen Christologie, Theologie und Philosophie 70 (1995), s. 355372.
18 Zob. zakoñczenie dokumentu.
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pomnienie fundamentalnych treci doktrynalnych, które pozwalaj¹ zrozumieæ
i prowadziæ dialog z pozachrzecijañskimi tradycjami religijnymi19. Jak wyjania prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger, deklaracja jest
utrzymana w tonie deklaratywno-asertywnym, koniecznym do precyzyjnego
okrelenia doktryny, napiêtnowania b³êdów i niejasnoci oraz wskazania stopnia akceptacji nauki, jakiego wymaga siê od wiernych20. W kontekcie nowego
millenium mo¿na stwierdziæ, ¿e Dominus Iesus jest form¹ wyznania wiary,
któr¹ sk³ada Koció³ u progu trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa. wiadczy
o tym choæby powtarzane: wierzymy, wyznajemy, nale¿y mocno wierzyæ, stanowczo wyznawaæ oraz umieszczenie Symbolu Konstantynopolitañskiego we wstêpie dokumentu.
Deklaracja sk³ada siê ze wstêpu, szeciu rozdzia³ów i zakoñczenia. Rozpoczyna siê od przytoczenia nakazu misyjnego Pana Jezusa z Ewangelii
w. Marka (16,15-16) i w. Mateusza (28,18-20). Przypomina o powszechnej
misji Kocio³a g³oszenia tajemnicy Boga Trójjedynego oraz tajemnicy wcielenia Syna jako wydarzenia nios¹cego zbawienie ca³ej ludzkoci. Misja ta prowadzona jest tak¿e poprzez praktykê dialogu miêdzyreligijnego, z pe³nym poszanowaniem innych tradycji religijnych21.
W dokumencie powo³ano siê przede wszystkim na: encykliki Redemptoris missio, Fides et ratio, dekret Ad gentes i deklaracjê Nastra aetate, adhortacjê Evangelii nuntiandi oraz na instrukcjê Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Dialogo e annuncio.
Zawiera tak¿e bogate odniesienia patrystyczne.
Deklaracja demaskuje fa³szywe teorie relatywistyczne, które usi³uj¹
usprawiedliwiæ pluralizm religijny rozumiany jako zasadê (pluralizm religijny
nie tylko de facto, lecz równie¿ de iure). Pluralizm ten g³osi równoæ wszystkich religii jako równoprawnych dróg poznania Boga i osi¹gniêcia zbawienia22. Choæ w dokumencie nie wymienia siê nazwisk, to jednak  zdaniem
Mariana Ruseckiego  nietrudno siê domyleæ, ¿e chodzi tu m.in. o pogl¹dy
Johna Harwooda Hicka, Paula F. Knittera i Raimondo Panikkara, a tak¿e czêciowo Jacquesa Dupuis i Clauda Geffré23 .
19 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus. O jedynoci i powszechnoci
zbawczej Jezusa Chrystusa i Kocio³a, LOsservatore Romano (wyd. pol.) 1112 (2000), nr 1112.
20 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Komentarz do Noty Kongregacji Nauki Wiary na temat
ksi¹¿ki Jacquesa Dupuis, LOsservatore Romano (wyd. pol.) 5 (2001), s. 4648.
21 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, nr 1112.
22 Ibidem, nr 4.
23 Zob. M. Rusecki, T³o i okolicznoci powstania deklaracji Dominus Iesus, w: M. Rusecki (red.),
Wokó³ deklaracji Dominus Iesus, Lublin 2001, s. 37; K. Kaucha, Pluralistyczno-relatywistyczna teologia
religii J. Hicka i P. F. Knittera, w: K. Pek (red.), Chrzecijañstwo a religie. Dokument Miêdzynarodowej
Komisji Teologicznej. Tekst  komentarze  studia, LublinWarszawa 1999, s. 123135; J.A. Martinez
Camino, Deklaracja Dominus Iesus w samym centrum Jubileuszu Roku 2000, s. 2426.
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John Hick jest g³ównym przedstawicielem tzw. angielskiej filozofii analitycznej i radykalnego nurtu pluralistycznej teologii religii. W jego twórczoci
znajduj¹ siê tezy podwa¿aj¹ce katolickie rozumienie tajemnicy Wcielenia oraz
absolutnoæ Osoby Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest  wed³ug Hicka
 symbolem i jedn¹ z udanych metafor spotkania cz³owieka z Bogiem.
W ka¿dej kulturze s¹ obecne inne symbole i metafory wyra¿aj¹ce ³¹cznoæ
z Absolutem24.
Paul Knitter jest przedstawicielem umiarkowanego nurtu w pluralistycznej teologii religii. Uwa¿a, ¿e Jezus Chrystus wyró¿nia siê sporód innych
za³o¿ycieli religii i Jego Osoba ma normatywny charakter zbawczy. Nie
wyklucza jednak istnienia obok Jezusa Chrystusa innych uniwersalnych objawicieli Boga25.
W teologii Raimona Panikkara bardzo widoczna jest jego osobista przynale¿noæ do dwóch kultur i dwóch religii (syn Hindusa i Hiszpanki). W swych
pogl¹dach rozdziela Chrystusa (Boski Logos) i Jezusa z Nazaretu. Wed³ug
niego Boski Logos jest nie tylko w Jezusie. Jest obecny tak¿e w innych wyj¹tkowych ludziach ró¿nych religii i kultur. Tak wiêc Jezus Chrystus nie jest
pe³ni¹ objawienia i jedynym zbawicielem. Jego wyj¹tkowoæ odnosi siê tylko
do chrzecijañstwa26.
Jacques Dupuis jest powszechnie uwa¿any za jednego z prekursorów teologii dialogu miêdzyreligijnego i zwolennika pluralistycznego teocentryzmu27.
24

Zob. G. Chrzanowski, John Hick. Zasada radykalnego pluralizmu religijnego, w: J. Majewski,
J. Makowski (red.), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 2, Warszawa 2004, s. 192207;
A. Gounelle, Hick, John Harwood, w: G. Reynal i in. (red.), Dictionnaire des théologiens et de la
théologie chrétienne, Paris 1998, s. 221. Do najwa¿niejszych prac Hicka nale¿¹: God and the Universe
of Faiths (1973); The Myth of God Incarnate (1977); Christianity and Other Religions (1980); God Has
Many Names (1982); The Myth of Christian Uniqueness (1987); A Christian Theology of Religions:
The Rainbow of Faiths (1995); An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent
(20042); The Fifth Dimension: an exploration of the spiritual realm (2004); The Metaphor of God
Incarnate (20052); The New Frontier of Religion and Science: Religious Experience, Neuroscience, and
the Transcendent (2006). Wiadomoci biograficzne zob. J. Hick, John Hick. An Autobiography, Oxford
2002.
25 Zob. Z. Kubacki, Paul F. Knitter. Zbawcza jedynoæ Chrystusa, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, s. 224236 (tam równie¿ wiadomoci biograficzne). Do najwa¿niejszych prac Knittera nale¿¹: No other name? A critical survey of Christian attitudes toward the world religions (1985);
Towards a protestant theology of religions (1974); Buddhist emptiness and Christian trinity (1990); One
Earth Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Responsibility (1995); Jesus and the Other
Names (1996); Introducing Theologies of Religions (2002).
26 Zob. Z. Kubacki, Raimon Panikkar. Nieznany Chrystus hinduizmu, w: Leksykon wielkich
teologów XX/XXI wieku, s. 322332; B. Ugeux, Panikkar, Raimon, w: Dictionnaire des théologiens et de
la théologie chrétienne, s. 345346 (tam równie¿ wiadomoci biograficzne). Do najwa¿niejszych prac
Panikkara nale¿¹: The Unknown Christ of Hinduism (1964); The Intrareligious Dialogue (1978); Myth,
faith and hermeneutics (1979); Une christophanie pour notre temps (2001); Dieu, Yahweh, Allah, Shiva,
linévitable dialogue (2002); La plénitude de lhomme (2007).
27 Zob. B. Ugeux, Dupuis, Jacques, w: Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, s. 151152.
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Belgijski teolog proponuje w refleksji teologicznej przyjêcie metody indukcyjnej, która w punkcie wyjcia analizuje wspó³czesny kontekst pluralizmu religijnego rozumianego jako zasadê. Nastêpnym krokiem tej metody jest odniesienie zebranego materia³u dowiadczalnego do objawienia w Jezusie Chrystusie.
Dupuis nie mo¿e byæ uwa¿any za klasycznego pluralistycznego teologa religii,
choæ niektóre jego pogl¹dy w tej dziedzinie budz¹ niepokój, co znalaz³o swój
wyraz w oficjalnej Nocie Kongregacji Nauki Wiary28. Belgijski teolog, g³ównie
w swej g³onej ksi¹¿ce Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux
(1997) zawar³ wiele niejednoznacznych tez i problematycznych stwierdzeñ.
Nie mo¿na przyj¹æ jego pogl¹du o istnieniu trynitarnej ekonomii zbawczej
niezale¿nej od zbawczej ekonomii wcielonego S³owa, czy te¿ twierdzenia, ¿e
zbawcze dzia³anie Ducha wiêtego  po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
 dokonuje siê jak gdyby poza granicami jedynej, powszechnej ekonomii
zbawczej wcielonego S³owa. Nieortodoksyjne jest równie¿ przekonanie, ¿e
religie s¹ drogami do zbawienia komplementarnymi wobec Kocio³a. Takie
podejcie mo¿e sugerowaæ, ¿e Jezus Chrystus nie jest jedynym i powszechnym
porednikiem zbawienia dla ca³ej ludzkoci29.
Claude Geffré w swych naukowych poszukiwaniach stara siê odnaleæ
drogi wyjcia teologii z izolacji kulturowej, by pokonaæ przepaæ miêdzy wiar¹
a wspó³czesnym sposobem mylenia30. Geffré opowiada siê za pluralizmem
religijnym jako nowym paradygmatem teologicznym. Z Bo¿ego planu zbawienia wynika  wed³ug francuskiego teologa  uznanie innych tradycji religijnych jako mo¿liwych dróg do zbawienia. Geffré konstatuje: Podobnie jak
28

Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat ksi¹¿ki Jacquesa Dupuis Ku chrzecijañskiej
teologii pluralizmu religijnego, LOsservatore Romano (wyd. pol.) 5 (2001), s. 4446. W oficjalnym
Komentarzu do Noty Kongregacji Nauki Wiary na temat ksi¹¿ki Jacquesa Dupuis czytamy: W takiej
zatem postawie otwartoci i gotowoci do s³uchania, dialogu i wzajemnego porozumienia Kongregacja
Nauki Wiary publikuje obecnie Notê na temat ksi¹¿ki J. Dupuis Ku chrzecijañskiej teologii pluralizmu
religijnego. W dziele tym, które próbuje teologicznie wyjaniæ, jakie znaczenie i wartoæ ma w Bo¿ym
planie zbawienia wieloæ tradycji religijnych, Autor wyra¿a jednoznacznie zamiar dochowania wiernoci doktrynie Kocio³a i nauczaniu Magisterium. Sam Autor jednak, wiadom problemów, jakie wi¹¿¹
siê z jego wizj¹, nie ukrywa, ¿e byæ mo¿e proponuj¹c rozwi¹zania pewnych zagadnieñ, postawi co
najmniej tak¹ sam¹ liczbê nowych pytañ. Po cierpliwym i powa¿nym dialogu, w którym Autor z³o¿y³
pewne wyjanienia, na zakoñczenie procesu badania ksi¹¿ki on sam zgodzi³ siê z tezami zawartymi we
wspomnianej Nocie, która zosta³a zatwierdzona przez Ojca wiêtego. Uznanie przezeñ s³usznoci tych
tez i przyjêcie ich jest niew¹tpliwie znakiem pozytywnym i budz¹cym optymizm (nr 5).
29 Zob. Zob. J. Genest, Jacques Dupuis, w: J. Genest (red.), Penseurs et apôtres du XXe siècle,
Québec 2001, s. 197212 (tam równie¿ wiadomoci biograficzne); J. Makowski, Jacques Dupuis.
Chrzecijañstwo poszerzonych granic, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, s. 89103. Najwa¿niejsze ksi¹¿ki Dupuis to: Jésus-Christ à la rencontre des religions (1989); Who Do You Say I Am
(1994); Homme de Dieu, Dieu des Hommes (1995); Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux (1997), La rencontre du christianisme et des religions: de laffrontement au dialogue (2002).
30 Zob. G. Reynal, Geffré, Claude, w: Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne,
s. 180.
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Koció³ nie w³¹cza i nie zastêpuje Izraela, nie w³¹cza on i nie zastêpuje tej
nieredukowalnej cz¹stki w porz¹dku religijnym, których inne tradycje religijne
mog¹ byæ nosicielami31.
W deklaracji Dominus Iesus przedstawione powy¿ej nieortodoksyjne pogl¹dy teologów religii nazwane s¹ ogólnie niepokoj¹cymi tendencjami, a za ich
ród³o uwa¿a siê: subiektywizm i skrajny racjonalizm poznawczy, przeciwstawianie logicznej mentalnoci zachodniej i symbolicznej wschodniej, eklektyzm
polegaj¹cy na ³¹czeniu idei zaczerpniêtych z ró¿nych systemów filozoficznych
i religijnych oraz biblicyzm, który odczytuje i interpretuje Pismo wiête bez
odniesienia do Tradycji i Magisterium Kocio³a32.
Pozostawiaj¹c czytelnikowi zg³êbianie treci Dminus Iesus, jako podstawowe jej tezy mo¿na wymieniæ: prawdziw¹ religi¹ jest religia chrzecijañska
denominacji katolickiej; istnieje jedna ekonomia zbawcza, wspólna dla Osób
Trójcy wiêtej; jedynym i uniwersalnym zbawicielem jest Jezus Chrystus; Koció³ Chrystusowy istnieje w pe³ni jedynie w Kociele katolickim; istniej¹ dwa
kryteria eklezjalnoci: prawomocna sukcesja apostolska i prawowiernie sprawowana Eucharystia; nie mo¿na rozdzielaæ Królestwa Bo¿ego, Królestwa
Chrystusowego i Kocio³a; Koció³ jest ze swej natury misyjny.
Deklaracja Dominus Iesus wywo³a³a lawinê ostrej krytyki. Mo¿na j¹
by³o ledziæ w Internecie, na ³amach Tygodnika Powszechnego czy te¿ prasy
obcojêzycznej. W dokumencie dostrze¿ono elementy integryzmu, antyekumenicznoæ, cofniêcie siê do okresu przedsoborowego. Negatywnie wypowiadali
siê o nim zwierzchnicy wielkich tradycji religijnych, chrzecijañskich wyznañ,
ze wiatow¹ Rad¹ Kocio³ów w³¹cznie. Nie brakowa³o tak¿e gorzkich s³ów ze
strony teologów katolickich33. Wrzawa medialna, niestety, nie wp³ynê³a na
konstruktywne ustosunkowanie siê do omawianej deklaracji, wrêcz przeciwnie, zaowocowa³a dezinformacj¹. G³osy aprobaty i zaufania w stosunku do
Magisterium przebija³y siê do opinii publicznej z wielkim trudem. A przecie¿
wielu wyra¿a³o swoj¹ wdziêcznoæ Kongregacji Nauki Wiary za jasno wy³o¿on¹ naukê katolick¹ w materii tak donios³ej, choæ delikatnej. Milczenie oznacza³oby akceptacjê postêpuj¹cej relatywizacji prawd wiary. Ostra krytyka jest tym
31 Zob. C. Geffré, Chrzecijañstwo wobec wieloci kultur, w: M. Rusecki i in. (red.), Chrzecijañstwo jutra. Materia³y II Miêdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin, 1821 wrzenia 2001, Lublin 2001, s. 613. Zob. tak¿e C. Geffré, Le pluralisme religieux et lindifférentisme, ou le
vrai défi de la théologie chrétienne, Revue théologique de Louvain 31 (2000), s. 332. Do najwa¿niejszych prac Geffré nale¿¹: Un nouvel âge de la théologie (1972); Le christianisme au risque de linterprétation (1983); La théologie des religions non chrétiennes vingt ans après Vatican II (1985); Le
pluralisme religieux et lindifférentisme, ou le vrai défi de la théologie chrétienne (2000).
32 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, nr 4.
33 Zob. Koció³ po Dominus Iesus: dyskusja z udzia³em ks. W. Hryniewicza OMI, o. J. Salija
OP, ks. A. Skowronka i ks. T. Wêc³awskiego, Znak 53 (2001), nr 5, s. 1037.
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bardziej niezrozumia³a, ¿e deklaracja  jak powiedzia³ kard. Walter Kasper
 nie mówi w³aciwie nic nowego, jedynie porz¹dkuje i przypomina34. Wiêkszoæ jej tez znajdziemy w dokumencie Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej Chrzecijañstwo i religie z 1996 r.35 Zdaniem Jerzego Szymika istota sporu
o Dominus Iesus zasadza siê na problematyce prawdy. Oto Koció³ rzymskokatolicki stwierdza, ¿e prawda istnieje, ¿e jest poznawalna, oraz  co najbardziej
dla wielu bulwersuj¹ce  ¿e on do tej prawdy dotar³ i j¹ przekazuje36.
Deklaracja Dominus Iesus ma charakter wybitnie inkarnacyjny. Podkrela
pe³niê i ostatecznoæ objawienia Jezusa Chrystusa i jego trwanie w Kociele.
Pismo wiête i Tradycjê przedstawia jako przekaniki tego¿ objawienia. Ca³¹
strukturê dokumentu mo¿na zamkn¹æ w dwóch zasadniczych tezach: chrystologicznej i eklezjologicznej. Jest wiêc w najwy¿szym stopniu przedmiotem
zainteresowania teologii fundamentalnej (apologetyki).
3. Ramy wskazane przez Dominus Iesus
Orzeczenia Soboru Chalcedoñskiego i ramy teologiczne wskazane przez
Dominus Iesus znajduj¹ swoj¹ aktualizacjê we wspomnianej ju¿ Nocie na temat ksi¹¿ki Jacquesa Dupuis. Podsumowuje ona i syntetyzuje nauczanie magisterialne o jedynoci i powszechnoci zbawczej Jezusa Chrystusa oraz porednictwie Kocio³a, bior¹c pod uwagê kontekst pluralizmu religijnego. Zalet¹
Noty jest przedstawienie pozytywnego nauczania Kocio³a na interesuj¹cy nas
temat. Dokument zawiera osiem tez, które dotycz¹ jedynego i powszechnego
porednictwa zbawczego Jezusa Chrystusa, jedynoci i pe³ni objawienia Jezusa
Chrystusa, powszechnego dzia³ania zbawczego Ducha wiêtego, przyporz¹dkowania wszystkich ludzi do Kocio³a oraz wartoci i funkcji zbawczej ró¿nych tradycji religijnych. Ze wzglêdu na wagê orzeczenia, poni¿ej podano j¹
w pe³nym brzmieniu:
1. Nale¿y stanowczo wierzyæ, ¿e Jezus Chrystus, Syn Bo¿y, który sta³ siê
cz³owiekiem, zosta³ ukrzy¿owany i zmartwychwsta³, jest jedynym i powszechnym porednikiem zbawienia ca³ej ludzkoci.
2. Nale¿y te¿ stanowczo wierzyæ, ¿e Jezus z Nazaretu, Syn Maryi i jedyny
Zbawiciel wiata, jest Synem i S³owem Ojca. Ze wzglêdu na jednoæ Bo¿ego
34 Zob. W. Kasper, Ekumenizm drog¹ Kocio³a, Tygodnik Powszechny 54 (2000), nr 41, s. 11.
Zob. tak¿e J.A. Martinez Camino, Deklaracja Dominus Iesus w samym centrum Jubileuszu Roku
2000, s. 1620.
35 Zob. Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna, Chrzecijañstwo i religie, w: J. Królikowski
(red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej 19691996, Kraków
2000, s. 393434.
36 Zob. J. Szymik, Wcielony Logos i Duch wiêty w dziele zbawienia. Rozdzia³ II deklaracji
Dominus Iesus  treæ, kontekst, próba interpretacji, w: Wokó³ deklaracji Dominus Iesus, s. 7879.
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planu zbawienia, w którym Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce, nale¿y
tak¿e uznawaæ za prawdê, ¿e zbawcze dzia³anie S³owa dokonuje siê w Jezusie
Chrystusie i przez Niego, wcielonego Syna Ojca, jako porednika zbawienia
ca³ej ludzkoci. Jest zatem sprzeczne z wiar¹ katolick¹ nie tylko twierdzenie, ¿e
istnieje rozdzia³ miêdzy S³owem a Jezusem albo miêdzy zbawczym dzia³aniem
S³owa i Jezusa, ale tak¿e g³oszenie tezy o zbawczym dzia³aniu S³owa jako
takiego, które prowadzi Ono w swoim Bóstwie w oderwaniu od cz³owieczeñstwa wcielonego S³owa.
3. Nale¿y stanowczo wierzyæ, ¿e Jezus Chrystus jest porednikiem, urzeczywistnieniem i pe³ni¹ objawienia. Jest zatem sprzeczne z wiar¹ katolick¹
twierdzenie, jakoby objawienie Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie by³o
ograniczone, niepe³ne i niedoskona³e. Ponadto, chocia¿ pe³ne poznanie objawienia Bo¿ego stanie siê mo¿liwe dopiero w dniu przyjcia Chrystusa w chwale, to jednak historyczne objawienie Jezusa Chrystusa zawiera wszystko, co
niezbêdne dla zbawienia cz³owieka, i nie musi byæ uzupe³niane przez inne
religie.
4. Zgodne z nauk¹ katolick¹ jest twierdzenie, ¿e ziarna prawdy i dobra
istniej¹ce w innych religiach daj¹ im pewien udzia³ w prawdzie zawartej
w objawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa i w Nim. B³êdna jest natomiast opinia, jakoby te elementy prawdy i dobra lub te¿ niektóre z nich nie
wyp³ywa³y w istocie rzeczy ze ród³owego porednictwa Jezusa Chrystusa.
5. Wiara Kocio³a naucza, ¿e Duch wiêty, dzia³aj¹cy po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jest niezmiennie Duchem Chrystusa pos³anym przez
Ojca, który dzia³a zbawczo zarówno w chrzecijanach, jak i niechrzecijanach.
Jest zatem sprzeczne z wiar¹ katolick¹ twierdzenie, jakoby dzia³anie zbawcze
Ducha wiêtego mog³o siê dokonywaæ tak¿e poza jedyn¹, powszechn¹ ekonomi¹ zbawcz¹ wcielonego S³owa.
6. Nale¿y stanowczo wierzyæ, ¿e Koció³ jest znakiem i narzêdziem zbawienia dla wszystkich ludzi. Sprzeczne z wiar¹ katolick¹ jest rozpatrywanie
ró¿nych religii wiata jako komplementarnych wobec Kocio³a dróg do zbawienia.
7. Wed³ug nauki katolickiej tak¿e wyznawcy innych religii s¹ przyporz¹dkowani do Kocio³a i wszyscy zostali powo³ani, aby do niego nale¿eæ.
8. Wed³ug nauki katolickiej nale¿y twierdziæ, ¿e gdy Duch wiêty dzia³a
w sercach ludzi i w dziejach narodów, w kulturach i w religiach, podejmuje On
zadanie przygotowania do Ewangelii (por. Lumen gentium, 16). Uzasadnione
jest zatem twierdzenie, ¿e Duch wiêty dokonuje zbawienia niechrzecijan tak¿e dziêki owym elementom prawdy i dobra obecnym w ró¿nych religiach; nie
ma jednak ¿adnych podstaw w teologii katolickiej pogl¹d, jakoby te religie,
rozpatrywane jako takie, by³y drogami do zbawienia, tak¿e dlatego, ¿e wystê-
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puj¹ w nich braki, niedobory i b³êdy, dotycz¹ce podstawowych prawd o Bogu,
cz³owieku i wiecie.
Ponadto fakt, ¿e elementy prawdy i dobra obecne w ró¿nych religiach
mog¹ przygotowywaæ narody i kultury na przyjêcie zbawczego wydarzenia
Jezusa Chrystusa, nie oznacza, jakoby mo¿na by³o uwa¿aæ wiête teksty innych
religii za komplementarne wobec Starego Testamentu, który stanowi bezporednie przygotowanie do tego¿ w³anie wydarzenia Chrystusa37.
Wiara w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka,
wraz z jej soteriologicznymi konsekwencjami, jest i bêdzie wci¹¿ konfrontowana z dynamicznie zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoci¹, która dzi nosi znamiona
pluralizmu kulturowego i religijnego. Przed tym wyzwaniem nie mo¿na uciec,
a tym bardziej przyj¹æ postawy oblê¿onej twierdzy. Kontekst wspó³czesnoci, odczytywany dziêki znakom czasu, domaga siê wiarygodnej odpowiedzi
chrzecijañstwa na ujawniane wci¹¿ nowe roszczenia zbawcze ze strony innych religii. Oferta soteryjna przypomina dzi supermarket, w którym ka¿dy
mo¿e wybraæ dla siebie co, co w danej chwili wydaje mu siê prawdziwe,
dobre i piêkne. Wyboru dokonuje zawsze konkretny cz³owiek, kieruj¹c siê
jakimi przes³ankami. Teologia stara siê pokazaæ, ¿e argumenty wyboru nie
mog¹ byæ jedynie subiektywne. W g¹szczu zbawczych ofert ³atwo siê zagubiæ,
dlatego trzeba odnaleæ argumenty obiektywne, a wiêc wyjæ poza siebie
i zwróciæ siê ku Temu, który sam siê nam objawia w Jezusie Chrystusie.
O chrzecijañskiej to¿samoci i wiarygodnoci stanowi ostatecznie Osoba
i dzie³o Jezusa Chrystusa.
Czy konieczne jest wiêc definiowanie prawdy? Czy nieodzowne by³o
konstruowanie doktrynalnych tez zawartych w omawianych powy¿ej orzeczeniach magisterialnych Soboru Chalcedoñskiego, deklaracji Dominus Iesus,
Noty na temat ksi¹¿ki Jacquesa Dupuis? Z ca³¹ pewnoci¹ tak, poniewa¿
okrelenie i przypomnienie prawdy wyra¿a jednoæ w wierze i umacnia komuniê Kocio³a.
Wobec problemów wspó³czesnoci naznaczonej pluralizmem religijnym,
na pytanie o prawdê, sens ¿ycia, zbawienie, teolog powinien daæ jasn¹ odpowied i j¹ uzasadniæ. Jego praca na tym siê jednak nie zakoñczy. Z biegiem
czasu pojawi¹ siê nowe, wspó³czesne danemu okresowi dziejów pytania i znowu niezbêdne bêd¹ aktualne odpowiedzi. Wszak sprawa Jezusa  istota i geneza chrzecijañstwa  trwa i trwaæ bêdzie nadal.

37 Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat ksi¹¿ki Jacquesa Dupuis Ku chrzecijañskiej
teologii pluralizmu religijnego, s. 45.
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DIE SACHE JESU GEHT WEITER.
EINE ANTWORT AUF DIE PLURALISTISCHE RELIGIONSTHEOLOGIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Alltagssprache hört man oft Meinungen wie: Alle Religionen sind gleich; Wir glauben
doch alle an denselben Gott, usw. Sie spiegeln die heutige Kultur, die man als Postmodernismus
bezeichnet, ganz gut wider. Ein eindrucksvolles Merkmal dieser Kultur ist die Entwicklung der
pluralistischen Religionstheologie. Sie fordert die Gleichstellung aller Religionen im Bezug auf
ihre Wahrhaftigkeit und ihr Erlösungspotential, was unweigerlich zur Infragestellung des traditionellen christlichen Christozentrismus führen muss. Zu führenden Vertretern dieser Strömung
gehören: John H. Hick, Paul F. Knitter, Raimondo Panikkar. Die pluralistische Religionstheologie
(Pluralismus) ist eine der drei (dazu noch die jüngste davon  sie entstand um die Mitte des 20 Jh.)
Modelle der gegenwärtigen christlichen Religionstheologie. Die anderen zwei sind Exklusivismus
und Inklusivismus. Thesen der pluralistischen Religionstheologie vertiefen die Kluft zwischen dem
Jesus der Geschichte und dem Christus des Glaubens, was die Glaubwürdigkeit des Christentums,
das in einem persönlichen Glaubensakt angenommen und durch die Kirche vermittelt wird, vermindert. Im Artikel wird die Lehre des kirchlichen Magisteriums dargelegt. Sie bildet eine
Antwort auf die heutigen Tendenzen des religiösen Pluralismus, welche die Person Jesu Christi
und sein Erlösungswerk relativieren. Es wurden drei Dokumente, die man als repräsentativ ansehen kann, präsentiert und analysiert: die dogmatische Entscheidung des Konzils von Chalkedon,
die Deklaration Dominus Iesus sowie die Notifikation bezüglich des Buches von Jacques Dupuis
,,Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso.

THE JESUS MATTER GOES ON.
REPLY TO THE PLURALIST THEOLOGY OF RELIGION
(SUMMARY)

In the common language we often hear statements like this: All religions are equal; we all
believe in the same God. They perfectly suit the modern culture, defined by many as postmodernism. A distinct symptom of that kind of thinking is the well developing pluralist theology
of religion which proposes to recognize all religions as equal in terms of their truthfulness and
containing the message of salvation, and this leads in practice to questioning of the traditional
Christian Christ-centeredness. John H. Hick, Paul F. Knitter, and Raimondo Panikkar are the main
representatives of this current. The pluralist theology of religion is one of three (and the youngest,
dating back to the middle of the 20th century) models of modern Christian theology of religion.
The other two are exclusivism and inclusivism. The theses of the pluralist theology of religion
make the precipice that exists between the Historic Jesus and the Christ of the Faith still deeper,
which has a diminishing effect on the credibility of the Christian Revelation as perceived in the
personal act of faith, and conveyed by the Church and in the Church. In the present article the
teaching of the Church is confronted with the tendencies shown in the modern religious pluralism
relativizing the Person of Jesus Christ and his work. Three doctrinal documents have been presented, which are the most representative and up-to-date: the dogmatic statements of the Council of
Chalcedon, the declaration Dominus Iesus and Note on Jacque Dupuis book Christian theology
of religious pluralism.
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Wstêp
Temat artyku³u nie jest przypadkowy. wiat wspó³czesny zachorowa³ na
wieczn¹ m³odoæ. Epidemi¹ jest jednak stan osamotnienia wielu ludzi. Poczucie samotnoci w kulturze wiata technologii, procedur administracyjnych,
wirtualnych kontaktów jest symptomatyczne dla naszych czasów. Ludzie zdrowi i psychicznie silni z trudem pokonuj¹ poczucie samotnoci. Wymaga to od
nich wiele wysi³ku, aby podtrzymywaæ bliskie relacje, rozwijaæ je i umacniaæ.
Twierdzeñ tych, jak i podobnych im, ¿e ludzkie serce nie zosta³o stworzone do
samotnoci, nie trzeba udowadniaæ.
W filmie przedstawiaj¹cym sytuacjê australijskiego szpitala geriatrycznego pt. Import/Export Ulricha Seidla jest taka scena: ciemn¹ salê szpitaln¹
wype³nia swoista symfonia samotnoci: szmery modlitw, jêki bólu, majaczenia.
Wród nich g³os staruszki powtarzaj¹cej jedno niemieckie s³owo: Tod (mieræ).
Jedyn¹ osob¹, która stara siê traktowaæ umieraj¹cych z uczuciem, jest m³oda
Ukrainka, pracuj¹ca jako sprz¹taczka. Sztywne szpitalne procedury zabraniaj¹
jej pomagaæ zniedo³ê¿nia³ym starcom. Gdy umiera podopieczny, z którym nawi¹za³a niæ kontaktu, tylko ona ¿egna go w pustej separatce z krzy¿em na cianie1.
1

B. Dobroch, P. Wilczyñski, mieræ w czasach medycyny, Tygodnik Powszechny 2008, z 2 XI, s. 5.
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To scena z filmu, a jak jest w rzeczywistoci? Szpital to s¹ sprzêty,
windy, podnoniki s³u¿¹ce do przebierania pacjentów  ale dekoracje dobrobytu nie zast¹pi¹ rodziny przy ³ó¿ku. Rodzina, decyduj¹c siê na oddanie swojego
bliskiego do [szpitalnej] instytucji, przewa¿nie zostawia go ju¿ w jej rekach2.
Efektem szpitalnych problemów jest mieræ samotna, a dodatkowo pozbawiona intymnoci. Oczywicie to ujêcie skrajne.
Jak w naszych warunkach wygl¹da praca pielêgniarek? Dla chorych nie
maj¹ czasu nawet pielêgniarki z oddzia³ów paliatywnych  mówi Ola.  Jest
nas dwie na dwadziecia piêæ osób. Jestem w pracy dwanacie godzin. Godzina to dokumentacja, kilka kolejnych to praca poza salami: przygotowanie leków, zastrzyki. No i praca z pacjentem: mierzenie temperatury, karmienie,
higiena. Na rozmowê nie ma czasu. Tymczasem ci ludzie potrzebuj¹ kontaktu
praktycznie nieustannie3.
W specyficznej i pog³êbionej sytuacji izolacji znajduje siê cz³owiek chory. Tak naprawdê, niewielu ludzi przygotowanych jest na stan choroby, a tym
bardziej na mieræ. Samotnoæ chorego rozpoczyna siê w domu, w rodowisku
rodzinnym, a niejednokrotnie pog³êbia siê w procesie hospitalizacji. Chc¹c
pomóc cz³owiekowi choremu, bywa, ¿e lekcewa¿y siê okolicznoci lub nie
doæ zwraca uwagê na to, co ma wp³yw na pomylny proces leczenia. Sytuacja
ta pog³êbia siê w schorzeniach psychicznych. Pielêgniarka, która uczestniczy
w procesie leczenia, musi respektowaæ obowi¹zuj¹ce w zak³adach opieki zdrowotnej przepisy, musi przestrzegaæ zasad zawartych w kodeksie pracy. Szczególny sposób postêpowania w ramach niesienia pomocy oraz wiadczeñ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub terapeutycznych okrela
Kodeks etyki zawodowej pielêgniarki i po³o¿nej Rzeczypospolitej Polskiej
z 9 grudnia 2003 r. Kodeks omawia podstawowe i ogólne ramy pielêgniarskiej
s³u¿by, ma jednak charakter otwarty: na inwencjê, zaanga¿owanie, umi³owanie
zawodu przez pielêgniarkê. Ten zbiór zasad jest fundamentem, na którym opiera siê powinnoæ niesienia pomocy choremu. Jednak w zetkniêciu ze stanem
rzeczywistym powinna byæ ona szersza i g³êbsza. Rzetelne wype³nianie obowi¹zków to jest minimum. Wsparcie w przezwyciê¿aniu traumatycznego dowiadczenia spowodowanego osamotnieniem, izolacj¹ z powodu choroby zale¿y od woli i stopnia zaanga¿owania osób najbli¿szych, ale i od pielêgniarki.
Cierpienie, stan choroby lub niepe³nosprawnoæ, drugi cz³owiek  stwarzaj¹ stan zobowi¹zania nie tylko zawodowego, ale i moraln¹ powinnoæ. Powinnoæ ta jest uniwersalna. Dotyczy cz³onków rodziny pacjenta, lekarzy, których chory obdarza swym zaufaniem i zwraca siê do nich o pomoc. Zakres
2
3

Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 3.
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niniejszych rozwa¿añ dotyczy powinnoci pielêgniarki wobec osamotnienia
cz³owieka chorego. W artykule zosta³y wykorzystane wybrane opracowania
w zakresie omawianego tematu.
1. Antropologia samotnoci
Ludzkie, osobowe ¿ycie jest zdumiewaj¹c¹ tajemnic¹. Wartoæ tego ¿ycia
wi¹¿e siê z osob¹, która w porz¹dku doczesnym winna byæ afirmowana dla
niej samej. Jednak¿e jest to specyficzna wartoæ, której nie widzi siê tak, jak
dostrzega siê przedmioty w poznaniu zmys³owym. Wartoæ osoby nie zale¿y
od koloru skóry, p³ci, wieku, sprawnoci, wykszta³cenia, narodowoci, spo³ecznej roli itp. Nie wszyscy widz¹ wagê i wielkoæ tego, ¿e to w³anie cz³owiek jest zdolny do rozumnych i wolnych decyzji, ¿e jest podmiotem, autorem
kszta³tu swego ¿ycia, ¿e jest zdolny do mi³oci. Cz³owiek w tych aktach objawia siê jako osoba, której nale¿y siê wyj¹tkowy status. Wed³ug Karola Wojty³y
osobowy byt cz³owieka objawia jego czyn. Cz³owiek realizuje siê osobowo
przez wspó³uczestnictwo. Takie rozumienie osoby pozwala widzieæ cz³owieka
w wiecie ludzi i przyrody, do którego ostatecznie on nie nale¿y, w tym sensie,
¿e nie wyczerpuje siê w tych relacjach. Cz³owiek ma poczucie odosobnienia.
Jest to warunek wolnoci i bycia kim wiêcej ni¿ wiat. Jakakolwiek inna
koncepcja, lekcewa¿¹ca stan odosobnienia, wypacza naturê cz³owieka.
Odosobnienie, jako element naturalny i konstytuuj¹cy to¿samoæ cz³owieka, nie jest destrukcyjne w przeciwieñstwie do osamotnienia. Samotnoæ
ludzie prze¿ywaj¹ tak jak krzywdê, jako co, co rani i unieszczêliwia. To
sprawia, ¿e wo³aj¹: »Czy jest kto, kto mo¿e mi pomóc?«. Samotnoæ jest
w dzisiejszych czasach jednym z najwiêkszych róde³ cierpienia. Jest chorob¹
naszych czasów4.
Osoba pod ka¿dym wzglêdem przerasta o¿ywiony wiat przyrody, nie
mówi¹c o wiecie rzeczy  przedmiotów. W terminologii filozoficznej okrela
siê to zjawisko jako transcendowanie wiata przyrody, a nawet wiata spo³ecznego przez akty poznania intelektualnego, mi³oci i wolnoci. Osoba domaga siê,
by odnieæ siê do niej bezinteresownie, by nie traktowaæ jej utylitarystycznie,
tzn. nie warunkowaæ jej istnienia od wartoci na rynku pracy, zdolnoci czy
sprawnoci fizycznej. Ponadto: Osoba ludzka jest »bogatsza bytowo« od innych istot ¿ywych  i przez to cenniejsza. Z kolei istoty ¿ywe s¹ »bogatsze«,
a przez to cenniejsze, od materii martwej. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e dobro bytu
jest proporcjonalne do jego »mocy bytowania«5. Dowiadczenie samotnoci
4
5

H. J. M. Nouwen, Jedyne, czego nam trzeba, prze³. K. Tybinka, Kraków 2005, s. 4647.
A. Szostek, Pogadanki z etyki, Czêstochowa 1998, s. 107.
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nie zawsze jest destrukcyjne, prowadzi do konfrontacji z sob¹, ujawnia pewn¹
¿yciow¹ pustkê itd. W samotnoci budzi siê w cz³owieku wiadomoæ w³asnej
osobowoci. Jest to dowiadczenie poczucia w³asnej jednorazowoci, niezast¹pionoci i nieprzemijalnoci6.
Doktryna personalizmu podkrela autonomiczn¹ naturê cz³owieka, a wartoci ekonomiczne i techniczne podporz¹dkowuje wartociom osobowo-duchowym. Wed³ug chrzecijañskiego personalisty Emanuela Mouniera: osoba
istnieje tylko w kierunku kogo innego, poznaje siebie dziêki komu innemu
i odnajduje siê w innym7. Bycie cz³owiekiem, najbardziej urzeczywistnia siê
w komunikacji personalnej. Wyrazem tej relacji jest zdolnoæ do przekraczania
siebie i wyjcie ku drugiej osobie. Otwieranie siê na drug¹ osobê jest wolnym
i odpowiedzialnym wyborem. Osobowa relacja staje siê ostatecznie relacj¹
wiernoci, nadziei i mi³oci8. Tylko ten bowiem, kto mo¿e stanowiæ o sobie
[...] mo¿e tak¿e stawaæ siê darem dla innych9. W odczytaniu wartoci osoby
i powinnoci wobec niej mo¿na odwo³ywaæ siê do fenomenu jednoci, niezale¿noci, substancjalnoci, trwa³oci, ale niezwykle wa¿ny jest ten aspekt, który wprowadza w zagadnienie relacji miêdzyludzkich, w których cz³owiek
przez wspó³uczestniczenie w wiecie ludzi, najpe³niej objawia siê jako osoba.
Relacje miêdzyludzkie maj¹ wymiar etyczny. Cz³owiek dowiadcza siebie
w wiadomoci moralnej, zwi¹zanej z odniesieniem do drugiego cz³owieka,
nikt nie mo¿e go powtórzyæ. Ka¿da sytuacja wydarza siê tylko raz.
W powinnoci konkretnych sytuacji istnieje wezwanie, wobec którego
nie mo¿na stosowaæ uników. Albo jest odpowied, udzielenie siebie, albo odmowa. Akty te s¹ dwubiegunowe. Jeden biegun jest wewnêtrzny, podmiotowy,
obdarzony zdolnoci¹ do przekraczania siebie i wejcia w relacje z drugim,
a drugim biegunem jest inna osoba. Tak wiêc przez uczestniczenie w ¿yciu
drugiej osoby urzeczywistnia siê bycie osob¹. Wchodz¹c w relacjê pomocy,
opieki, bycia razem z drug¹ osob¹, podmiot prze¿ywa i odkrywa siebie. To tak,
jak gdyby prze¿ywaæ siebie w losie wszystkich napotkanych ludzi. Pe³nia
dobra nie istnieje nigdy w jednej osobie10. Taka postawa okrelana jest jako
personalizm dialogiczny lub komunijny.
6 R. Guardini, Wolnoæ, ³aska, los, w: Koniec czasów nowo¿ytnych. wiat i osoba, Kraków
1969, s. 249250. O pozytywnej roli prze¿ywania poczucia samotnoci pisze te¿ H.J.M. Nouwen,
Jedyne, czego nam trzeba, s. 4558; A. Bochniarz, wiat ró¿nych wartoci, Marki, 1998, s. 163199;
M. Buber, Problem cz³owieka, prze³. R. Reszke, Warszawa 1993, s. 19; H. Bergson, Dwa ród³a moralnoci religii, prze³. P. Kosty³o, K. Skorulski, Kraków 1994, s. 22.
7 I. Dec, Personalizm, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8,
Lublin 2007, s. 123.
8 Ibidem, s. 124.
9 J. Galarowicz, Osoba jest cudem cudów, Tygodnik Powszechny 2007, z 16 XII, s. 16;
J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby, prze³. B. Majczyna, Kraków 2007, s. 4647, 117.
10 Ibidem, s. 17.
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O samotnoci cz³owieka mo¿na mówiæ w dwojakim sensie. Samotnoæ
jest przeznaczeniem cz³owieka, jest dobra i z³a. Dlatego rozró¿nia siê samotnoæ od osamotnienia. Pierwsze doznanie samotnoci wi¹¿e siê z byciem odrêbn¹ osob¹. Ta odrêbnoæ dotyczy wszystkiego, co cz³owieka otacza. Samotnoæ ta wynika równie¿ z tego, ¿e osoba nigdy nie jest czêci¹ jakiej ca³oci.
Nie ma analogii zwi¹zków cz³owieka ze spo³eczeñstwem jako kropli wody
w oceanie, bowiem cz³owiek zawsze zachowuje rdzeñ osobowego Ja. Oczywicie, inaczej widzi siê cz³owieka w ujêciu socjologicznym, a inaczej w sensie ontologicznym, gdzie osoba jest niewymienialn¹ istot¹, nikt nie mo¿e byæ
drug¹ osob¹11.
Doznanie samotnoci ma wymiar indywidualny, równie¿ w sensie psychicznym. Poczucie osamotnienia, opuszczenia, wyizolowania jest z³ym dowiadczeniem. Jest to samotnoæ w sensie braku kontaktu z innymi ludmi.
Jest to nadmiar i dodatkowy ból w chorobie. Takiej samotnoci  jako klêski na
ró¿nym poziomie i w ró¿nym stopniu dowiadcza cz³owiek chory. H. Elzenberg poczucie samotnoci charakteryzuje nastêpuj¹co: Tak: w tym znaczeniu
samotny czuje siê przekrelony; ilekroæ siê w nim poderwie poczucie ¿ycia,
samotnoæ odpowiada: «nie ma ciê»; jest to przewlek³e zabijanie cz³owieka,
i groza samotnoci jest dziêki temu równie mroczna i niesamowita, równie siê
nie daj¹ca pomyleæ do dna ostatniego jak groza mierci. Tote¿ ma³o, kto j¹
przemyla³12.
Szczególn¹ sytuacj¹ jest hospitalizacja. Jest to bolesne dowiadczenie
izolacji i samotnoci. Bo jest samotnoæ, gdy nie ma nikogo lub, gdy siê
razem p³acze, tak¿e, ¿e niby s¹ dobre rokowania, lecz nic nie wiadomo, i ¿e siê
ju¿ wie, ale nic nie mówi nikomu. Samotnoæ, gdy minuty s¹ jak ciê¿kie
kamienie, gdy nie ma, do kogo ust otworzyæ13.
Analiza egzystencji cz³owieka ukazuje wieloæ relacji cz³owieka do
wspólnoty, do drugiego cz³owieka, które mog¹ mieæ ró¿n¹ jakoæ, dynamikê,
nawet wymiar wrogoci. Relacje te s¹ nieodzowne w urzeczywistnianiu siebie,
w sposób coraz pe³niejszy i bardziej odpowiedzialny. Z jednej strony stwarza
g³êbsz¹ odrêbnoæ, a z drugiej jest to punkt wyjcia w stronê drugiego cz³owieka. Tak dzieje siê od najwczeniejszego dzieciñstwa po ostatni¹ godzinê ¿ycia.
Samotnoæ cz³owieka w sytuacjach ekstremalnych wyra¿a jego najg³êbsz¹ tragicznoæ. W ka¿dym cierpieniu istnieje zapowied mierci. Sk¹d bierze siê
p³acz? Przyczyn¹ mo¿e byæ fizyczny ból, ale jest on czêsto wyrazem biernoci,
11
12

J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby, s. 3536.
H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, Kraków 1994, s. 241243. Najwy¿sze odmiany szczêcia
nios¹ ten smutek, ¿e nie mo¿na siê nimi podzieliæ: nikt ich nie chce, choæby dlatego, ¿e przewa¿nie ich
sobie nie wyobra¿a. Jest siê z nimi sam, i nie po prostu sam: odtr¹cony. Ibidem, s. 371.
13 J. Twardowski, Ró¿ne samotnoci, w: Wiersze, Bia³ystok 1993.
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bezsilnoci, zagubienia i nieznanej przysz³oci. Jest to stan utraty w³adania
sob¹, dotkniêcie jakiej granicy. To tak, jak gdyby cz³owiek skazany by³ na
samotn¹ walkê z losem. Samotn¹ konfrontacjê z realnoci¹ mierci.
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e: samotny
mê¿czyzna, statystycznie rzecz ujmuj¹c, nara¿a siê na 23-krotnie wiêksze
ryzyko przedwczesnej mierci ani¿eli samotna kobieta. Mê¿czyni wykazuj¹
o wiele wiêksz¹ bezradnoæ wobec samotnoci ni¿ kobiety14. Ró¿ne s¹ rodzaje oraz ród³a osamotnienia. W analizowanym przypadku chodzi o to, by depersonalizacja zachowañ i stosunków miêdzyludzkich nie pog³êbia³a osamotnienia wywo³anego chorob¹, która jest zaburzeniem dobrostanu fizycznego
i psychicznego, zmienia zasadniczo warunki i drogê cz³owieka, jego sytuacjê
w rodzinie, w miejscu pracy, w towarzystwie, wyrywa go z ca³ego kontekstu
spraw ¿yciowych, staje siê ród³em zagro¿enia, niepokoju, cierpienia. Odnosi
siê to do leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, sanatoryjnego, zak³adów
Opieki Spo³ecznej, a wiêc do ka¿dego miejsca, gdziekolwiek pojawia siê chory
cz³owiek15.
J. Szczepañski, analizuj¹c zagadnienie osamotnienia pisze, ¿e: Lêk przed
osamotnieniem jest progiem lêku przed tym milczeniem ostatecznym, tak¿e
lêk przed przemijaniem, wobec niemo¿liwoci ukrycia siê w swojej samotnoci
wiata wewnêtrznego, [...] czy nawet [przed] lêkiem przed utraceniem w ten
sposób swojego cz³owieczeñstwa16. W czysto ludzkim rozumieniu takim stanem jest choroba cz³owieka, a samotnoæ bywa pog³êbiona przez szpitalne
sale, gabinety lekarskie, wyizolowanie poza rodowisko pracy, rodziny i domu.
Najdotkliwszym prze¿yciem jest brak osób bliskich. Roz³¹ka, a bywa, ¿e zdarza siê to po raz pierwszy w ¿yciu, jest stanem bardzo stresuj¹cym, wp³ywa na
niskie poczucie bezpieczeñstwa, poniewa¿ dotychczasowy wiat zostaje odebrany. Wed³ug Ericha Fromma: Poczucie kompletnego osamotnienia i izolacji
prowadzi do psychicznej dezintegracji dok³adnie tak samo, jak zag³odzenie
prowadzi do mierci17. Ten nowy szpitalny stan, zwi¹zany z regulaminem
zabiegów, procedur, przebywania w anonimowym rodowisku, wród obcych
ludzi, jeli nie zostanie opanowany, jest dodatkow¹ barier¹ w procesie leczenia
i niesienia pomocy. W takiej sytuacji zawsze pozostaje element odrêbnoci
(cz³owiek jest panem swego bycia), jednak nie zawsze wystarcza mu na to si³.
¯yczliwy dialog ³agodzi pustkê i poczucie izolacji. Przezwyciê¿anie osamotnienia jest jednym z elementów ludzkiej solidarnoci18.
14
15

A. Bochniarz, wiat ró¿nych wartoci, s. 167168.
L. Kowalczyk, Lekarz wobec cierpienia i mierci cz³owieka, w: A. J. Nowak (red.), Cierpienie
i mieræ, Lublin 1992, s. 165.
16 J. Szczepañski, Sprawy ludzkie, Warszawa 1984, s. 2122.
17 E. From, Ucieczka od wolnoci, prze³. O. i A. Ziemiñscy, Warszawa 1970, s. 38.
18 Ibidem, s. 32.
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Wyjcie naprzeciw drugiej osoby mo¿e byæ trudne tak dla pacjenta, jak
i dla opiekuj¹cej siê chorym siostry. Na te relacje nak³adaj¹ siê ró¿ne i dobre,
i przykre dowiadczenia. Drugi cz³owiek jest konkretnym mê¿czyzn¹, kobiet¹,
dzieckiem, dlatego relacja miêdzypodmiotowa jest asymetryczna. Kto jest na
terenie szpitala s³abym i potrzebuj¹cym, a kto mo¿e byæ tym silnym i daj¹cym
swoj¹ pomoc i bliskoæ?19 Nie ka¿de spotkanie osób jest ³atwe i mi³e, tym
bardziej w okolicznociach bólu, utraty si³ oraz barku cierpliwoci. W takich
okolicznociach bardzo ³atwo o uczucie gniewu, urazy czy zamkniêcia siê
w sobie. Trzeba pokonaæ to, co w filozofii dialogu nazywa siê egocentryczn¹
idolatri¹ w³asnego Ja i otwarciem siê na innych20. Tego oczekuje siê od ka¿dej pielêgniarki, i jest to w tym zawodzie umiejêtnoæ niezwykle potrzebna.
Cierpienie sk³ania do ucieczki od siebie, ale i od ludzi i wiata. W tym trudnym
momencie istotn¹ rolê ma do wype³nienia pielêgniarka, której trud codziennej
pracy powinien byæ naznaczony celem, aby nie dopuciæ w miarê mo¿liwoci
do poczucia osamotnienia przez pacjenta.
Analizuj¹c sytuacjê chorego cz³owieka w jego relacjach z ludmi, badacz
tego zagadnienia napisa³: Ka¿da choroba jest tak¿e pewnym rodzajem proby
o mi³oæ i zwrócenie uwagi21. Bywa, ¿e sytuacja osamotnienia w stanie os³abienia jest wydarzeniem prowadz¹cym do wstrz¹su i rewizji ¿yciowej postawy: [...] lêk przed zostaniem z sob¹ samym, chocia¿ przez chwilê bez rytmu
muzyki, bez echa jakiejkolwiek wrzawy, jest charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnoci. Cisza i milczenie wywo³uj¹ natychmiastowe poczucie pustki i niepokoju22. Obecnoæ personelu, który potrafi wejæ w relacjê dialogu, umie
i chce okazaæ ¿yczliwoæ, wys³uchaæ lub s³u¿yæ pomoc¹ w nawi¹zaniu kontaktu chorego z otoczeniem, jest tworzeniem miary wiata, któr¹ mierzy siê to,
co w ¿yciu najwa¿niejsze. Jakkolwiek ma swoj¹ wymowê twierdzenie Kartezjusza cogito ergo sum  Mylê, wiêc jestem  to jednak jak dowiadczenie
okazuje, aby byæ, trzeba byæ dla drugiego cz³owieka.
2. Etyczna powinnoæ
Etyczna powinnoæ wynika z osobowej godnoci cz³owieka. Choroba nie
narusza godnoci cz³owieka i nie pozbawia nale¿nych praw przynale¿nych
osobie ludzkiej. Jan Pawe³ II mówi jednoznacznie, ¿e: Potrzebna jest umiejêtnoæ ofiarowania choremu tak¿e owego szczególnego lekarstwa duchowego,
19 M. Jêdraszewski, Wobec Innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emanuela Levinasa,
Poznañ 1990, s. 4965.
20 J. A. K³oczowski, Filozofia dialogu, Poznañ 2005, s. 135138.
21 M. Marinker, Po co robiæ z ludzi pacjentów? w: H. Bryant (red.), Sens choroby, sens mierci,
sens ¿ycia, Kraków 1980, s. 131.
22 Ibidem, s. 32.
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którym jest autentyczna, serdeczna relacja miêdzyludzka. To ona jest w stanie
na nowo rozbudziæ w pacjencie mi³oæ do ¿ycia, sk³aniaj¹c go do walki o nie
i uzdalniaj¹c do wewnêtrznego wysi³ku, który czasem jest decyduj¹cym
warunkiem wyzdrowienia23. Benedykt XVI równie z wielk¹ wra¿liwoci¹
zwraca uwagê w encyklice Spe salvi, na fakt, ¿e: Zasadniczo miarê cz³owieczeñstwa okrela siê w odniesieniu do cierpienia i do cierpi¹cego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i spo³eczeñstwa. Spo³eczeñstwo,
które nie jest w stanie zaakceptowaæ cierpi¹cych ani im pomóc i moc¹ wspó³czucia wspó³uczestniczyæ w cierpieniu, równie¿ duchowo, jest spo³eczeñstwem okrutnym i nieludzkim (n. 38). Jednym z wielu róde³ cierpienia jest
bolenie prze¿ywana i dowiadczana samotnoæ. Odpowied na tê sytuacjê to
jedno z najpilniejszych wyzwañ naszych czasów. Je¿eli nie mo¿na pomóc
w odzyskaniu zdrowia, to nie znaczy, ¿e nie mo¿na ju¿ nic zrobiæ. Z chorym
trzeba byæ, trzeba go wys³uchaæ. Jest to sytuacja solidarnoci, przekraczaj¹ca
obowi¹zki zawodowe. Powinnoæ wynika z odpowiedzenia na cierpienie cz³owieka i zgodna jest z zasadami etyki zawodowej, która odwo³uje siê do uniwersalnych zasad z Karty, bli¿ej ich nie wyjaniaj¹c24. Silniejsze jednak od
prawa jest wiadome i wolne poczucie podjêcia obowi¹zku jako odpowiedzi na
koniecznoæ czynienia dobra dla cz³owieka.
Relacje miêdzyludzkie s¹ zwrotne. Pielêgniarka, która umie nawi¹zywaæ
bliski kontakt z chorymi cieszy siê satysfakcj¹ z rezultatów swej pracy, a tak¿e
wdziêcznoci¹ pacjentów. Tej pracy, maj¹cej w pewnym sensie wymiar ¿ycia
z innymi i dla innych25, nie mierzy siê materialn¹ gratyfikacj¹. Taka praca jest
podstawowym sposobem realizowania siebie. Pielêgniarka nie mo¿e pozwoliæ
sobie na dywagacje typu, ¿e do osamotnienia w nieuchronny sposób popycha
ludzi nierozumny egoizm, ka¿¹cy gromadziæ rzeczy tylko dla siebie, izolowaæ
siê od ludzi w wy³¹cznym posiadaniu rzeczy, w wy³¹cznym u¿ywaniu dóbr
materialnych, wartoci kulturalnych i w³aciwoci stosunków spo³ecznych.
Mieæ, mieæ tylko dla siebie, nie dzieliæ z nikim, nie ponosiæ wysi³ku dla innych
[ ] wtedy wewnêtrzna pustka zostaje spotêgowana...26. Pielêgniarka staje
w sytuacji powinnoci wobec byæ mo¿e egoisty, lecz przede wszystkim wobec
chorego, który straci³ swój wiat, bliskich i przyjació³, a teraz znajduje siê
w sytuacji beznadziei, rozpaczy i zagubienia.
23

Jan Pawe³ II, Medycyna a prawa cz³owieka. Jubileusz Lekarzy katolickich, Rzym 7 VII 2000 r.,
w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/lekarze_07072000.html (8 III
2009).
24 Zasady etyki zawodowej wynikaj¹ z uniwersalnych zasad etycznych i zobowi¹zuj¹ pielêgniarki i po³o¿ne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godnoæ zawodu  Kodeks etyki zawodowej pielêgniarki i po³o¿nej Rzeczypospolitej Polskiej, cz. ogólna, p.1, w: http://www.izbapiel.wloclawek.pl/root/prawo/kodeks_etyki.pdf (9 III 2009).
25 Ibidem, s. 141.
26 J. Szczepañski, Sprawy ludzkie, s. 24.
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Prawo nigdy nie sprawdzi siê w sytuacji skrajnego egoizmu, rozpadu
wiêzi, spo³ecznej pró¿ni i braku empatii. Samym prawem nie mo¿na stworzyæ
solidarnoci, pozostaje ona powinnoci¹ moraln¹. ¯aden cz³owiek nie powinien umieraæ w samotnoci i opuszczeniu27 . Benedykt XVI zwraca uwagê, ¿e:
Matka Teresa z Kalkuty ze szczególn¹ troskliwoci¹ wyszukiwa³a nêdzarzy
i opuszczonych, a¿eby przynajmniej w chwili mierci mogli  w ramionach
sióstr i braci  zaznaæ ciep³a obecnoci Ojca. Etyczna powinnoæ, jako poszanowanie godnoci cz³owieka, wobec cierpi¹cego, dla ludzi wierz¹cych wynika
z motywów religijnych, z przykazania mi³oci bliniego oraz pos³ania Tego,
który jest ¯yciem i Mi³oci¹, ale równie jest to powinnoæ etyczna, gdy¿
drugi cz³owiek z racji ludzkiej komunii (communio personarum) domaga siê
i ma prawo oczekiwaæ od najbli¿szych wszelkiej pomocy. Istnieje te¿ spo³eczna umowa, rodzaj konwencji, stworzenia warunków pomocy ze wzglêdu na
wspólny cel, okolicznoci ¿ycia, ³¹cz¹ce idea³y kulturowe. Mo¿e to byæ przes³anka szeroko rozumianego humanizmu. Gdyby nawet przyj¹æ, ¿e banalne s¹
schorzenia, to nigdy nie jest banalnym cz³owiek chory. Personel pielêgniarski
w tym zakresie, by nie zostawiæ cz³owieka samego sobie, mo¿e zrobiæ niezwykle wiele. Aby skutecznie nieæ pomoc choremu, potrzebna jest dojrza³oæ
moralna, wra¿liwoæ, obecnoæ oraz poczucie powinnoci wykraczaj¹cej poza
podstawowe obowi¹zki.
Niezale¿nie od sytuacji, nawet w stanie okrelanym jako wegetatywny,
cz³owiek jest zawsze cz³owiekiem. Nigdy w dziejach medycyny leczenie nie
by³o tak skuteczne i bezpieczne jak obecnie. Rozwój medycyny jest niekwestionowanym osi¹gniêciem nauki. W zakresie pokonywania osamotnienia,
zw³aszcza w sytuacji ekstremalnej, cierpieniu temu mo¿e zaradziæ tylko troskliwa i mo¿liwie bliska obecnoæ pielêgniarki. Chory cz³owiek niejednokrotnie jest
na granicy moralnego i psychicznego za³amania. Zdarza siê, ¿e pomocy i obecnoci bardziej potrzebuje najbli¿sza osoba cz³owieka chorego. Wed³ug Jana
Paw³a II podstawowym zadaniem s³u¿by zdrowia jest w miarê mo¿liwoci
leczyæ, ale zawsze zapewniæ opiekê (to cure if possible, always to care), dlatego: W³aciwa pomoc pacjentom oraz ich rodzinom powinna te¿ przewidywaæ
obecnoæ i wsparcie lekarza oraz ekipy sanitarnej, których obowi¹zkiem jest
umacniaæ w rodzinie poczucie wspólnych celów i wspólnie prowadzonej walki
o ¿ycie; podstawowe znaczenie ma te¿ udzia³ wolontariuszy, gdy¿ dziêki nim
rodzina mo¿e wyjæ z izolacji oraz poczuæ siê wartociow¹ a nie osamotnion¹
27 Benedykt XVI, ¯aden cz³owiek nie powinien umieraæ w samotnoci. Do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii Pro vita i zorganizowanego przez ni¹ kongresu, Rzym
25 II 2008 r., w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/provita_25022008.html (9 III 2009).
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czêci¹ spo³eczeñstwa28. Ju¿ nie wystarcza kierowanie siê zasad¹ primum non
nocere  po pierwsze nie szkodziæ, nie wystarczy podstawa prawnej odpowiedzialnoci, salus aegroti suprema lex esto  zdrowie pacjenta powinno byæ
najwy¿szym prawem, pos³uga pielêgniarki, jak i ka¿dego, który zbli¿a siê do
cz³owieka chorego wynika nie tylko z zawodowej odpowiedzialnoci, lecz
z powinnoci moralnej. Nie ochrona zdrowia, lecz s³u¿ba zdrowia, co jest
bardziej adekwatnym pojêciem, implikuj¹cym moralne zaanga¿owanie, którego kodeks pracy nie jest w stanie uchwyciæ. Co najwy¿ej do takiego zaanga¿owania zachêca.
Ca³y czas mowa jest o powinnoci etycznej. Realizacjê wy¿szych wartoci nie gwarantuje kodeksowy fundament. Prawo pe³ni funkcjê wspomagaj¹c¹,
czêsto na poziomie minimalnych wymagañ. Niestety, normy zatrudnienia
z racji oszczêdnoci s¹ permanentnie ³amane. Powinnoæ moralna jest fundamentalna wobec ustawodawstwa, wobec pozornej litoci, pieniêdzy czy wobec
mo¿liwoci medycznych. Wszystkie inne rozwi¹zania zawsze bêd¹ le¿a³y poni¿ej mo¿liwoci ludzkiej natury. Dlatego w czêci szczegó³owej Kodeksu czytamy: We wspó³pracy z pacjentem pielêgniarka/po³o¿na powinna okazywaæ
¿yczliwoæ, wyrozumia³oæ, cierpliwoæ stwarzaj¹c atmosferê wzajemnego zaufania i zrozumienia (cz. szczegó³owa I. 2). W chrzecijañskiej tradycji monastycznej cz³owiek chory wa¿niejszy jest od modlitwy i mistycznych doznañ.
Sformu³owano wrêcz co w rodzaju zasady: Jeli masz wizjê [choæby zobaczy³ samego Boga], a twój brat obok w celi jest chory, to zostaw wizjê, zrób
mu zió³ka29.
Có¿ po prawie, jeli cz³owiek niezdolny jest do rachunku sumienia? Niestety, zdarzaj¹ siê nader jaskrawe przypadki braku wra¿liwoci sumienia wród
ludzi pracuj¹cych w s³u¿bie zdrowia. S¹ to przykre, ale i marginalne przypadki. Nie mo¿e te¿ byæ usprawiedliwieniem to, jak w Polsce traktuje siê pracê
pielêgniarek. Wed³ug szacunków Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych w szpitalach brakuje oko³o 50 tys. pielêgniarek, a na
jedn¹ pielêgniarkê przypada 40 pacjentów30. Struktura s³u¿by zdrowia utrwalona przez wieki w zasadzie przes¹dza o nieodzownoci pracy pielêgniarki w
procesie opieki nad chorym. Jest zrozumia³e, ¿e wszêdzie tam, gdzie mamy do
czynienia z cz³owiekiem, zw³aszcza chorym i cierpi¹cym, pojawiaj¹ siê problemy natury etycznej, naukowej i religijnej. Zagadnienia te maj¹ istotny wymiar
spo³eczny. Zapewne ³atwiej jest leczyæ cz³owieka chorego, który ma g³êbokie,
28

Jan Pawe³ II, Cz³owiek chory zawsze zachowuje sw¹ godnoæ, Do uczestników miêdzynarodowego kongresu lekarzy katolickich, Rzym 20 III 2004 r., w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/przemowienia/chory_godnosc_20032004.html (9 III 2009).
29 J. A. K³oczowski, Filozofia dialogu, s. 144.
30 S. Szpakowska, Czy zabraknie sióstr, Rzeczpospolita 2008, z 26 VIII, s. A4.
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rodzinne zwi¹zki uczuciowe. Gdy zwi¹zków tych brakuje, z pomoc¹ mo¿e
przyjæ pielêgniarka. W poszanowaniu tajemnicy zawodowej przyjmuje powierzane jej przez chorego poufne informacje. Dba o bezpieczeñstwo pacjenta
oraz w miarê mo¿liwoci stara siê, by zaradziæ jego potrzebom. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de takie dzia³anie wi¹¿e siê z wysi³kiem duchowym i fizycznym.
Miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem, a nawet cz³owiekiem a wiatem i Bogiem,
na przeszkodzie stoi ludzkie ego, rozumiane jako nieposkromiony egoizm,
ka¿¹cy zajmowaæ siê tylko sob¹.
Mo¿na powiedzieæ wiêcej, etyczna powinnoæ jest podstaw¹, moralnym
krêgos³upem, to dziêki niej podejmuje siê dzia³ania zmierzaj¹ce do uczynienia
dla pacjenta wiêcej ni¿ tylko to, co przewiduje technika leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. Powinnoæ siêga godnoci i zdolnoci odpowiedzenia na cierpienie drugiego cz³owieka oraz przyjcie mu z pomoc¹. Nale¿y
uczyniæ wiêcej ni¿ okrela to chrzecijañska etyka Dekalogu oraz przysiêga
Hipokratesa. Jakkolwiek to mo¿e zabrzmieæ, ale dla s³u¿by zdrowia, a wiêc dla
lekarza i pielêgniarki najwa¿niejszym i najg³êbszym przes³aniem powinnoci
jest mi³osierdzie. Jedynym lekarstwem na osamotnienie jest obecnoæ.
3. Podmiotowoæ w zawodzie pielêgniarki
Nieludzka jest ucieczka od wiata wartoci, od obowi¹zku dokonywania
wyborów i ponoszenia odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje. Odpowiada jednak za swoje dzia³ania tylko osoba wolna i wiadoma swych czynów.
Nigdy nie wolno sprowadziæ cz³owieka do roli narzêdzia. Wymiar moralny
cz³owieka jest jego istotn¹ cech¹, decyduj¹c¹ o tym, ¿e mo¿emy mówiæ
o ludzkim dzia³aniu. Nikt nigdy nie mo¿e zwolniæ pielêgniarki z wymagañ
moralnych, przed jakimi ¿ycie stawia ka¿d¹ osobê. Niemo¿liwa jest neutralnoæ aksjologiczna. Równie¿ sama pielêgniarka, uczestnicz¹c w leczeniu chorych, nie mo¿e zrezygnowaæ z prawa do kierowania siê sumieniem i normami
wyp³ywaj¹cymi z prawa naturalnego. Gwarantuje to równie¿ Kodeks: Pielêgniarka/po³o¿na ma prawo odmówiæ uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które s¹ sprzeczne z uznawanymi przez ni¹ normami
etycznymi (cz. szczegó³owa I. 6.). Chodzi o to, ¿e w imiê le wspó³czenie
rozumianej wolnoci, nie nale¿y podejmowaæ pseudodyskusji, która za sytuacjê normaln¹ uznaje aborcjê, eutanazjê, a nawet przymusow¹ farmakologiczn¹ kastracjê ludzi cierpi¹cych na zaburzenia seksualne. Niedopuszczalne s¹
tak¿e testy oraz prowadzone eksperymenty na dzieciach31. Udzia³ w takich
praktykach niszczy zaufanie pacjentów do lekarza i pielêgniarki.
31

P. Ramsey, Pacjent jest osob¹, prze³. S. £ypacewicz, Warszawa 1977, s. 5455.

208

KS. STEFAN EWERTOWSKI

S³u¿ba zdrowia jest s³u¿b¹ ¿yciu. Andrzej Szczeklik, powo³uj¹c siê na
literacki przyk³ad z ksi¹¿ki Johna Maxwella Coetzeego (Slow Man), ale potwierdzony w³asn¹ praktyk¹ kliniczn¹ stwierdza: Ob³o¿nie chory, przykuty do
³ó¿ka, targany cierpieniem, zamyka siê w sobie, jak w czterech cianach sali
szpitalnej. wiat traci koloryt, oddala siê, niknie. T¹, która potrafi przywróciæ
mu barwy, ods³oniæ urodê wiata  mo¿e byæ pielêgniarka32. A przecie¿,
zw³aszcza dla cz³owieka, który po raz pierwszy w ¿yciu trafia do szpitala
 Jest w szpitalnej ciszy co dziwnego. Co siê wy³ania sporód pl¹taniny
przewodów, kabli, monitorów, rur intubacyjnych i masek tlenowych, mo¿e
niespokojne wyczekiwanie, mo¿e lêk pomieszany z nadziej¹, niezdrowym
snem i zmêczeniem33. Przyzwyczajenie pielêgniarki do miejsca pracy os³abia
wiadomoæ, jak dziwnym i obcym miejscem dla chorego mo¿e byæ szpitalna
sala. Oczekuje siê, ¿e pielêgniarka, maj¹c konieczny dystans, jednak w pracy
nie wypali siê do tego stopnia, by wobec bólu chorego, jego nieporadnoci, nie
czuæ powinnoci przyjcia mu z pomoc¹. Zawsze bêd¹ istnia³y dylematy typu,
jak i kiedy oraz w jaki sposób byæ z chorym? Jak pokonaæ niewidzialny mur
lub obcoæ, nie naruszaj¹c intymnoci chorego, daj¹c mu czas, a tak¿e spokój
na prze¿ywanie choroby.
Jak w oparciu o modelowe rozwi¹zanie, praktykowane w Szwecji, stwierdza o. prof. Erwin Bischofberger, oko³o 50% pacjentów umiera w samotnoci.
Ponadto zapomina siê, ¿e pacjent ma prawo do mierci, ale nie do tego, aby
byæ zabitym34. Nie da siê w szpitalu stworzyæ domu, a jednak wiele mo¿na
ofiarowaæ cierpi¹cemu cz³owiekowi. Dowiadczenie zawodowe, iloæ bezporednich obserwacji jest niezwyk³ym kapita³em, który zawsze mo¿e zaowocowaæ odpowiednio dobranym s³owem, obecnoci¹ na czas i pomocn¹ rêk¹. Lekarz ustala diagnozê, zaleca terapiê, lecz nie jest tak, ¿e mo¿e obejæ siê bez
pomocy pielêgniarki. To pielêgniarka informuje lekarza, ¿e chory ma z³y
kontakt. Zagadnienie to ujmuje Kodeks: Moralnym obowi¹zkiem jest kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoci za wykonywan¹ pracê, nawyku uczciwoci, rzetelnoci, pracowitoci i dok³adnoci (cz. IV, 1). Najczêciej to w³anie
pielêgniarka ocenia wydolnoæ psychofizyczn¹ chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki. Zadziwiaj¹ce jest, jakich umiejêtnoci oczekuje siê od pielêgniarki, aby jednoczenie potrafi³a ona na tyle pomagaæ, by nie sprawiæ
wra¿enia, ¿e rodzina jest zbêdna. Ocenia siê, ¿e zbyt mocna autorytatywna
postawa personelu mo¿e wywo³ywaæ w pacjencie te¿ zbyt wielk¹ biernoæ, co
równie¿ w procesie leczenia nie jest korzystne. Nie bez sensu jest uwaga: Czy
to nie dziwne, ¿e ludzie mog¹ umieraæ wczeniej, ni¿ umieraj¹ ich cia³a, [...]35.
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A. Szczeklik, Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Kraków 2007, s. 242.
M. Olszewski, Pomó¿ mi umrzeæ, Tygodnik Powszechny 2008, z 16 I, s. 14.
J. Tomczak, Lekarz katolicki musi byæ widoczny, Nasz Dziennik 2008, z 15 IX, s. 3.
M. Wilson, Zdrowie, postawy i wartoci, w: Sens choroby , s. 106107.
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Wed³ug Antoniego Kêpiñskiego, tak jak symbolem samotnoci jest noc,
tak jest te¿ ona symbolem mierci. Te lêki siê przenikaj¹ i dope³niaj¹. Noc
zbli¿a cz³owieka do nieznanego, do tego, co w nim i w wiecie otaczaj¹cym
skryte, co ginie w wietle dnia, a ods³ania sw¹ twarz dopiero w nocy. Lêk
przed samotnoci¹ nocy jest lêkiem przed nieznanym. Jest lêkiem przed zag³ad¹ bytu36. Samotnoæ wynika z rozbicia struktur rodzinnych, spo³ecznych,
zerwania z tradycj¹, [...] cz³owiek musi wiedzieæ sk¹d przyszed³ i dok¹d
zmierza, gdy¿ taka jest jego natura. Samotnoæ jest sprzeczna z natur¹ cz³owieka i w ogóle wszystkich istot ¿ywych37. Dalej, omawiaj¹c aspekty psychoterapii i socjoterapii Kêpiñski pisze: Jak ju¿ wspomniano, chory nie powinien
czuæ siê samotny; samotnoæ zwiêksza poczucie zagro¿enia, nasila smutek.
Chory powinien czuæ obecnoæ bliskiej osoby przy sobie, mieæ wiadomoæ, ¿e
mo¿e siê na kim oprzeæ, ¿e nie jest ca³kiem sam, ¿e kto go rozumie lub
przynajmniej chce go zrozumieæ, ¿e kto mo¿e mu pomóc i wprawdzie niewiele, ale zawsze, choæ trochê przynieæ ulgi38. Prze³amaæ poczucie samotnoci
w pierwszym rzêdzie pomaga rodzina, ale równie¿ lekarz i pielêgniarka stwarza sw¹ obecnoci¹ nadziejê ju¿ w momencie pierwszego kontaktu. Natomiast
w stosunku do rodziny pielêgniarka bardzo czêsto jest doradczyni¹, dlatego
musi byæ inteligentna i dobrze przygotowana do zawodu.
Na tym etapie rozwa¿añ nie chodzi o to, czy powinnoæ jest nakazem
rozumu praktycznego, jak twierdzi³ Kant, lecz o to, ¿e podmiot, czyli pielêgniarka jest istot¹ moraln¹. Rozpoznaje mo¿liwe dobro, jakie mo¿e uczyniæ
i sama czuje siê zobowi¹zana do czynu. Tym samym, w dobrym czynie aktualizuje siê osoba, spe³nia siê cz³owiek. Wobec skrajnych propozycji opartych
na filozofii nihilizmu, aby eutanazja by³a rozwi¹zaniem wobec bólu i cierpienia, tym bardziej widaæ wyzwanie dla wszystkich, ale szczególnie tych, którzy
czuj¹ siê powo³ani do ratowania ludzkiego ¿ycia. Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia39 przys³uguje wszystkim, a wiêc równie¿ pielêgniarkom, po³o¿nym, ka¿demu zatrudnionemu w s³u¿bie zdrowia (Kodeks cz. II, 6.). Nie do
przyjêcia jest te¿ postawa milcz¹cej zgody na moralnie z³e procedury medyczne, choæby zosta³y one usankcjonowane prawem stanowionym. W ten sposób
wyra¿a siê zgodê na moralny relatywizm. Godnoæ, autonomia osoby, podmiotowoæ zawsze bêdzie konfrontowana pomiêdzy powinnoci¹ moraln¹ na stra¿y, której stoi sumienie, a zobowi¹zaniem do wype³niania prawa stanowionego. W sytuacji konfliktu obowi¹zuje prawo sprzeciwu sumienia. Nikt nikogo
36
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A. Kêpiñski, Lêk, Warszawa 1977, s. 8788.
Ibidem, Melancholia, Warszawa 1979, s. 262263.
Ibidem, s. 274275.
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nie mo¿e zobowi¹zaæ do uczestniczenia w tworzeniu ludzkich hybryd, zmuszaæ do udzielania pomocy w samobójstwie, praktyce eugenicznej, dyskryminuj¹cych pacjentów ubogich itp.
Niebezpieczna jest praktyka nieustannego i skrupulatnego przeliczania
kosztów leczenia, bowiem s¹ takie obszary w relacji personel pielêgniarski do
pacjenta, których ekonomicznie nie da siê okreliæ. Nie chodzi tu o czysty
wolontariat i altruizm. Uprawianie zawodu pielêgniarki to tak¿e praca ta, która
jest ród³em utrzymania i winna byæ godziwie wynagradzana. Jednak¿e niskie
p³ace nie mog¹ decydowaæ o stopniu zaanga¿owania, sumiennoci, powiêceniu si³ i czasu w pielêgnacji ludzi chorych. Istniej¹ te¿ luki prawne, brak
regulacji i niespójnoci. Pielêgniarka staje wobec zagadnieñ dyskusyjnych,
np., gdzie s¹ granice uporczywej oraz intensywnej terapii, gdzie s¹ granice
transplantologii czy kwestie wykorzystywania ludzkich embrionów w celach
przemys³owych? W takich sytuacjach decyduj¹cy jest g³os sumienia.
Mimo ró¿nych opinii, jedno pozostaje pewne: nale¿y d¹¿yæ do coraz
lepiej zorganizowanej opieki hospicyjno-paliatywnej, gdzie chory mo¿e byæ
pewien, ¿e nie jest skazany na samotn¹ walkê z cierpieniem. Jan Pawe³ II
zwraca uwagê na fakt, ¿e nie sposób unikn¹æ b³êdnej diagnozy, a jednak praktyka dowodzi, ¿e: [...] doæ licznym pacjentom, dziêki w³aciwemu leczeniu
i trafnym programom rehabilitacyjnym udaje siê wyjæ ze stanu pi¹czki40.
Nie mo¿na z absolutn¹ pewnoci¹ orzec wielkoci szansy na odzyskanie zdrowia w stosunku do chorych w stanie klinicznym. Jednak trzeba zrobiæ to, co
nakazuje sumienie wra¿liwe na ratowanie ¿ycia.
Najczêciej z chorym jest personel przeprowadzaj¹cy procedury terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Takie czynnoci, jak od¿ywianie, podawanie p³ynów, higiena, utrzymanie temperatury, a nawet bardzo zaawansowane dozowanie leków i ustrojowych preparatów le¿¹ w zakresie obowi¹zków pielêgniarki.
Ten bliski kontakt oraz sposób odniesienia do pacjenta stwarza nieograniczone
pole dla inwencji i zaanga¿owania pielêgniarki, która winna wierzyæ w powodzenie udzielanej terapii. Winna wierzyæ w niewymiern¹ wartoæ swej s³u¿by.
Jak¿e czêsto wa¿ny jest tylko kontakt wzrokowy. Nawet tzw. mowa cia³a (body
language) jest form¹ przyjaznej komunikacji. Dobre, przyjazne s³owa s¹ jak
umierzaj¹ce ok³ady na otwarte rany. Pielêgniarka musi sama umieæ panowaæ
nad oznakami zmêczenia i zniechêcenia, które s¹ naturalne. Musi te¿ posi¹æ
umiejêtnoæ opanowywania uczuæ niepokoju czy nawet zdenerwowania, umieæ
przyj¹æ postawê dyspozycyjn¹ i s³u¿ebn¹, ws³uchiwaæ siê w skargi, proby
chorego, a wiêc byæ w pe³ni w wyj¹tkowym akcie terapeutycznym. Po latach
40 Jan Pawe³ II, Cz³owiek chory zawsze zachowuje swoj¹ godnoæ. Przemówienie do uczestników
miêdzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich, w: http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=749
(9 III 2009).
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pracy pielêgniarka wie, jak banalnie mog¹ brzmieæ slogany typu wszystko
bêdzie dobrze i jak bardzo mog¹ irytowaæ chorych. Podobnie wie, ¿e nie
wolno rozmawiaæ z cz³owiekiem cierpi¹cym, jak z dzieckiem.
Chora, wra¿liwa uczuciowoæ bardzo przeszkadza w pracy i nara¿a pacjentów na dodatkowe cierpienia. W ten sposób pielêgniarka mo¿e zagubiæ
sens i koncentruje siê na w³asnych doznaniach. A. Kêpiñski skupia siê przede
wszystkim na roli pielêgniarki psychiatrycznej, ale takie zdania dotycz¹ w³aciwie wszystkich bior¹cych udzia³ w procesie leczenia: [Pielêgniarka] stara
siê poprawiæ nastrój chorego, zmniejszyæ jego rozdra¿nienie czy z³y humor,
wci¹gn¹æ go do ¿ycia na oddziale, zmniejszyæ jego opór w stosunku do lekarza
i leczenia. Czasem wystarczy umiech, ¿art, drobny gest, niekiedy znów trzeba
d³u¿ej z chorym porozmawiaæ. Ka¿dy chory wymaga innego podejcia i na
tym polega dowiadczenie [...] zarówno lekarza, jak i pielêgniarki, by umieæ do
chorego znaleæ w³aciw¹ drogê41. Nikt nie s¹dzi, ¿e pokonanie uczuæ lêku,
rezygnacji lub braku nadziei, a nawet rozpaczy jest ³atwe, ale jak¿e po¿¹dana
w procesie leczenia jest obecnoæ drugiego cz³owieka. Aby temu podo³aæ,
trzeba mieæ przekonanie, co do s³usznoci i pewnoci wybranych wartoci.
Cz³owiek promieniuje tym, co sam czuje i tym, co wype³nia jego serce.
Zapomina siê, jak wa¿n¹ rolê w relacjach i komunikacji spe³nia dotyk.
Bardzo czêsto istnieje lêk przed dotykiem, przed nadu¿yciem i przekroczeniem
sfery intymnoci. Bo te¿ ludzkie cia³o i wra¿liwoæ ma co z kruchoci. Dotyk
mo¿e wyra¿aæ ogromny szacunek i byæ gestem delikatnoci oraz wspó³czucia.
Dotyk jest czym fundamentalnym w wyra¿aniu rzeczywistej komunii z drug¹
osob¹. Dotykiem mo¿na przekazaæ wyrazy szacunku dla chorego cia³a, bezbronnego, obna¿onego bez zaw³aszczania lub obojêtnoci. Teologia ludzkiego
cia³a to dziedzina dopiero siê rozwijaj¹ca. Zapewne w przysz³oci na niej
bêdzie opieraæ siê wy¿sza kultura i skutecznoæ pracy pielêgniarki. Wi¹¿e siê
to z du¿ym wyczuciem i umiejêtnoci¹ zbli¿enia siê do drugiego cz³owieka.
W sytuacjach w¹tpliwych, co do trwaj¹cego ¿ycia, zawsze istnieje zobowi¹zanie okazywania szacunku, co w naszej kulturze obejmuje równie¿ cia³o zmar³ego cz³owieka.
Ludzka wytrzyma³oæ jest wielka, lecz tak¿e ograniczona. Wiadomo, ¿e
nie na wszystkich odcinkach praca pielêgniarek jest jednakowo trudna i wymaga wyj¹tkowych zdolnoci oraz wytrzyma³oci. Takimi trudnymi miejscami s¹
hospicja, oddzia³y psychiatryczne, oddzia³y onkologii, równie¿ dzieciêcej lub
ciê¿kich urazów ze stanem pi¹czki w³¹cznie. Wi¹¿e siê to z koniecznoci¹
zapobiegania za³amañ psychicznych wród pielêgniarek. Tu niezwykle wa¿na jest praca zespo³owa, klimat panuj¹cy na oddziale, solidarnoæ wród pielê41
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gniarek. Ca³a organizacja pracy [winna byæ] skierowana przeciw samotnoci
 nie tylko chorych, lecz i wspó³pracowników. Ka¿dy pacjent [winien byæ]
powierzany szczególnej trosce nie jednej, lecz zawsze dwóch pielêgniarek,
które wspólnie »bior¹ go na siebie« i pomagaj¹ jedna drugiej, tak¿e w znoszeniu ciê¿aru, jakim jest uczestniczenie w cierpieniu drugiego cz³owieka42.
W takiej wspólnocie dzielenia siê problemami, szybko mo¿na siê zorientowaæ,
¿e wszyscy maj¹ podobne trudnoci i ¿e w tych odczuciach nie jest siê osamotnionym. Konieczna jest te¿ szersza wymiana dowiadczeñ niesienia pomocy
w osamotnieniu, wynikaj¹cym z choroby i pokonywaniu osamotnienia w trudach pracy pielêgniarek, nawet na skalê miêdzynarodow¹.
Zakoñczenie
Praca pielêgniarki/po³o¿nej jest w pierwszym rzêdzie dzia³aniem etycznym, a w drugim technicznym. Zawsze w ka¿dym przypadku, czy bêdzie to
opieka nad niepe³nosprawnymi, czy pielêgniarstwo geriatryczne, neurologiczne, opieka paliatywna, czy na oddzia³ach chirurgicznych i rehabilitacji, celem
jest niesienie pomocy choremu. Praca ta wymaga podejcia i opieki holistycznej. Dlatego, jakkolwiek konieczna jest podstawa i regulacje prawa pracy,
standardy etyczne zapisane w Kodeksie etyki zawodowej pielêgniarki i po³o¿nej, to równie¿ wa¿na jest podmiotowa sprawnoæ poczucia powinnoci wobec
ludzkiego ¿ycia, mierci, choroby i zdrowia. Wynika to z poszanowania jego
godnoci, prze¿ywania ludzkiej solidarnoci oraz chrzecijañskiej powinnoci
mi³oci bliniego, czyli moralnej powinnoci, która przez wieki kszta³towa³a
etyczn¹ kulturê Europy. Chory cz³owiek, oprócz pomocy medycznej, potrzebuje obecnoci. W szpitalu, ale i w wielu innych okolicznociach, pomagaj¹c
choremu, obecnoæ pielêgniarki mo¿e byæ cudownym lekarstwem. Pielêgniarka, praktykuj¹c ludzkie podejcie do cz³owieka chorego, kieruj¹c siê powinnoci¹ niesienia pomocy, daje medycynie duszê, a ludziom nadziejê.

DIAGNOSIS  SOLITUDO.
ANTIDOTUM  PRAESENTIA
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Einsamkeit kann heute eine der größten Quellen des Leidens werden. Die Erfahrung des
Allein-Seins muss jedoch nicht destruktiv werden. Sie kann nämlich zu einer Auseinadersetzung
mit sich selbst führen und kann auch die Leere im Leben aufdecken. Im Allein-Sein wacht der
Mensch zur bewussten Wahrnehmung der eigenen Person auf. Die Erfahrung der Einsamkeit führt
42
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manchmal zum tieferen Bewusstsein der eigenen Einmaligkeit, der Unersetzbarkeit und der
Unvergänglichkeit und wird somit zu einer Bereicherung. Eine solche positive Einsamkeit muss
von der Vereinsamung unterschieden werden. Das Gefühl der Vereinsamung, des Verlassen-Seins, des
Isoliert-Seins ist eine negative Erfahrung, die mit fehlenden Kontakten zu anderen zusammenhängt.
Eine solche Situation wird in verschiedener Weise von einem kranken Menschen erfahren. Er erlebt sie
als seine eigene Niederlage, die den Schmerz der Krankheit noch verstärkt. Der Autor des Artikels
analysiert die Erfahrung der Einsamkeit und Vereinsamung gerade in der Situation der Krankheit,
die mit einem Krankenhausaufenthalt zusammenhängt. Er versucht dabei die Verpflichtungen des
medizinischen Personals, vor allem der Krankenschwester, zu erörtern. Das Antidotum, das die
zerstörenden und destruktiven Folgen der Vereinsamung lindern kann, ist die Gabe der Anwesenheit. Die Arbeit der Krankenschwester/Hebamme verlangt nach einer holistischen Einstellung. Im
Krankenhaus, aber auch in vielen anderen Situationen kann die hilfreiche Anwesenheit der Krankenschwester wie eine wunderbare Medizin wirken. Durch eine zutiefst menschliche Einstellung
zum Kranken, der nach Hilfe und Linderung seines Leidens ruft, gibt eine gute Krankenschwester
der Medizin eine Seele, und den Menschen Hoffnung.

DIAGNOSIS  SOLITUDO.
ANTIDOTUM  PRAESENTIA
(SUMMARY)

Solitude is in todays life one of the greatest sources of suffering; however, the experience
of solitude does not always have to be destructive. It can lead to self-confrontation and reveal
some existential emptiness. Solitude awakens in human the awareness of his/her own personality.
A solitude experience can lead sometimes to strengthening the feel of ones own uniqueness,
indispensability and everlastingness, so it becomes an enriching experience. Such positive solitude
is to be seen as different from loneliness. The feeling of loneliness, isolation, being left alone, is
a bad experience for it signifies a lack of contact with other people. Such loneliness on various
levels and to a varying extent is experienced by a man/woman who is sick, facing a failure which
even increases the pain. The author of this article analyzes the experience of solitude and loneliness occurring in the situation of sick people who have to stay in hospital, and he focuses on the
duties of the medical staff, especially nurses. An antidote which can help reduce and relieve the
devastating and destructive results of loneliness is the gift of attentive presence. The work of
a nurse/midwife calls for an appropriate approach and holistic care. In hospital, but also in many
other similar circumstances, a nurses helping hand and presence can be a miraculous medicine.
A nurse who believes in a deeply human approach to a sick person calling for help and relieve in
his/her suffering, gives soul to medical care and hope to people.
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GODNOÆ CIA£A LUDZKIEGO W DZIELE TERTUALIANA
O ZMARTWYCHWSTANIU CIA£A  WYBRANE FRAGMENTY
Jednym z pierwszych ³aciñskich pisarzy, którzy u pocz¹tków chrzecijañstwa po³o¿yli fundamenty pod wspó³czesn¹ teologiê  tak¿e teologiê cia³a
 jest bez w¹tpienia Tertulian (ok. 150  ok. 225), który nazywany jest równie¿
ojcem teologicznego jêzyka ³aciñskiego1. Pochodz¹cy z Kartaginy pisarz najpierw zdobywa³ szlify kszta³c¹c siê w literaturze, retoryce, filozofii oraz prawie. Z chwil¹ przyjêcia chrztu oko³o roku 193 zdobyte umiejêtnoci pos³u¿y³y
mu do obrony wiary, zarówno przed zarzutami pogañskimi, jak i ruchami
heterodoksyjnymi w ³onie chrzecijañstwa, oraz przys³u¿y³y siê poprzez jego
twórczoæ do rozwoju doktryny chrzecijañskiej. Mimo ¿e umar³ w od³¹czeniu
od Kocio³a, w za³o¿onej przez siebie sekcie tertulianistów, a wczeniej przynale¿¹c do montanistów2 , to jednak  co wnioskujemy z istniej¹cych pism
 nie odszed³ on od ortodoksji katolickiej. Dziêki temu mo¿emy dzi podziwiaæ pogl¹dy i mylenie teologiczne le¿¹ce u pocz¹tków zachodniej teologii3.
Sporód 31 zachowanych dzie³ Kartagiñczyka w interesuj¹cym nas temacie godnoci cia³a zasadnicze znaczenie maj¹ trzy dzie³a: Adversus Marcionem, De carne Christi i prezentowane tu we fragmentach De resurrectione
carnis. W pierwszym z nich  najobszerniejszym z dzie³ Tertuliana  pisanym
w kilku redakcjach w latach 207212, Kartagiñczyk odrzuca naukê Marcjona
o podwójnym Bogu i doketyzm, przeciwstawiaj¹c siê tym samym gnostyckim
pogl¹dom deprecjonuj¹cym materiê i ludzkie cia³o. Szczególne znaczenie ma
1 Zob. J. Sajdak. Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Czasy¯ycieDzie³a, Poznañ 1949,
s. 127138; P. Siniscalco, Tertulliano, w: A. di Berardino (red.), Dizionario Patristico e di Antichità
Cristiane, Genova 1994, t. 2, kol. 34133419; W. Turek, Tertulian, Ojcowie ¯ywi XV, Kraków 1999,
s. 1624; E. Osborn, Tertullian, first theologian of the West, Cambridge 2003; G.D. Dunn, Tertullian,
LondonNew York 2004, s. 311; T.D. Barnes, Tertullian. A Historical and Literary Study, Oxford 2005.
2 Zob. J. S³omka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007, s. 116152.
3 O teologii Tertuliana zob. A. DAles, La théologie de Tertullien, Paris 1905; R. Roberts, The
Theology of Tertullian, London 1924.
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dla nas ksiêga IV, w której autor, broni¹c w Chrystusie  wbrew chrystologii
Marcjona  Zbawiciela zapowiadanego przez proroków, wykazuje, ¿e nie ma
sprzecznoci pomiêdzy Starym i Nowym Testamentem oraz wskazuje na godnoæ cia³a, które przyj¹³ Zbawiciel dla odkupienia ludzi. Dzie³em cile z³¹czonym z IV ksiêg¹ Adversus Marcionem jest traktat De carne Christi. Powsta³o
ono po roku 208, a przed 211. W tym dziele Tertulian ukazuje  wbrew prawie
powszechnym przekonaniom  rzeczywistoæ Wcielenia, poddawan¹ w w¹tpliwoæ przez tych, którzy nie dostrzegali w ludzkim ciele jakiejkolwiek wartoci
i twierdzili, ¿e cia³o ludzkie nie by³o godne przyjêcia ze strony Boga w czasie
Jego ziemskiego ¿ycia, a co za tym idzie, przyjmowali cia³o pozorne, które
mia³ posiadaæ Jezus Chrystus. Dope³nieniem powy¿szej trylogii antymarcjoñskiej jest dzie³o De anima  pochodz¹ce z tego samego okresu  w którym
Kartagiñczyk zaprezentowa³ pogl¹dy na temat duszy, jej pochodzenia, losów
po mierci. Wszystkie powy¿sze dzie³a tworz¹ ca³oæ, dziêki której mo¿na
zrozumieæ antropologiê Kartagiñczyka4. Nale¿y czytaæ je jedne po drugich, by
móc ledziæ myl teologiczno-filozoficzn¹ Tertuliana, który jest pisarzem b³yskotliwym, oryginalnym, ale jednoczenie trudnym.
Traktat De resurrectione carnis (O zmartwychwstaniu cia³a) jest jednym
z najbardziej interesuj¹cych dzie³ polemicznych Tertuliana5. Napisany w okresie montanistycznym, jest pierwszym w jêzyku ³aciñskim i trzecim w okresie
patrystycznym  po De resurrectione Justyna Mêczennika i De resurrectione
mortuorum Atenagorasa z Aten  znanym dzie³em powiêconym zagadnieniu
zmartwychwstania cia³a6. Jednak obok zasadniczego tematu, jakim jest obrona
chrzecijañskiej prawdy o zmartwychwstaniu, w dziele obecna jest równie¿
apologia cia³a, które, jak stwierdza Tertulian, jest podstaw¹ zmartwychwstania.
Dzie³o jest owocem dojrza³ego warsztatu retorycznego Tertuliana. Po
wprowadzeniu (14) znajduje siê czêæ powiêcona wstêpnym argumentom
(517), maj¹ca na celu przedstawienie wartoci i godnoci ludzkiego cia³a
i polemikê z marcjonitami i innymi gnostykami, którzy deprecjonowali wartoæ
4 Podstawowym dzie³em omawiaj¹cym antropologiê Tertuliana jest doskona³a praca J. Alexandre, Une chair pour la gloire. Lanthropologie réaliste et mystique de Tertullien (Théologie historique
115), Paris 2001. Zob. tak¿e: A. Quacquarelli, Antropologia e escatologia di Tertuliano, Rassegna di
Scienze Filosofiche 2 (1949), s. 2036; J. Leal, La antropología de Tertuliano. Estudio de los tratados
polémicos de los años 207212, Roma 2001, A. Filipowicz, Koncepcja duszy w pismach Tertuliana,
Olecko 2007.
5 O traktacie De resurrectione carnis Tertuliana zob. P. Siniscalco, Ricerche sul De resurrectione
di Tertulliano, Roma 1966; R.D. Sider, Structure and Design in the De resurrectione mortuorum
of Tertullian, Vigiliae christianae 23 (1969), s. 177196; C. Micaelli, Note critiche ed esegetiche al testo
del De resurrectione di Tertulliano, Vetera christianorum 26 (1989), s. 275286; W. Turek, La speranza
in Tertulliano, Roma 1997.
6 O zale¿noci Tertuliana od tych autorów zob. H. Lona, Ps. Justin De Resurrectione und die
altchristliche Auferstehungsapologetik, Salesianum 51 (1989), s. 691768; B. Pouderon, Athénagore
et Tertullien sur la résurrection, Revue des études augustiniennes 35 (1989), s. 209230.
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materii, a co za tym idzie równie¿ cia³a. Kolejna czêæ  propositio (1928)
 wskazuje na niektóre tematy egzegetyczne, które powróc¹ w czêci w³aciwej rozwa¿añ. Argumentatio (2951) stanowi g³ówn¹ i najwa¿niejsz¹ czêæ
dzie³a zawieraj¹c¹ podstawowe argumenty filozoficzne oraz skrypturystyczne
(zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu) wskazuj¹ce na integraln¹
obietnicê zbawienia cz³owieka w ciele, a nie tylko w duszy. Ostatnia czêæ
(5262) jest podsumowaniem i skrótowym powtórzeniem argumentów, które
zosta³y opracowane w ca³ym dziele7.
Polemiczny ton dzie³a Kartagiñczyka zauwa¿alny jest ju¿ od pierwszych
zdañ utworu. Stawia on sprawê bardzo wyranie: chrzecijanie mocno wierz¹
w zmartwychwstanie umar³ych, a prawdzie tej przeciwstawiaj¹ siê niedowiarkowie, do których nale¿¹ tak poganie, jak i heretycy. W dowodzeniu Kartagiñczyk usi³uje wykazaæ, ¿e cia³o zas³uguje na to, by zmartwychwsta³o, ¿e cia³o
mo¿e przy Boskiej pomocy zmartwychwstaæ oraz ¿e cia³o musi zmartwychwstaæ, bo tak chce Bóg, Najwy¿szy Sêdzia. Tak jak cia³o i dusza wspó³dzia³a³y
za ¿ycia, tak i ca³y cz³owiek musi stan¹æ na s¹d Bo¿y, aby otrzymaæ nagrodê
lub karê. W De resurrectione Tertulian wykazuje swoim przeciwnikom godnoæ ludzkiego cia³a, które tylko wraz z dusz¹ stanowi integralnego cz³owieka8. W celu przeprowadzenia tych wywodów Afrykañczyk siêga do wielu
ró¿nych argumentów: z powszechnie obserwowanych zjawisk przyrodniczych;
rozumowych, które przemawiaj¹ za godnoci¹ cia³a ludzkiego i zmartwychwstania, i wskazuj¹, ¿e to natura zosta³a dana cz³owiekowi jako nauczycielka,
aby za jej porednictwem móg³ on ³atwiej uwierzyæ w to, co mówi Pismo
wiête9; teologicznych, które wskazuj¹ na powo³anie do uczestnictwa w podobieñstwie Boga i stworzeniu przez samego Boga, który jest wszechmocny i jest
w stanie odbudowaæ i na nowo posk³adaæ tabernakulum cia³a, które zosta³o
zburzone; skrypturystycznych, w których odwo³uje siê zarówno do faktu stworzenia cz³owieka przez Boga, jak i do zapowiedzi prorockich i nowotestamentalnego ich wype³nienia, aby ukazaæ sukcesywne spe³nianie siê Planu Zbawienia, który ostatecznie urzeczywistni siê w dniu S¹du w zmartwychwstaniu
wszystkich cia³ ludzkich. Najwa¿niejszym jednak z argumentów przemawiaj¹cych za godnoci¹ ludzkiego cia³a jest dla Tertuliana wcielenie Chrystusa,
który tak bardzo ukocha³ ludzkie cia³o, ¿e przyj¹³ je po to, aby zbawiæ wiat10.
7
8

Zob. P. Podolak, Introduzione a Tertulliano, Brescia 2006, s. 6061.
Zob. C. Moreschini, Storia della filosofia patristica, Brescia 2004, s. 210214; S. Strêkowski,
Godnoæ cia³a w polemice Tertuliana przeciwko pogl¹dom filozofów greckich na podstawie De resurrectione mortuorum, Vox Patrum 4243 (2002), s. 389.
9 Zob. P. Siniscalco, Il motivo razionale della resurrezione della carne in due passi di Tertulliano, Atti dellAccademia di Torino 94 (19601961), s. 195221.
10 Zob. S. Strêkowski, Godnoæ cia³a w polemice Tertuliana przeciwko pogl¹dom filozofów
greckich na podstawie De resurrectione mortuorum, Vox Patrum 4243 (2002), s. 377390.
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W ten sposób Tertulian w okresie poniewierania cia³em chrzecijan  w czasie przeladowañ  sta³ siê teologiem godnoci cia³a ludzkiego, która wyp³ywa³a z nauki o Bogu. On jest bowiem Stwórc¹ i od Niego wszystko bierze
swój pocz¹tek. Taki te¿ porz¹dek prawd mo¿na zaobserwowaæ w pismach
Tertuliana. Szczególnie w pismach teologicznych stawia on w sposób jasny
pierwsze rzeczy na pierwszym miejscu, prawdy o Bogu przed prawdami
o cz³owieku, prawdê o stworzeniu przed prawd¹ o rzeczach ostatecznych. Pozwala to nam  ludziom ¿yj¹cym prawie 1800 lat po Tertulianie  dostrzec
prawdziw¹ wartoæ i godnoæ ludzkiego cia³a i jej fundamenty. Tym bardziej
wydaje siê to potrzebne w obecnym czasie, gdy wielokrotnie deprecjonuje siê
albo te¿ przewartociowuje cielesnoæ cz³owieka.
Kwintus Septymiusz Florens Tertulian
O zmartwychwstaniu cia³a
(De resurrectione carnis)
Wybór11
I. Nadziej¹ chrzecijan jest zmartwychwstanie umar³ych. Przez nie jestemy wierz¹cymi. Wierzyæ w nie zmusza nas prawda; prawdê objawia Bóg.
Lecz pospólstwo j¹ wymiewa, s¹dz¹c, ¿e nic nie istnieje po mierci, a jednak
sk³ada ofiary zmar³ym, i to nawet przez bardzo kosztowne obrzêdy, maj¹c na
uwadze zwyczaje zmar³ych oraz czas spo¿ywania przez nich pokarmów,
i w ten sposób, neguj¹c, ¿e zmarli czuj¹ cokolwiek, jednoczenie przyjmuj¹,
¿e s¹ oni w potrzebie. Ja jednak miejê siê z pospólstwa tym bardziej wtedy,
gdy z najwiêkszym okrucieñstwem tych samych zmar³ych, których potem
z najwiêkszym ³akomstwem ¿ywi, spala tym samym ogniem i wywiadczaj¹c
im przys³ugê i szkodz¹c zarazem. Co za dobroczynnoæ wspó³graj¹ca z okrucieñstwem! Czy to ofiara ma byæ, czy te¿ obraza, gdy spalonym spala siê
ofiary? Z pospólstwem zreszt¹ niekiedy i mêdrcy podzielaj¹ swe zdanie: szko³a Epikura uczy, ¿e nic nie ma po mierci12; tak¿e Seneka mówi, ¿e wszystko
po mierci siê koñczy, nawet sama mieræ13. Wystarczy za, jeli niemniej
s³awna filozofia Pitagorasa i Empedoklesa oraz Platonicy przeciwnie broni¹
niemiertelnej duszy, a nawet prawie ju¿ twierdz¹, ¿e ona do cia³ powraca,
choæ nie do tych samych, choæ nie tylko do ludzkich, w ten sposób, ¿e Euforbos odradza siê w Pitagorasie, a Homer w pawiu. Przynajmniej g³osili oni
11 T³umaczenie na podstawie opracowania krytycznego: Tertulliano, La resurrezione della carne
a cura di P. Podolak, Brescia 2004, s. 42167.
12 Zob. Epicurus, Epistula ad Menoeceum 125; Ratae sententiae 2.
13 Zob. Seneca, Troades 397.
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cielesne odnowienie siê duszy, i co ³atwiejsze do przyjêcia  zmieniaj¹c jej
w³aciwoci a nie zaprzeczaj¹c; dotykaj¹c nawet prawdy, chocia¿ jej nie osi¹gaj¹c. W ten oto sposób wiat pogañski nie zna zmartwychwstania umar³ych
nawet wtedy, gdy b³¹dzi.
II. Jeli za i miêdzy wierz¹cymi w Boga jest jaka sekta bli¿sza epikurejczykom ni¿ prorokom, bêdziemy wiedzieæ, co us³yszeli od Chrystusa Saduceusze (Mt 22,23, £k 20,27). Chrystus bowiem ma ods³oniæ to wszystko, co
zosta³o dawniej zakryte; pokierowaæ pow¹tpiewaniem; spe³niæ, co obiecane;
wykonaæ zapowiedziane; udowodniæ z pewnoci¹ zmartwychwstanie umar³ych
nie tylko przez samego siebie, ale tak¿e w samym sobie. Teraz zatem przygotowujemy siê na spotkanie z innymi saduceuszami, stronnikami pogl¹dów tamtych pierwszych: uznaj¹ oni czêciowo zmartwychwstanie, mianowicie samej
duszy, gardz¹c cia³em, jak i samym Panem cia³a. Nikt inny nie neguje zbawienia istoty cielesnej jak tylko heretycy, bêd¹cy zwolennikami innego bóstwa.
Dlatego zmuszeni w inny sposób rozumieæ Chrystusa, aby nie by³ uwa¿any za
stworzyciela wiata, pob³¹dzili najpierw w rozumieniu samego jego cia³a, albo
neguj¹c w ogóle jak Marcjon i Bazylides, albo uwa¿aj¹c, ¿e ma szczególn¹
jakoæ, jak nastêpcy Walentyna i Appellena. St¹d wynika, ¿e wykluczaj¹ zbawienie substancji cia³a ci, którzy neguj¹ uczestnictwo w niej Chrystusa, pewni
faktu, ¿e cia³o opatrzone jest najwy¿sz¹ gwarancj¹ zmartwychwstania, jeli ju¿
zmartwychwsta³o w Chrystusie. Z tego powodu wczeniej u³o¿ylimy dzie³o
O ciele Chrystusa, w którym, przeciwko bezsensownoci pozornoci cia³a,
dowodzimy jego rzeczywistego istnienia oraz domagamy siê jego uznania jako
prawdziwie ludzkiego, przeciwko posiadaniu jakiej specjalnej jakoci cia³a,
dziêki której Chrystusa mo¿na nazywaæ cz³owiekiem i synem cz³owieczym [...].
III. W sprawach Boskich mo¿na bez w¹tpienia skorzystaæ z powszechnej wiadomoci, lecz na wiadectwo prawdy, nie na poparcie b³êdu, aby to
by³o wed³ug boskiego rozporz¹dzenia, a nie przeciwko niemu. Niektóre bowiem prawdy znane s¹ w sposób naturalny, tak jak znana jest wiêkszej czêci
ludzi prawda o niemiertelnoci duszy oraz jak nasz Bóg znany jest wszystkim.
Niech przywo³am zatem zdanie Platona: Wszelka dusza niemiertelna14.
Niech wspomnê o powszechnych opiniach, które potwierdzaj¹ istnienie Boga
bogów. Niech przytoczê inne powszechne twierdzenia, które ukazuj¹ Boga
jako sêdziego: Bóg widzi i Bogu polecam. Lecz gdy mówi¹: Co umar³o,
umar³o i ¯yj póki ¿yjesz i Po mierci wszystko siê koñczy, nawet sama
mieræ, wtedy przypomnê sobie, ¿e Bóg uwa¿a serce pospólstwa za popió³,
a sama m¹droæ wiata uznana jest za g³upstwo. Jeli zatem heretyk uchwyci
siê wystêpków pospólstwa albo m¹droci wiata powiem wtedy: Odst¹p od
14

Plato, Phaedrus 245 c.
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poganina heretyku; nawet je¿eli wszyscy jedno jestecie, którzy Boga sobie
wymylacie, dopóki czynisz to w imiê Chrystusa, dopóki uwa¿asz siê za chrzecijanina, jeste kim innym od heretyka! Oddaj mu jego pogl¹dy, poniewa¿ on
z twoich nie skorzysta! Dlaczego, skoro widzisz, opierasz siê na lepym jako
przewodniku? Dlaczego, skoro odzia³e siê Chrystusem, jeste przyodziewany
przez tego, kto jest nagi? Dlaczego, skoro uzbrojony przez Aposto³a, u¿ywasz
tarczy kogo innego? Raczej niech on siê uczy od ciebie uznawaæ zmartwychwstanie cia³a, ni¿ ty od niego je odrzucaæ: poniewa¿ nawet je¿eli wypada³o
chrzecijanom negowaæ zmartwychwstanie, wystarcza³o im jednak opieraæ siê
na ich w³asnej doktrynie, a nie byæ pouczanym przez niewiedzê pospólstwa.
Zatem nie bêdzie chrzecijaninem ten, który bêdzie negowa³ zmartwychwstanie, w które wierz¹ chrzecijanie, i zaprzecza³ takimi argumentami, których
u¿ywaj¹ nie-chrzecijanie. Oddziel tak¿e pogl¹dy, które heretycy maj¹ wspólne z poganami, aby na samych Pismach opar³y siê ich twierdzenia, a zobaczysz, ¿e nie mog¹ siê one utrzymaæ. Powszechne bowiem opinie s¹ potwierdzane przez ich prostotê, wspólnotê zdañ i podobieñstwo s¹dów i s¹ uwa¿ane
za tym godniejsze zaufania, poniewa¿ wyjaniaj¹ one rzeczy ods³oniête, odkryte i wszystkim znane. Boski sposób mylenia ukryty jest jednak w g³êbi,
a nie na powierzchni, i najczêciej odmienny od tego jak jawi¹ siê rzeczy. [...]
V. Poniewa¿ za wszyscy nieobeznani formu³uj¹ swoje zdanie na bazie
powszechnych opinii, a w¹tpi¹cy i proci niepokojeni s¹ na nowo tymi samymi
ideami i poniewa¿ wszêdzie nastawiany jest przeciwko nam ów taran, za pomoc¹ którego niszczona jest ta w³aciwoæ cia³a, tak¿e my zmuszeni jestemy
najpierw broniæ w³aciwoci cia³a odrzuciwszy oskar¿enia za pomoc¹ naszej
pochwa³y. W ten sposób heretycy prowokuj¹ nas do retoryki, jak i filozofowie
do filozofowania. Kruche i bez wartoci takie cia³ko, skoro nie obawiaj¹ siê
przywo³aæ nikczemnoci, nawet je¿eli by³o to dzie³o anio³ów, jak chc¹ Menander i Marek, nawet jeli wytwór jakiego ognistego anio³a, jak naucza Apelles
 poparcie drugiej boskoci by³oby wystarczaj¹ce do obrony wa¿noci cia³a,
wiemy bowiem, ¿e po Bogu nastêpuj¹ anio³owie. Wreszcie ktokolwiek jest
najwy¿szym bogiem tych¿e heretyków nie bez powodu wyprowadzi³bym równie¿ od niego godnoæ cia³a, od którego wysz³aby wola wytworzenia cia³a
przez owego anio³a: zapobieg³aby jego powstaniu, wiedzia³aby ona bowiem,
¿e powstaje, gdyby nie chcia³a, ¿eby powsta³o. Zatem i wed³ug nich równie¿
cia³o jest rzecz¹ bosk¹: nie istnieje rzecz, która nie by³aby dzie³em tego, który
dopuci³, ¿e ona zaistnia³a. Dobrze za, ¿e i liczne i bardzo uparte pewne
doktryny przyznaj¹ naszemu Bogu zespolenie ca³ego cz³owieka. Jak jest On
wielki to wiesz ty, który uwierzy³e, ¿e jest On jeden. Niech zacznie ci siê
zatem podobaæ cia³o, którego twórca jest tak wielki! Lecz i ten wiat  mówisz
 jest dzie³em Boga, a przecie¿ przemija postaæ tego wiata (1 Kor 7,31), jak
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twierdzi Aposto³, dlatego z góry nie przes¹dzi siê odnowienia wiata, poniewa¿ jest dzie³em Boga. A z pewnoci¹, jeli wiat nie jest odnawialny po
upadku, co powiedzieæ o jego czêci? Rzeczywicie, jeli czêæ zrówna siê
z ca³oci¹. My za odwo³ujemy siê do ró¿nic: po pierwsze, wszystko siê sta³o
przez S³owo Bo¿e, a bez Niego nic siê nie sta³o. Cia³o zatem zosta³o stworzone
przez S³owo Bo¿e ze wzglêdu na zasadê, poniewa¿ nic nie mo¿e staæ siê bez
niego  uprzednio bowiem powiedzia³: Uczyñmy cz³owieka (Rdz 1,26)  ale
raczej zosta³o uformowane Jego rêk¹ dla uprzywilejowania, aby nie by³o zrównywane ze wiatem: I uczyni³, mówi Pismo, Bóg cz³owieka (Rdz 2,7).
Z pewnoci¹ z powodu wielkiej ró¿nicy miêdzy nimi, to znaczy dla podkrelenia wa¿noci rzeczy. To bowiem, co zosta³o stworzone by³o mniejsze ni¿ ten
dla którego zosta³y stworzone, je¿eli zosta³y stworzone dla cz³owieka, któremu
zosta³y potem oddane przez Boga. S³usznie zatem wiat, jako s³uga, powsta³
moc¹ rozkazu i sam¹ potêg¹ s³owa, cz³owiek za, przeciwnie, jako jego pan, na
to przez samego Boga zosta³ uczyniony, aby móg³ byæ panem, od samego Pana
pochodz¹c. Pamiêtaj zatem, ¿e cz³owiek w sensie w³aciwym nazywa siê cia³em, które najpierw otrzyma³o nazwê cz³owiek: I uczyni³ Bóg cz³owieka,
proch z ziemi  by³o ju¿ cz³owiekiem, co by³o jeszcze prochem  i tchn¹³
w jego oblicze tchnienie ¿ycia, i sta³ siê cz³owiek  to jest proch  dusz¹
¿yj¹c¹, i umieci³ Bóg cz³owieka, którego uczyni³, w raju (Rdz 2,7-8). Najpierw zatem cz³owiek by³ wytworem, potem sta³ siê ca³ym cz³owiekiem. To
podkreli³em, aby wiedzia³, ¿e cokolwiek w ogóle cz³owiekowi przez Boga
zosta³o przeznaczone i obiecane nie tylko samej duszy, ale i cia³u siê nale¿y,
jeli nie z powodu wspólnego pochodzenia, z pewnoci¹ przynajmniej z powodu pierwszeñstwa nazwy.
VI. Zajmê siê zatem moim za³o¿eniem: przypuæmy, ¿e móg³bym siê
domagaæ dla cia³a tak wielkiej godnoci, któr¹ przypisa³ mu jego Stwórca,
podczas gdy ju¿ jest ono wywy¿szone przez fakt, ¿e owa ma³o warta substancja  proch  w rêkach Boga, jakakolwiek by by³a, zosta³a po³¹czona; ten
proch sta³ siê wystarczaj¹co szczêliwy tylko przez ten kontakt. Có¿ bowiem
by³oby dla Boga trudnego, ¿eby to dzie³o bez ¿adnego innego dzia³ania, od
razu za dotkniêciem stanê³o gotowe? Zatem wielka rzecz siê dzia³a, gdy
z takiego materia³u by³o kszta³towane! Tak wiêc cia³o tyle razy jest wyró¿niane, ile razy doznaje r¹k Boga, gdy jest dotykane, gdy dzielone, gdy jest kszta³towane, gdy wyrabiane. Przypomnij sobie, ¿e ca³y Bóg by³ nim zajêty i jemu
oddany: rêkami, myl¹, dzia³aniem, rad¹, m¹droci¹, opatrznoci¹, a przede
wszystkim sam zamys³, który dyktowa³ rysy cz³owieka. W cokolwiek bowiem
przekszta³ca³ siê proch, Chrystus by³ na myli, przysz³y cz³owiek, który by³
jeszcze prochem, i S³owo, które stanie siê cia³em, które by³o wówczas jeszcze
tylko ziemi¹. Tak bowiem przemówi³ Ojciec do Syna: Uczyñmy cz³owieka na
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nasz obraz i podobieñstwo. I uczyni³ Bóg cz³owieka, to z pewnoci¹, co
ukszta³towa³, na obraz i podobieñstwo Bo¿e go uczyni³, to znaczy na obraz
Chrystusa. Bo i S³owo by³o Bogiem, które bêd¹c w postaci Boga, nie uwa¿a³o
za rabunek bycie równym Bogu. W ten sposób ów proch ju¿ wtedy przybieraj¹c obraz przysz³ego Chrystusa w ciele, by³ nie tylko dzie³em Bo¿ym, ale
i zadatkiem. Jaki¿ sens ma teraz, w celu oczernienia pochodzenia cia³a, roztrz¹saæ nazwê ziemia jako elementu brudnego i niemaj¹cego znaczenia, podczas gdy, nawet je¿eli inna materia by³aby odpowiednia do utworzenia cz³owieka, nale¿a³oby uznaæ wielkoæ twórcy, który j¹ wybieraj¹c i obrabiaj¹c
uczyni³ godn¹. Podziwia siê rêce Fidiasza, które wyrzebi³y Jowisza Olimpijskiego z koci s³oniowej, nie jest to ju¿ jednak z¹b zwierzêcia, nawet najg³upszego, lecz najwy¿sze bóstwo wiata, nie dlatego, ¿e s³oñ, ale dlatego, ¿e
Fidiasz tak wielki: czy za Bóg ¿ywy, Bóg prawdziwy nie móg³by oczyciæ
swoim dzia³aniem nikczemnoci jakiejkolwiek materii i uleczyæ od wszelkiej
s³aboci? Brakuje tylko tego, ¿eby cz³owiek lepiej boga ukszta³towa³ ni¿ bóg
cz³owieka. Teraz za chocia¿ proch jest zgorszeniem, jest ju¿ inn¹ rzecz¹.
Zajmujê siê ju¿ cia³em, nie ziemi¹, jakkolwiek powiedziano cia³u: ziemi¹
jeste i do ziemi pójdziesz (por. Rdz 3,21). Pochodzenie siê tu rozwa¿a, a nie
istota jest na nowo przywo³ywana. Mo¿e istnieæ rzecz szlachetniejsza ni¿ to,
od czego pochodzi, szczêliwsza przez przemianê. Bo i z³oto jest ziemi¹, poniewa¿ pochodzi z ziemi, jednak dot¹d jest ziemi¹, dopóki nie stanie siê z³otem, materia³em daleko bardziej ró¿nym, wspanialszym i szlachetniejszym, od
zwietrza³ej rodzicielki. W ten sam sposób Bóg mo¿e wyprowadziæ z³oto cia³a
z tego, co ty uwa¿asz za brudy mu³u, niszcz¹c niegodnoæ pochodzenia.
VII. Albowiem znaczenie cia³a nie wydaje siê pomniejszone przez fakt,
¿e Bóg nie dotkn¹³ go swoj¹ rêk¹, tak jak dotkn¹³ mu³u: kiedy jednak dotyka³
mu³u, aby potem z niego powsta³o cia³o, z pewnoci¹ zajmowa³ siê cia³em.
Chcia³bym ponadto, aby siê dowiedzia³, kiedy i w jaki sposób cia³o rozwinê³o
siê z mu³u. W odró¿nieniu od tego, co niektórzy twierdz¹, owe skórzane tuniki,
które przywdziali Adam i Ewa wypêdzeni z raju, nie by³y przemian¹ cia³a
z mu³u, gdy¿ du¿o wczeniej Adam uzna³ w ciele kobiety szczep swojej istoty,
mówi¹c: oto teraz koæ z moich koci i cia³o z mego cia³a (Rdz 2,23)
 a samo usuniêcie cia³a z mê¿czyzny do kobiety uzupe³niono cia³em, choæ
powinno byæ uzupe³nione mu³em, gdyby Adam a¿ do tej pory by³ mu³em.
Zatem starty i przemieniony jest mu³ w cia³o. Kiedy? Gdy cz³owiek sta³ siê
istot¹ ¿yj¹c¹ na mocy tchnienia Bo¿ego, naturalnie gor¹cego i skutecznego,
aby wysuszyæ w jaki sposób mu³ w inn¹ substancjê, w cia³o, podobnie jak
wysusza siê glinê na garnek. W ten sam sposób tak¿e garncarz mo¿e, za pomoc¹ odpowiedniego podmuchu ognia, przetworzyæ glinê na mocniejsze tworzywo i oddzieliæ jedn¹ postaæ od drugiej, stosowniejsz¹ od poprzedniej, o w³a-
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snym rodzaju i w³asnym imieniu. Bowiem jest napisane: Czy mo¿e glina
zapytaæ garncarza? (Rz 9,20), to jest cz³owiek Boga. Jeli za Aposto³ mówi:
W glinianych naczyniach (2 Kor 4,7), to przede wszystkim cz³owiek jest
okrelany jako glina, poniewa¿ na pocz¹tku by³ mu³em, a cia³o jako naczynie, poniewa¿ pochodzi z mu³u o¿ywionego przez gor¹ce tchnienie Boga.
Dopiero póniej tuniki skórzane, to jest skóry na siebie na³o¿one, ubrali. Przez
to tak bardzo obna¿y³e cia³o, jeli zabra³e skóry! W ten sposób to, co dzisiaj
nazywane jest skór¹, jeli jest ci¹gane z cia³a, to by³o ubiorem, gdy by³o
tworzone. St¹d i Aposto³, nazywaj¹c obrzezanie obrabowaniem cia³a, potwierdzi³, ¿e tunik¹ by³a skóra. Skoro tak siê rzeczy maj¹, masz i mu³ chwalebny,
który pochodzi z rêki Boga i cia³o pochodz¹ce z tchnienia Bo¿ego jeszcze
chwalebniejsze, dziêki któremu, w tym samym czasie, cia³o porzuci³o pierwociny mu³u i przyjê³o ozdoby duszy. Nie jeste troskliwszy od Boga, a przecie¿
ty pere³ scytyjskich i indyjskich oraz wiec¹cych ziaren z Morza Czerwonego
nie oprawisz w o³ów ani w br¹z, ani ¿elazo, nawet nie w srebro, ale je
w najwyborniejsze i nadto najbardziej kunsztowne z³oto osadzisz; tak samo dla
win i jaki maci najdro¿szych zatroszczysz siê najpierw o odpowiednie naczynia; podobnie mieczom dobrze wykutym z ¿elaza dobierzesz pochwy równe im
wartoci¹. Bóg za mia³by powierzyæ jakiej oprawie bez wartoci odbicie
swojej duszy, tchnienie swego Ducha, dzie³o swoich ust i niegodnie je umieciwszy potêpiæ? Umieci³ zatem duszê  albo lepiej  w³¹czy³ i wmiesza³
w cia³o? Dla tak cis³ego po³¹czenia, ¿e nie mo¿na mieæ pewnoci, czy cia³o
duszê czy dusza cia³o nosi albo czy cia³o duszy czy dusza cia³u jest pos³uszna.
Lecz wierzyæ trzeba, ¿e raczej dusza powozi i panuje nad cia³em jako bli¿sza
Bogu. To tak¿e przyczynia siê do chwa³y cia³a, ¿e utrzymuje ono duszê, która
jest najbli¿sza Bogu i czyni j¹ zdoln¹ do panowania. Jakiego bowiem dowiadczania natury, jakiej korzyci wiata, jakiego poczucia elementów dusza nie
odbiera za pomoc¹ cia³a? Dlaczego nie? Czy¿ przez cia³o nie jest wsparta
wszelkimi narzêdziami zmys³ów: wzrokiem, s³uchem, smakiem, powonieniem
i dotykiem? Czy za porednictwem cia³a nie jest dusza wyposa¿ana w Bosk¹
moc, poniewa¿ nic nie dzieje siê bez s³owa, nawet wypowiadanego w cichoci? S³owo za tak¿e z narz¹dów cia³a pochodzi. Równie¿ umiejêtnoci praktyczne i dzie³a umys³u wykonywane s¹ w ciele; tak¿e prace konieczne i obowi¹zkowe dokonywane s¹ w ciele, co wiêcej, wszystkie objawy ¿ycia duszy
nale¿¹ do cia³a, tak ¿e mierci¹ duszy nie jest nic innego jak oddzielenie siê od
cia³a. W ten sposób i samo umieranie nale¿y do cia³a, do którego te¿ nale¿y
i ¿ycie. A zatem je¿eli wszystko podlega duszy przez cia³o, musi podlegaæ
i cia³u. Konieczne jest, ¿eby podlega³o to, co u¿ywasz, temu, przez co u¿ywasz. Tak oto cia³o uwa¿ane za pomoc i s³ugê duszy, okazuje siê wspó³uczestnikiem i wspó³dziedzicem, jeli rzeczy doczesnych, dlaczego nie wiecznych?
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VIII. Rozwin¹³em powy¿sze argumenty w obronie cia³a na postawie powszechnego stanu wszystkich ludzi. Zobaczmy teraz, jakie przywileje u Boga
ma ta u³omna i nikczemna istota, na podstawie samej nazwy chrzecijanin.
Wystarczy chocia¿by to, ¿e ¿adna w ogóle dusza nie mo¿e osi¹gn¹æ zbawienia,
jeli nie uwierzy dopóki jest w ciele: tak dalece cia³o jest podstaw¹ zbawienia15. Z jego powodu, gdy dusza jest przyjmowana przez Boga, to cia³o sprawia, ¿e mo¿e byæ ona przez Niego przyjêta. Cia³o jest obmywane, aby dusza
zosta³a oczyszczona; cia³o jest namaszczane, aby dusza zosta³a uwiêcona; na
ciele czyni siê znak, aby dusza siê wzmacnia³a; cia³o na³o¿eniem r¹k jest
os³aniane, aby dusza w duchu by³a owiecona; cia³o karmione jest cia³em
i krwi¹ Chrystusa, aby i dusza karmiona by³a Bogiem. Cia³o i dusza, z³¹czone
w ich dzie³ach, nie mog¹ byæ zatem rozdzielone w nagrodzie. Bowiem i ofiary,
które cia³o podejmuje z powodu swej w³asnej krzywdy, s¹ mi³e Bogu, a mówiê
o walkach duszy, postach, posi³kach pónych i bez napoju, brudzie, który
towarzyszy tej ofierze. Równie¿ dziewictwo, wdowieñstwo i skromna powci¹gliwoæ w tajemnicach ma³¿eñstwa i jedno tylko jego zaznanie, s¹ ofiarowywane
Bogu z dóbr cia³a. A có¿ s¹dzisz o nim, gdy za wiarê walczy, wleczone na
widowisko i wystawiane na nienawiæ ludzi, gdy mêczone jest w wiêzieniach
ohydnym pozbawieniem wiat³a, brakiem wiata, brudem, smrodem, niedostatkiem po¿ywienia? Nie jest te¿ wolne we nie, gdy le¿y skrêpowane na swoim
pos³aniu i ranione przez maty, na których spoczywa. A gdy wreszcie w wietle
jest szarpane wszelkimi narzêdziami tortur i na koniec wydane na mieræ,
wysilaj¹c siê, by odp³aciæ Chrystusowi za niego umieraj¹c i czêsto przez taki
sam krzy¿, a co dopiero przez jeszcze okrutniejsze i wymylniejsze kanie?
Rzeczywicie najszczêliwsze i najchwalebniejsze jest to cia³o, które mo¿e
sp³aciæ tak wielki d³ug wobec Chrystusa Pana: ¿eby to tylko by³o mu d³u¿ne,
co mu sp³aci³o; tym bardziej zwi¹zane, im bardziej uwolnione!
IX. Zatem, aby na nowo w¹tek podj¹æ, czy to cia³o, które Bóg swoimi
rêkami stworzy³ na Bo¿y obraz, które o¿ywi³ przez swoje tchnienie na podobieñstwo swojej ¿ywotnoci, które uczyni³ prze³o¿onym nad mieszkaniem,
przynoszeniem owocu, zarz¹dzaniem wszystkimi dzie³ami swoimi, które przyodzia³ swymi sakramentami i dyscyplin¹, którego czystoæ kocha, którego karcenie pochwala, którego cierpienia sobie ceni: czy wiêc nie zmartwychwstanie
takie cia³o, które pe³ne jest Bo¿ego dzia³ania? Niech tak nie bêdzie! Niech tak
siê nie zdarzy, ¿eby Bóg skaza³ na wieczne zniszczenie dzie³o swoich r¹k,
troskê swej myli, naczynie swojego tchnienia, króla swego dzie³a, dziedzica
swej szczodrobliwoci, kap³ana swojej religii, wojownika swego wiadectwa,
brata Chrystusa swojego! Wiemy, ¿e Bóg jest dobry: od Jego Chrystusa
15

VIII, 2: Caro salutis est cardo.
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nauczylimy siê, ¿e jest jedyny najlepszy (zob. Mt 19,17; £k 18,19). On nakazuje
mi³oæ wzglêdem swoich najbli¿szych po mi³oci Boga samego (zob. Mt 22,37),
i sam czyni to, co poleci³: mi³uje cia³o pod wieloma wzglêdami mu najbli¿sze.
Nawet je¿eli jest chore, lecz moc w s³aboci siê doskonali (2 Kor 12,9), jeli
s³abe, to przecie¿ lekarza potrzebuj¹ ci, co siê le maj¹ (£k 5,31); nawet
je¿eli niegodne, to te, które uwa¿amy za ma³o godne szacunku, tym wiêkszym
obdarzamy poszanowaniem (1 Kor 12,23); je¿eli zagubione, to mówi: Syn
Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o (£k 19,10); jeli nawet
grzeszne, to wolê, mówi, zbawienie grzesznika ni¿ mieræ (Ez 18,23); jeli
za potêpione, to mówi: Ja raniê i ja uleczê (Pwt 32,39). Dlaczego wytykasz
cia³u te u³omnoci, które na Boga oczekuj¹ i w Bogu pok³adaj¹ nadziejê?
Wyró¿nione jest przez Niego to, czemu przyszed³ z pomoc¹. Omielê siê powiedzieæ: jeli to wszystko nie przydarzy³oby siê cia³u, to szczodroæ, ³aska,
mi³osierdzie i wszelka uwiêcaj¹ca moc Bo¿a by³yby pró¿ne.
X. Masz przed oczami fragmenty Pisma, w których cia³o jest oczerniane:
miej tak¿e te, w których jest s³awione; te czytasz, w których cia³o jest upokarzane, popatrz na te, w których jest wywy¿szane. Wszelkie cia³o to trawa
 nie tylko to jedno oznajmi³ Izajasz, lecz tak¿e: Wtedy siê chwa³a Pañska
objawi, razem j¹ wszelkie cia³o zobaczy (Iz 40,5-6). Napisano w Ksiêdze
Rodzaju, ¿e Pan rzek³: Nie mo¿e pozostawaæ duch mój w cz³owieku na zawsze, gdy¿ cz³owiek jest istot¹ cielesn¹ (Rdz 6,3), ale s³ychaæ te¿ u Joela:
Wylejê potem Ducha mego na wszelkie cia³o (Jl 3,1). Równie¿ Aposto³a
znasz nie tylko z jednej wypowiedzi, w której krzywdzi cia³o. Bowiem je¿eli
neguje, ¿e co dobrego w jego ciele siê znajduje; je¿eli zapewnia, ¿e ci, którzy
¿yj¹ wed³ug cia³a, Bogu podobaæ siê nie mog¹, poniewa¿ cia³o ma inne pragnienia ni¿ duch i jeli inne kwestie tak przedstawia, ¿e obci¹¿a nie substancjê
cia³a, ale postêpowanie, to powiemy w innych okolicznociach, ¿e cia³u nic
wyrzucaæ nie trzeba, chyba ¿e w celu szydzenia z duszy, która zmusza cia³o do
s³u¿enia sobie. Ten¿e Pawe³ jest jednak i w tych listach, w których pisze, ¿e
stygmaty Chrystusa nosi na swoim ciele, gdy zabrania niszczyæ nasze cia³a
jako wi¹tyniê Boga, gdy czyni z naszych cia³ cz³onki Chrystusa, gdy poucza,
¿ebymy nosili i chwalili Boga w naszym ciele. Wobec tego, je¿eli takie obelgi
wykluczaj¹ zmartwychwstanie cia³a, dlaczego pochwa³y raczej nie przywodz¹
ku niemu? Bogu bowiem bardziej przystoi doprowadziæ do zbawienia to, co
czasami gani, ni¿ wydaæ na zatracenie to, co pochwali³. [...]
XVI. Lecz poniewa¿ przydzielilimy przywództwo duszy a uleg³oæ cia³u zapobiec trzeba, ¿eby i tego nie obalili przeciwnicy inn¹ argumentacj¹,
chc¹c w takiej zale¿noci umieciæ cia³o od duszy, ¿eby by³o ono s³ug¹, aby
nie byli zmuszeni uznaæ je za jej towarzysza. Powiedz¹ bowiem, ¿e s³udzy
i towarzysze maj¹ wolnoæ w s³u¿eniu i towarzyszeniu oraz maj¹ w³adzê swo-
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jej woli w obydwu sprawach, oczywicie jako bêd¹cy ludmi i sob¹. Z tego
powodu maj¹ udzia³ ze sprawcami, których dobrowolnie wspomagaj¹ w ich
czynach: cia³o za jako niemyl¹ce, nieczuj¹ce samo z siebie, ani chcenia ani
niechcenia niemaj¹ce z siebie, raczej podlega duszy jako naczynie, jako narzêdzie, a nie jako s³u¿ba. Z tego powodu s¹d czeka sam¹ tylko duszê  w jaki
sposób u¿y³a naczynia cia³a; samo za naczynie nie podlega wyrokowi, poniewa¿ i kielich nie jest potêpiany, jeli kto u¿ywa go dla otrucia; ani miecz nie
jest skazywany na po¿arcie przez zwierzêta, jeli kto nim bezprawie pope³ni³.
A zatem niewinne jest cia³o w tej czêci, w której nie bêd¹ policzone mu z³e
czyny, i nic nie przeszkadza, ¿eby by³o ono zbawione z powodu jego niewinnoci. Chocia¿ bowiem ani dobre uczynki nie s¹ mu poczytane, ani z³e, jednak
bardziej godne boskiej ³askawoci jest wyzwoliæ niewinnych. Uwolniæ bowiem
dobrych wypada, cech¹ za najlepszego jest dawaæ nawet to, do czego nie jest
siê zobowi¹zanym. A jednak kielich, nie mówiê o zatrutym, w który w jaki
sposób mieræ splunê³a, ale o zara¿onym oddechem prostytutki, kastrata, gladiatora, czy kata, pytam, czy go potêpisz mniej ni¿ ich poca³unki? Nawet
kielich zanieczyszczony naszymi w³asnymi brudami albo niedoprawiony stosownie do naszego gustu mamy w zwyczaju wyrzucaæ, im bardziej z³ocimy
siê na s³u¿bê. Nawet miecza zbroczonego przestêpstwami któ¿ nie usunie
z ca³ego domu, a có¿ dopiero z sypialni, ze swego zag³ówka, przypuszczaj¹c
mianowicie, ¿e o niczym innym niæ nie bêdzie jak o nienawici dusz drêcz¹cych i niepokoj¹cych swoj¹ krwi¹ tego, który z nim pi. Przeciwnie za
i kielich, niesplamiony przestêpstwem i godny polecenia z powodu starannoci
s³u¿by, bêdzie ustrojony wieñcem tego, który z niego pije lub te¿ ozdobiony
przez obsypanie kwieciem, i miecz, chlubnie skrwawiony na wojnie i lepszy
od zabójcy, otrzyma swoj¹ chwa³ê przez powiêcenie. Czy istnieje zatem przyczyna, aby wydaæ wyrok na naczynia i na narzêdzia, aby i one podzieli³y
zas³ugi panów i sprawców? Temu równie¿ dowodowi zadoæuczyni³bym, pomimo ¿e ró¿nica rzeczy nie odpowiada przyk³adowi. Wszelkie bowiem naczynie albo narzêdzie sk¹din¹d brane jest do u¿ytku, z materii ca³kowicie innej od
ludzkiej substancji; cia³o za od pocz¹tku w ³ono matki wsiane, ukszta³towane,
zrodzone jest wraz z dusz¹ oraz z ni¹ zmieszane we wszelkim dzia³aniu. Bo
chocia¿ przez Aposto³a cia³o nazywane jest naczyniem, które poleca on
utrzymywaæ we czci (1 Tes 4,4), to jednak to samo cia³o nazywane jest  przez
tego samego Aposto³a  cz³owiekiem zewnêtrznym (2 Kor 4,16), to jest ów
mu³, który najpierw zosta³ oznaczony nazw¹ cz³owiek, a nie kielich,
miecz albo jakie naczynie. Cia³u bowiem zosta³a nadana nazwa naczynie z powodu jego zawartoci, w której obejmuje i zawiera duszê; nazwa za
cz³owiek z powodu wspólnoty natury, która u¿ywa go w dzia³aniu nie jako
instrumentu, ale jako wykonawcê. Tak te¿ jako wykonawca podlega s¹dowi,
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chocia¿ o sobie nic nie wie, poniewa¿ jest czêci¹  a nie przyrz¹dem  duszy,
która posiada wiadomoæ. Z tego powodu i Aposto³ wiedz¹c, ¿e cia³o nic nie
mo¿e samo z siebie uczyniæ, co nie przypisywane jest i duszy, uwa¿a cia³o za
grzeszne, aby nie s¹dzono, ¿e jest wolne od s¹du z tego powodu, ¿e zdaje siê
byæ ono kierowane przez duszê. W ten sposób, kiedy poleca cia³u jakie
uczynki chwa³y  Chwalcie i wywy¿szajcie Boga w waszym ciele (1 Kor
6,20)  pewny, ¿e i te d¹¿enia s¹ spe³niane przez duszê, zaleca je jednak
równie¿ cia³u, poniewa¿ i jemu obiecuje nagrodê. W przeciwnym razie ani
nagana by mu siê nie nale¿a³a jako niepodlegaj¹cemu winie, ani te¿ zachêta
jako dalekiemu od chwa³y: i nagana bowiem i zachêta by³yby pró¿ne wobec
cia³a, gdyby brakowa³o i nagrody, któr¹ uzyskuje w zmartwychwstaniu. [...]
XXXIV. Przede wszystkim, kiedy Chrystus mówi, ¿e na to przyszed³,
aby zbawiæ to, co zginê³o. Có¿ zginê³o?  zapytasz. Cz³owiek bez w¹tpienia.
Czy ca³y, czy po czêci? Z pewnoci¹ ca³y, je¿eli grzech, który jest przyczyn¹
zatracenia cz³owieka, pope³niony z po¿¹dania tak za podniet¹ duszy, jak
i dzia³aniem cia³a, aby zakosztowaæ zakazanego owocu, ca³ego cz³owieka
obarczy³ oskar¿eniem o przestêpstwo i dlatego uczyni³ winnym zatracenia.
Zatem niech bêdzie ca³y zbawiony ten, który ca³y zgin¹³ z powodu pope³nienia
grzechu; chyba ¿e i owa owca bez cia³a siê zagubi³a i bez cia³a bêdzie odnaleziona. Jeli bowiem jej cia³o z dusz¹ (to znaczy ca³e zwierzê) przynoszone jest
na ramionach dobrego pasterza, to jest to przyk³ad cz³owieka, który ma byæ
odnowiony z obu substancji. A przeciwnie, jak bardzo niegodnym Boga jest
doprowadziæ po³owê cz³owieka do zbawienia, to jest uczyniæ jeszcze mniej ni¿
czyni ludzka sprawiedliwoæ, gdy¿ ³askawoæ ziemskich ksi¹¿¹t zawsze wymaga pe³noci. [...]
LXIII. Zmartwychwstanie zatem cia³o, i to wszelkie, to samo, i w ca³oci. Gdziekolwiek ono jest, jest u Boga w depozycie przez najwierniejszego
porednika Boga i cz³owieka, Jezusa Chrystusa, który odda cz³owiekowi Boga
i Boga cz³owiekowi, cia³u ducha i duchowi cia³o i który ju¿ w sobie samym
po³¹czy³ obie czêci cia³a i z³¹czy³ oblubienicê z oblubieñcem i oblubieñca
z oblubienic¹. Jeli bowiem kto usi³owa³by nazwaæ duszê oblubienic¹, to
zapewne cia³o pod¹¿y za dusz¹ jako posag. Dusza nie bêdzie jak nierz¹dnica,
aby by³a nag¹ przyjêta przez oblubieñca: swoje cia³o ma jako wyprawkê, jako
ubiór i s³ugê; bêdzie ono jej towarzyszy³o jako rodzeñstwo mleczne. Lecz to
cia³o jest oblubienic¹, która w Chrystusie Jezusie wziê³a ducha za oblubieñca
przez krew. To, co ty uwa¿asz za jego mieræ, jest w rzeczywistoci czasowym
odejciem: nie sama dusza odchodzi, ma równie¿ tymczasem cia³o swoje ustronie: w wodzie, w ogniu, w ptakach, w bestiach. Gdy w nich wydaje siê, ¿e
znika, to jakby w naczynia by³o przelewane. Gdy za same naczynia ulegn¹
zniszczeniu, kiedy z nich tak¿e cia³o ujdzie do swego pocz¹tku, to jest do
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ziemi, bêdzie ponownie wch³oniête jakby przez krête kana³y, aby na nowo
z niej Adam zosta³ uczyniony, który us³yszy od Pana: Oto Adam sta³ siê
jednym z nas (Rdz 3,22), prawdziwie wówczas znaj¹cy z³o, z którego wyszed³, i dobro, do którego przyszed³. Duszo, dlaczego zazdrocisz cia³u?
Nikt nie jest tak tobie bliski, kogo po Bogu mo¿esz kochaæ; nikt nie jest ci
bardziej bratem, jak cia³o, które wraz z tob¹ w Bogu siê rodzi! Ty raczej
powinna mu wyprosiæ zmartwychwstanie, jeli przypadkiem przez ciebie
zgrzeszy³o. Lecz nic dziwnego, jeli nienawidzisz cia³a, którego twórc¹ równie¿ wzgardzi³a, i które w Chrystusie przyzwyczai³a siê albo negowaæ, albo
zmieniaæ, równie¿ i samo S³owo Bo¿e, które sta³o siê cia³em, albo pismem lub
wyjanianiem fa³szuj¹c, dodaj¹c tajemnice apokryfów, blunierstwa plotek.
A jednak Bóg wszechmog¹cy, przeciwko tym pomys³om nieufnoci i przewrotnoci, w ostatnich dniach wlewaj¹c ze swoj¹ opatrznociow¹ ³ask¹ swojego ducha na wszelkie cia³o, na swoje s³ugi i s³u¿ebnice, o¿ywi³ wiarê w zmartwychwstanie, która s³ab³a i oczyci³ przez jasne wiat³o swych s³ów i myli
dawne Pisma z wszelkiej ciemnoci pow¹tpiewania. A poniewa¿ konieczne
jest, ¿eby by³y herezje, aby okaza³o siê, którzy s¹ godni uznania, one za bez
jaki sposobnoci dawanych przez Pismo nie mog³yby wyjæ na jaw, dlatego
dawne Pisma wydaj¹ siê dostarczaæ im pewnych powodów i one same mo¿liwe
s¹ do odparcia tymi pismami. Lecz poniewa¿ Duchowi wiêtemu tak¿e nie
wypada³o ukrywaæ prawdy, a tym mniej w tego rodzaju argumenty obfitowaæ,
które mog³yby s³u¿yæ jako zasiew dla przewrotnoci heretyków, ale raczej
wyrywaæ ich wczeniejsze db³a, dlatego  przez nowe proroctwo wylane
z Parakleta  ju¿ rozproszy³ wszelkie wczeniejsze w¹tpliwoci i wa¿ne dla
heretyków przypowieci za pomoc¹ otwartego i jasnego przepowiadania. Jeli
zaczerpniesz z takiego ród³a, ¿adnej innej doktryny nie bêdziesz pragn¹æ
i ¿adna gor¹czka w¹tpliwoci Ciebie nie spali: odnowisz siê, czerpi¹c z niego
za ka¿dym razem równie¿ zmartwychwstanie cia³a.
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Jaros³aw Babiñski, Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze
uzasadnieñ, Pelplin 2005, ss. 320
W czasach wspó³czesnych, charakteryzuj¹cych siê ateizacj¹ i sekularyzacj¹ ¿ycia indywidualnego i zbiorowego, usi³uje siê za wszelk¹ cenê w twórczoci literackiej, eseistyce czy te¿ dzie³ach naukowych autorstwa duchownych
znaleæ oryginalne i zarazem niezawodne recepty na powrót do ¿ycia, w którym jest miejsce dla Boga i religii. Wielu wspó³czesnym wydaje siê, ¿e ksiê¿a-naukowcy, ksiê¿a-poeci sformu³owali na kartach swych rozpraw czy tomików
poezji uniwersalne programy, pozwalaj¹ce ka¿demu zagubionemu Europejczykowi wyjæ z krêgu niemocy, s³aboci, negacji i zw¹tpienia, przechodz¹cego niekiedy w rozpacz. Ksiê¿a dzia³aj¹cy na niwie nauki, kultury, sztuki nie
chc¹ powiêkszaæ o kolejne ju¿ pokan¹ grupê przepisów jako panaceum na
uzdrowienie wspó³czesnego cz³owieka i epoki, w której przysz³o mu ¿yæ. Nie
zamierza³ tak postêpowaæ równie¿, jak siê wydaje, pelpliñski badacz, ks. Jaros³aw Babiñski. Stoj¹cy na gruncie realizmu metafizycznego autor rozprawy Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnieñ nie chce uchodziæ za
intelektualistê rzucaj¹cego gromy, przekonanego o swej nieomylnoci.
Zgodnie z zapowiedzi¹ autora, w pracy podjête zosta³o wyzwanie, aby
zanalizowaæ, jak funkcjonuje w naszej kulturze, której szczególnym wymiarem
jest mylenie filozoficzne [...] niezwyk³y fenomen, okrelany mianem dowodów na istnienie Boga (s. 15). Zapowiedziany we Wstêpie  w którym autor
omówi³ szczegó³owo, co jest przedmiotem dysertacji, zaprezentowa³ syntetyczn¹ ocenê dotychczasowej literatury przedmiotu, a tak¿e informacje o bazie
ród³owej  chronologiczno-problemowy sposób uporz¹dkowania i wyk³adu
rozpatrywanych kwestii leg³ u podstaw podzia³u ksi¹¿ki na cztery rozdzia³y.
J. Babiñski pragn¹³ w nich uchwyciæ przemiany filozoficznej refleksji nad
Absolutem, [dokonaæ  P.K.] analizy podstawowych tekstów filozoficznych,
[rozwa¿yæ  P.K.] je w kontekcie filozoficznej twórczoci ich autorów,
z uwzglêdnieniem t³a historyczno-filozoficznego. Przedstawiaj¹c wyniki przeprowadzonych badañ [stara³ siê odnieæ  P.K.] je do [...] literatury przedmiotu
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i z ni¹ konfrontowaæ (s. 15). Ponadto chcia³ nadaæ swojej rozprawie walory
dydaktyczno-popularyzatorskie. Wychodz¹c z uzasadnionego za³o¿enia, ¿e
przedstawienie ca³okszta³tu myli, spostrze¿eñ i refleksji filozofów europejskiego krêgu cywilizacyjnego od czasów staro¿ytnych a¿ po wspó³czesnoæ,
odnosz¹cych siê do problematyki uzasadniania istnienia Boga, jawi siê jako
ogromne przedsiêwziêcie badawcze, pomin¹³  jak twierdzi  wiele istotnych
zagadnieñ metafizycznych i historyczno-filozoficznych (s. 16), wierz¹c, ¿e
tym samym w sposób bardziej klarowny ukaza³ istotê i specyfikê analiz interesuj¹cych go kwestii na przestrzeni wieków.
Wydaje siê, ¿e ks. Babiñski zrealizowa³ postawione cele badawcze. Preferuj¹c przejrzyst¹ metodologiê badañ, przy analitycznym zaciêciu, zdo³a³
 zgodnie z zamierzeniem  przedstawiæ dowodzenie istnienia Boga w kontekcie szerszego procesu opisywania bytu za pomoc¹ narzêdzi rozumu, jako
elementu tzw. kultury uzasadnieñ, nie przes³aniaj¹c zarazem autonomii, logiki
i struktury wewnêtrznej myli poszczególnych filozofów. Niezwykle istotne
i konsekwentnie przeprowadzone s¹ zw³aszcza analizy zwi¹zków miêdzy ideami g³oszonymi przez tych ostatnich. J. Babiñski w sposób kompetentny selekcjonuje i wskazuje równie¿ te elementy pozamylowego kontekstu twórczoci
europejskich intelektualistów, które mo¿na uznaæ za znacz¹ce punkty odniesienia dla ich myli b¹d za czynniki wp³ywaj¹ce istotnie na jej kszta³t i przemiany. Trafnie zosta³o rozpoznane np. znaczenie wp³ywu rodz¹cego siê chrzecijañstwa na mêdrców greckich. W dalszych pracach badacza, analizuj¹cych
uwik³anie koncepcji filozoficznych w ich pozamylowy kontekst, zachêca³bym
autora Udowodnionego Boga do mielszego wykraczania poza sferê metod
badawczych historyka filozofii w stronê analiz interdyscyplinarnych, wykorzystuj¹cych m.in. dorobek socjologii wiedzy, psychologii spo³ecznej.
Na pochwa³ê zas³uguje umiejêtne unikanie nadmiernego ujednolicenia
obrazu opisywanych przeobra¿eñ w wiadomoci filozofów, bêd¹cych konsekwencj¹ percepcji nowych idei. Autor pokaza³  na szerszym tle intelektualno-kulturowym  ró¿nicuj¹cy wp³yw okrelonych czynników na kszta³t i jakoæ
merytoryczn¹ dyskursu o dowodach  drogach na istnienie Boga. Z punktu
widzenia historyka idei niezwykle interesuj¹ce wydaj¹ siê ponadto te analizy,
przeprowadzone przez uczonego, które pozwalaj¹ wywa¿yæ elementy zmiennoci i kontynuacji w sposobie dowodzenia faktu istnienia Absolutu przez
filozofów w ró¿nych epokach historycznych, postrzegania przez nich tych samych problemów w kolejnych fazach rozwoju cywilizacji europejskiej. Owe
analizy  obok swej autotelicznej wartoci  uzasadniaj¹ jednoczenie trafnoæ
chronologiczno-problemowej konstrukcji rozprawy.
Oprócz problemów badawczych bezporednio zwi¹zanych z tematem
pracy, J. Babiñski w interesuj¹cy sposób  co warto podkreliæ  podejmuje
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kwestie natury ogólniejszej (np. dotycz¹ce mylenia mitycznego). Przedstawia
czytelnikowi nie tylko pogl¹dy wybranych filozofów odnonie do wspomnianej problematyki, lecz równie¿ w³asne s¹dy, opinie dotycz¹ce niektórych kwestii, jak chocia¿by relacji miêdzy wiar¹ i rozumem.
Faktem jest  w przekonaniu uczonego  ¿e ¿yjemy w czasach obojêtnoci religijnej. Ulatnia siê tajemnica wiata, wpisany w jego struktury porz¹dek
eschatologiczny, przewiadczenie, ¿e wszystko, co siê dzieje tu i teraz ma
znaczenie dla urzeczywistnienia boskiego planu zbawienia. Rzeczywistoæ
czasów wspó³czesnych jest coraz czêciej sprowadzana jedynie do przedstawienia naukowego, interpretowana w kategoriach racjonalizmu. Cz³owiek
wspó³czesny jest przekonany o w³asnej sile, o tym, ¿e dziêki posiadanym mo¿liwociom panuje nad wiatem, decyduje o sensie i kierunku jego dziejów.
Wierzy, ¿e nie ma dla niego rzeczy niemo¿liwych. J. Babiñski z jednej strony
jest trochê zaniepokojony tak du¿ym zakresem i natê¿eniem wiary Europejczyków w siebie samych, z drugiej jednak, nie s¹dzi, by prowadzi³o to do zaniku
sacrum w kulturze europejskiej i ¿yciu codziennym mieszkañców Europy.
Homo sapiens to, zdaniem duchownego, zarazem homo religiosus. Jednostka
ludzka  uwiadomiwszy sobie w³asn¹ kruchoæ, s³aboæ, przemijalnoæ a wiêc
cechy wpisane w jej byt  prêdzej czy póniej zacznie znów odkrywaæ Boga
i zg³êbiaæ  oczywicie nie bez udzia³u w³asnego rozumu  prawdy religijne.
J. Babiñski, podobnie jak jego patron duchowy  Tomasz z Akwinu  stoi
na stanowisku, ¿e rozum nie niszczy wiary, lecz j¹ udoskonala. Jest zwolennikiem równowagi miêdzy wiar¹ i rozumem w nierzadko trudnym, ale niezmiernie frapuj¹cym procesie odkrywania Stwórcy w czasach postmodernizmu.
Ma wiadomoæ, ¿e wiara nie jest pochwyceniem Boga raz na zawsze, lecz
raczej nieustann¹ walk¹. Walk¹, w któr¹ wpisany jest zarówno przyp³yw, jak
i ubytek si³, zaufanie i przypuszczanie. W ramach owego dowiadczania wiary, przypominaj¹cego stan chwiejnej równowagi, trzeba równie¿, zdaniem
badacza, trudziæ siê nad uzasadnianiem istnienia Boga.
Du¿ym walorem prezentowanej pracy jest klarowny, precyzyjny, niemaj¹cy nic wspólnego ze scjentystycznym ¿argonem, jêzyk dyskursu. Autor
ponadto zamieci³ bogat¹ bazê ród³ow¹  bibliografia liczy oko³o 500 pozycji.
Rekapituluj¹c: pracê ks. Babiñskiego cechuje spójnoæ wewnêtrzna oraz
trafnie wybrane i zastosowane metody badawcze. Na podkrelenie zas³uguje
zakres przeprowadzonych analiz i wyprowadzonych z nich wniosków, a tak¿e
obecnoæ autorskich refleksji. Jest pozycj¹ wartociow¹, któr¹ warto poleciæ
czytelnikom, zainteresowanym problematyk¹ filozoficznych i teologicznych
uzasadnieñ istnienia Boga.
PIOTR KOPROWSKI
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Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Alternatywa dla sztucznej reprodukcji? Medyczne, etyczne i teologiczne aspekty naprotechnologii
Zak³ad Teologii Moralnej Wydzia³u Teologii UWM w Olsztynie 14 listopada 2008 r. zorganizowa³ seminarium naukowe pt. Alternatywa dla sztucznej
reprodukcji? Medyczne, etyczne i teologiczne aspekty naprotechnologii.
W potocznym, czy te¿ pseudonaukowym rozumieniu, metodê in vitro
uznaje siê za jedyn¹ skuteczn¹ w rozwi¹zywaniu problemu niep³odnoci. Jednak ta metoda ani nie leczy bezp³odnoci, ani nawet nie jest w pe³ni skuteczna,
jeli chodzi o poczêcie dziecka. Budzi te¿ kontrowersje etyczne. Alternatyw¹
dla niej mo¿e byæ moralnie godziwa i skuteczna metoda lecz¹ca bezp³odnoæ
i umo¿liwiaj¹ca naturalne poczêcie dziecka  NaProTechnology (spolszczona
nazwa to naprotechnologia). Na gruncie polskim jest to zjawisko nowe, st¹d
nie jest powszechnie znane. Metodê tê opracowa³ przed dwudziestu piêciu
laty prof. Thomas W. Hilgers z Omaha (USA), w Europie stosuje siê j¹ od
dziesiêciu lat. Natomiast dopiero w 2008 r. na leczenie niep³odnoci t¹ metod¹ zdecydowa³o siê pierwsze polskie ma³¿eñstwo. Na temat niep³odnoci,
in vitro oraz naprotechnologii wypowiadali siê fachowcy  prelegenci seminarium: prof. dr hab. med. Bogdan Chazan, mgr Maria rodoñ, dr Piotr Klimas oraz o. prof. Jaros³aw Kupczak.
Prof. B. Chazan jest ekspertem z dziedziny po³o¿nictwa i ginekologii
oraz dzia³aczem pro-life. W pracy klinicznej oraz licznych wyst¹pieniach
i publikacjach opowiada siê za bezwzglêdnym szacunkiem dla ¿ycia ka¿dej
osoby ludzkiej we wszystkich stadiach jej rozwoju. Podkrela bezwzglêdn¹
wartoæ ludzkiego ¿ycia, która nie ma bezporedniego zwi¹zku z jego jakoci¹. W medycynie postuluje uznawanie norm etycznych za decyduj¹ce
w kwestiach problematycznych.
W wyk³adzie Niep³odnoæ jako problem medyczny i etyczny profesor
podkreli³ fakt czêstego za¿ywania rodków antykoncepcyjnych (w tym hormonalnych) przez kobiety w wieku 2429 lat, czyli wtedy, gdy ich p³odnoæ
jest najwiêksza. Z biologicznego punktu widzenia jest to najw³aciwszy moment do poczêcia dziecka. Tymczasem wiele kobiet ten moment odk³ada
w czasie. W starszym wieku, oraz wskutek wczeniejszego d³ugotrwa³ego stosowania antykoncepcji, poczêcie dziecka jest trudne. Wówczas wiele kobiet
klasyfikowanych jest jako bezp³odne, choæ wcale tak nie jest; maj¹ one jedynie
obni¿on¹ p³odnoæ b¹d zaburzony cykl p³odnoci. Wtedy te¿, po kilku nieudanych próbach poczêcia dziecka, najprostszym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ
zastosowanie metody sztucznego zap³odnienia in vitro. Czyni siê to zbyt pochopnie, definiuj¹c bezp³odnoæ jako niemo¿noæ poczêcia dziecka po roku
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wspó³¿ycia bez stosowania rodków antykoncepcyjnych. Zdaniem profesora
jest to okres zbyt krótki do stwierdzenia niep³odnoci.
Ponadto zburzyæ nale¿y mit traktuj¹cy in vitro jako sposób leczenia bezp³odnoci. Profesor proponuje, jako alternatywê moralnie godziw¹, a jednoczenie skuteczn¹, metodê NaProTechnology, opieraj¹c¹ siê na wspomaganiu naturalnego
cyklu. Skutecznoæ dotycz¹ca poczêcia dziecka dla in vitro wynosi 2030%,
podczas gdy skutecznoæ w przypadku NaProTechnology dochodzi do 80%.
Profesor podkreli³ równie¿ niekomfortow¹ sytuacjê ginekologów katolickich. W Polsce jedynie niewielka ich grupa (oko³o 30 osób) jest zrzeszona.
W niektórych krajach wiata zachodniego lekarz ginekolog nie ma mo¿liwoci
sprzeciwu sumienia, czyli nie mo¿e odmówiæ aborcji na ¿¹danie, ani np.
pokazania zdjêcia ultrasonograficznego nienarodzonego dziecka matce, która
chce dokonaæ aborcji. Równie¿ w Polsce zdarzaj¹ siê takie sytuacje, ¿e lekarz
napotyka na trudnoci w wykonywaniu swojego zawodu zgodnie z w³asnym
sumieniem. Czêsto bowiem zasady przyjête w sumieniu b¹d etyka zawodowa
stoj¹ w sprzecznoci z obowi¹zuj¹cym prawem stanowionym.
Mgr Maria rodoñ wyg³osi³a referat Troska o ma³¿onków niep³odnych
w ramach MaterCare International. Opowiedzia³a zebranym o warsztatach
organizowanych w Niepokalanowie dla osób prze¿ywaj¹cych trudnoci zwi¹zane z poczêciem dziecka. Podczas warsztatów o charakterze rekolekcji analizie
poddawany jest powy¿szy problem z biologicznego, medycznego, psychologicznego i etycznego punktu widzenia.
Przedstawicielka MaterCare International krytycznie odnios³a siê do
sztucznych sposobów reprodukcji. Za pierwsz¹ ofiarê metody in vitro uzna³a
mê¿czyznê, który musi dokonaæ samogwa³tu w celu uzyskania silnego pobudzenia i oddania próbki nasienia do laboratorium. Przerwany zostaje wówczas
proces, w którym jego p³odnoæ mia³a byæ wy³¹cznym darem dla jego ¿ony.
Wy³¹czenie tego elementu poza kontekst aktu ma³¿eñskiego jest tragedi¹ wielu
mê¿czyzn, choæ nie zawsze s¹ oni tego wiadomi, poniewa¿ przy in vitro
wmawia siê ludziom, ¿e cel uwiêca rodki.
M. rodoñ stwierdzi³a, ¿e w kwestii bezp³odnoci i jej leczenia niezwykle
istotna jest jednoæ miêdzy ma³¿onkami, ich szacunek do siebie oraz wsparcie
duchowe i psychologiczne ze strony specjalistów czy duszpasterzy. Ma³¿onkowie borykaj¹cy siê z tym problemem wymagaj¹ pomocy w dojciu do poczêcia
dziecka na drodze naturalnej. Mo¿e to byæ proces d³ugotrwa³y, ale owocny w
wielu p³aszczyznach ich wspólnego ¿ycia. Fachowe leczenie przyczyn niep³odnoci musi byæ po³¹czone z uznaniem godnoci osoby ludzkiej, jej naturalnej p³odnoci i prymatu zasad etycznych.
Prelegentka opowiedzia³a siê za tym, by kwestie p³odnoci i seksualnoci
nie by³y regulowane przez przepisy prawa stanowionego (np. konstytucje),
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poniewa¿ to otwiera furtkê do sankcjonowania decyzji niemoralnych i antyludzkich.
Dr Piotr Klimas, uczeñ prof. Chazana, pierwszy polski lekarz naprotechnolog, w wystapieniu NaProTechnology a niep³odnoæ. Aspekty medyczne rozwin¹³ temat nowatorskiej metody leczenia niep³odnoci. Stwierdzi³, ¿e o bezp³odnoci mo¿na mówiæ dopiero po dwóch latach regularnego wspó³¿ycia bez
stosowania antykoncepcji (jest to równie¿ definicja WHO). Przypomnia³
o istnieniu metod Billingsa i Creightona, które polegaj¹ na naturalnym rozpoznawaniu p³odnoci u kobiety i stanowi¹ punkt wyjcia dla metody NaProTechnology. System naturalnego rozpoznawania p³odnoci mo¿e byæ stosowany do zaplanowania momentu poczêcia b¹d jego od³o¿enia. NaProTechnology
jest nie tylko metod¹, ale i pewnym sposobem mylenia, uwzglêdniaj¹cym
etyczne aspekty ludzkiej p³odnoci, i wspieraj¹cym naturaln¹ rozrodczoæ. Jej
celem jest odpowiednie zdiagnozowanie osoby staraj¹cej siê o dziecko, a nastêpnie wyleczenie przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych jego poczêcie.
Dr Klimas rozprawi³ siê z mitem, mówi¹cym o tym, ¿e niep³odnoæ jest
chorob¹ (tak jest najczêciej klasyfikowana), tymczasem jest ona objawem
zespo³u wystêpuj¹cych zaburzeñ. NaProTechnology, w odró¿nieniu od tradycyjnej ginekologii, wychodzi z za³o¿enia, ¿e bezp³odnoæ sama w sobie nie jest
chorob¹, lecz objawem nieprawid³owoci w organizmie kobiety lub mê¿czyzny. Zatem nale¿y rozpoznaæ dan¹ dysfunkcjê, wyleczyæ j¹ i tym samym pomóc parze ma³¿eñskiej w poczêciu drog¹ naturaln¹ ich w³asnego dziecka.
Metoda in vitro, która jest pójciem na skróty, nie leczy bezp³odnoci,
nie mo¿na dziêki niej postawiæ diagnozy ani zdefiniowaæ przyczyny, jest to
szybkie poczêcie nowego cz³owieka na szklanej p³ytce. Metoda ta nie eliminuje problemu bezp³odnoci, jest sprzeczna z natur¹ cz³owieka, rozmna¿aj¹cego siê poprzez wspó³¿ycie seksualne, zjednoczenie dwóch cia³ i dwóch komórek rozrodczych.
NaProTechnology to nie sposób na zast¹pienie aktu ma³¿eñskiego procedurami sztucznego rozrodu. Tu wspó³¿ycie mê¿czyzny i kobiety ma doprowadziæ do poczêcia. W tym procesie ogromne znaczenie ma nie tylko leczenie
farmakologiczne czy chirurgiczne, ale przede wszystkim naturalny potencja³
rozrodczy kobiety i mê¿czyzny oraz eliminacja elementów szkodz¹cych p³odnoci. NaProTechnology diagnozuje i leczy przyczyny niep³odnoci, uwzglêdniaj¹c naturalne mechanizmy p³odnoci. Zwraca siê tu szczególn¹ uwagê na
przebieg cyklu p³odnoci oraz na zapobieganie ewentualnym problemom
w przysz³oci, takim jak poronienie czy wczeniactwo.
Ostatni prelegent seminarium, ks. prof. Jaros³aw Kupczak, rozpocz¹³
swój wyk³ad Pomoc parom niep³odnym w wietle teologii cia³a od stwierdzenia, ¿e techniczna mo¿liwoæ poczêcia cz³owieka na szkle nie oznacza,
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¿e cz³owiekowi wolno to robiæ. W tym wypadku, a tak¿e w wypadku zamra¿ania ludzkich zarodków to, co mo¿liwe technicznie, nie oznacza, ¿e jest godziwe moralnie. Cz³owiek stworzony zosta³ na obraz i podobieñstwo Boga i to go
radykalnie odró¿nia od pozosta³ych stworzeñ. U pocz¹tku ka¿dej istoty ludzkiej jest stwórczy akt Bo¿y, w który rozmna¿anie ludzkie wpisuje siê na zasadzie wspó³pracy. Tutaj z kolei niezwykle wa¿ny jest moment poczêcia, które
winno odbywaæ siê na sposób ludzki, a miejscem wy³¹cznym do przekazywania ¿ycia powinno byæ ma³¿eñstwo mê¿czyzny i kobiety. Sposób i miejsce
poczêcia osoby ludzkiej definiuje j¹ na ca³e ¿ycie.
Sztuczna reprodukcja zak³ada kontrolê nad narodzinami cz³owieka, zatem
wchodzi w prerogatywy Stwórcy. Cz³owiek, bêd¹cy wynikiem pracy w laboratorium, przestaje byæ darem, lecz zostaje potraktowany jako produkt. Poczêcie
zgodne z natur¹ ludzk¹, w naturalnym akcie seksualnym jest owocem transcendencji i wyrazem otwarcia na transcendencjê. Przy metodzie wspomaganego
rozrodu in vitro mamy do czynienia z produkcj¹ istoty ludzkiej. Techniki
wspomaganej reprodukcji s¹ jednoznacznie negatywnie oceniane przez Magisterium Kocio³a Katolickiego (por. Instrukcja Donum vitae z 1987 r. oraz
Dignitas personae 22008 r.).
Wypowiedzi prelegentów wywo³a³y ¿ywe zainteresowanie s³uchaczy,
wyra¿one w licznych pytaniach i dopowiedzeniach. Dyskusja dotyczy³a przede
wszystkim regulacji prawnych kwestii bioetycznych. Zastanawiano siê, czy
problemy takie, jak zap³odnienie in vitro winny byæ w ogóle regulowane przez
prawo stanowione, a jeli tak, to w jakim zakresie. Za g³ówny wniosek seminarium mo¿na uznaæ zdanie zawarte w jego tytule  ju¿ jednak bez znaku zapytania: naprotechnologia jest skuteczn¹ i moralnie godziw¹ alternatyw¹ dla
sztucznej reprodukcji.
KRZYSZTOF GUZEK

Sprawozdanie z IX Dni Interdyscyplinarnych Wydzia³u Teologii
UWM pt. Na progu ¿ycia. Teoria ewolucji wobec wiary chrzecijan
W Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 1617 padziernika 2008 r. odby³a siê dziewi¹ta konferencja naukowa
z serii dorocznych Dni Interdyscyplinarnych Wydzia³u Teologii Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie zatytu³owana: Na progu ¿ycia. Teoria
ewolucji wobec wiary chrzecijan. W 150-lecie og³oszenia teorii ewolucji biologicznej Karola Darwina. Zorganizowano j¹ we wspó³pracy rodowiska bio-
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logicznego i teologicznego UWM. Na ka¿d¹ z trzech sesji sk³ada³y siê wyst¹pienia z trzech obszarów badawczych: filozofii, biologii oraz teologii.
W pierwszej sesji wyst¹pi³o szeciu prelegentów. Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk (Katedra Filozofii Przyrody Nieo¿ywionej KUL Jana Paw³a II)
przedstawi³ zagadnienie metodologicznego statusu teorii ewolucji biologicznej.
Zwróci³ uwagê na koniecznoæ oddzielenia trzech zakresów metodologicznych
cile zwi¹zanych z dyskusj¹ na temat ewolucji, które odzwierciedlaj¹ pojêcia:
ewolucja, teoria ewolucji biologicznej oraz ewolucjonizm. Prof. dr hab.
Eugeniusz Biesiadka (Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska UWM) przedstawi³ rozwój koncepcji ewolucyjnych od czasów Darwina. Omawiaj¹c elementy darwinowskiej teorii ewolucji, prelegent wyakcentowa³ fakty dostêpne
obserwacji oraz recepcjê teorii Darwina w wiecie nauki ze szczególnym
uwzglêdnieniem Augusta Weismanna, Richarda Goldschmidta, Stephena Jay
Goulda, Motoo Kimury, Piotra Kropotkina, Vero C. Wynne-Edwardsa czy Williama Hamiltona. Prof. dr hab. Ryszard Górecki (Katedra Fizjologii i Biotechnologii Rolin UWM) przedstawi³ zagadnienia ewolucyjne na poziomie genetycznym. Prelegent wskaza³ na istnienie w przyrodzie duplikacji genomów,
mutacji, rearan¿acji genów, zjawisko zmian w genomach przez przyjmowanie
genów od innych gatunków. Szczególnie interesuj¹ce by³o omówienie czterech
wersji ewolucji Hominidae: dwóch teorii po¿egnania z Afryk¹, teorii multiregionalnej oraz teorii wulkanicznej zimy.
Prof. dr hab. Alicja Boroñ (Katedra Zoologii UWM) w wyk³adzie Ewolucja
zwierz¹t na poziomie chromosomów ukaza³a problematykê ledzenia procesu ewolucji gatunków spokrewnionych na podstawie ró¿nic i podobieñstw w strukturze
chromosomów. Zwróci³a uwagê na istotne znaczenie duplikacji segmentowych
w ewolucji ssaków. Czynnikiem wyró¿niaj¹cym cz³owieka wród naczelnych
jest, w opinii prelegentki, sposób funkcjonowania genomu a nie jego struktura.
W opozycji do klasycznych zwolenników teorii ewolucji ks. prof. dr hab.
Piotr Lenartowicz (Instytut Filozofii, Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie) w wyst¹pieniu Scenariusze darwinizmu a rekonstrukcje szcz¹tków pracz³owieka podzieli³ siê z audytorium w¹tpliwociami
odnonie do zbyt harmonijnie prezentowanej teorii ewolucji. Problemem, jaki
zasygnalizowa³, jest wp³yw apriorycznych scenariuszy darwinizmu na interpretacjê staro¿ytnych szcz¹tków istot podobnych do cz³owieka epoki polodowcowej. Omówi³ trzy interpretacje teorii darwinizmu: uniwersalnej ci¹g³oci pokrewieñstwa, gradualizmu w genezie lokomocji bipedalnej cz³owieka oraz
zmian w pow³okach cia³a pracz³owieka. Przekonanie o s³usznoci za³o¿eñ darwinizmu w kwestii pochodzenia cz³owieka od przedludzkich, ma³pich przodków, a st¹d przewiadczenie o wzajemnym pokrewieñstwie gatunków zwierzêcych z ludzkim jest, zdaniem prelegenta, dyskusyjne.
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Ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM (Zak³ad Teologii Moralnej
UWM) w swoim zatytu³owanym Spór o trzeci gatunek szympansa. Ewolucjonizm jako wyzwanie dla chrzecijañskiej antropologii skupi³ siê na teologicznej
odpowiedzi na pytanie o filogenezê cz³owieka, które dla teologa ma nieuniknione implikacje ontogenetyczne i ontologiczne. Akcentuj¹c z³o¿onoæ materialno-duchow¹, prelegent podkreli³ wagê adekwatnej koncepcji ontologicznej, uwzglêdniaj¹cej komplementarnoæ ludzkiego cia³a i duszy. Nie brakuje
teologów (przyk³adem mo¿e byæ Ulrich Lücke), którzy przekroczenie Rubikonu hominizacji widz¹ w ladach wiadomoci religijnej praprzodków cz³owieka. Zdaniem prelegenta, nauki przyrodnicze powinny unikaæ wyjanieñ ca³ociowych, za nauki teologiczne powinny g³êbiej wnikaæ w osi¹gniêcia nauk
przyrodniczych.
W drugiej sesji uczestnicy konferencji wys³uchali czterech wyk³adów. Prof. dr hab. Zbigniew Wiktor Endler, w opracowanym we wspó³pracy
z dr Barbar¹ Jukiewicz-Swaczyn¹ (Katedra Ekologii Stosowanej UWM)
w wyk³adzie Przemiany krajobrazu przyrodniczego ziem polskich pod wp³ywem makroklimatu i antropopresji ukaza³ historyczny proces przemian klimatu
i rolinnoci oraz terytorialnych zale¿noci tych zmian. Na podstawie zaobserwowanych prawid³owoci mo¿liwe jest ustalenie prognozy klimatycznej dla
Polski i wiata. Istotnym czynnikiem jest tu ocieplanie klimatu zwi¹zane ze
wzrostem temperatury w pó³nocnej czêci Ziemi. Prowadzi to do poszerzenia
stref upa³ów w skali wiatowej.
Referat ks. dr. Dariusza D¹bka (Katedra Filozofii Przyrody Nieo¿ywionej
KUL Jana Paw³a II) zatytu³owany Metodologiczne granice naturalistycznej
interpretacji biologicznej teorii ewolucji zosta³ w pierwszej czêci powiêcony
metodologicznej charakterystyce teorii przyrodniczych, z uwzglêdnieniem zasady naturalizmu metodologicznego, jak i zasady jednorodnoci epistemologiczno-metodologicznej. W czêci drugiej prelegent dokona³ aplikacji zasad
metodologicznych do teorii ewolucji, wskazuj¹c na potrzebê rozró¿niania poziomów metodologicznych. Konsekwencj¹ naruszenia zasady jednorodnoci
jest problematyczne przejcie od teorii ewolucji na poziom naturalizmu ontologicznego. Przyczyn¹ kontrowersji zwi¹zanych z biologiczn¹ teori¹ ewolucji
i jej interpretacjami jest w³anie, zdaniem prelegenta, spór pomiêdzy naturalizmem metodologicznym i ontologicznym. Prof. dr hab. Stanis³aw Czachorowski (Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska UWM) zaprezentowa³ wyk³ad Miêdzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem  problem, czy konflikt pozorny? Rozwa¿aj¹c mo¿liwoæ pogodzenia poznania przyrodniczego z wiar¹ religijn¹, prelegent stwierdzi³, ¿e oba spojrzenia na przyrodê i rzeczywistoæ otaczaj¹c¹ cz³owieka nie s¹ sprzeczne, ale dope³niaj¹ siê i poszerzaj¹ horyzont
ludzkiego poznania. W kwestiach dotycz¹cych ewolucji biologia bêdzie sku-
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pia³a siê na problematyce mechanizmów ewolucji, za teologia i filozofia zajmuje siê pytaniem o sens ewolucji.
Ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM (Zak³ad Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej) przedstawi³ temat: Biblijny kerygmat o stworzeniu
w kaznodziejstwie i katechezie. Prelegent sformu³owa³ krytyczne stanowisko
wobec recepcji wiedzy przyrodniczej w przepowiadaniu, wskazuj¹c na potrzebê odnowy tak, aby w aktywnoci duszpasterskiej uwzglêdniaæ wspó³czesny
stan nauki w kwestii pocz¹tku ¿ycia i stworzenia cz³owieka.
Osiem referatów oraz dyskusjê plenarn¹ organizatorzy przewidzieli na
ostatni¹ sesjê konferencji. Prof. dr hab. Anna Lemañska (Katedra Filozofii
Przyrody UKSW) przedstawi³a temat Kreacjonizm ewolucyjny jako alternatywa koncepcji inteligentnego projektu. Omówi³a przyczynê konfliktu miêdzy
kreacjonistami fundamentalistycznymi, opieraj¹cymi siê na dos³ownej interpretacji tekstu Pisma wiêtego w odniesieniu do kwestii przyrodniczych
a ewolucjonistami. Ten zasadniczy konflikt znalaz³ swoja kontynuacjê w lansowanej od lat osiemdziesi¹tych XX w. koncepcji inteligentnego projektu (ID)
jako alternatywy darwinizmu odwo³uj¹cej siê do argumentów przyrodniczych.
Koncepcja inteligentnego projektu opiera siê na stwierdzeniu istnienia w ewoluuj¹cej przyrodzie ladów dzia³ania inteligentnego Projektanta. Prelegentka
wskaza³a na dwa sporód formu³owanych argumentów: na nieredukowaln¹
z³o¿onoæ organizmów oraz odwo³anie siê do pojêæ informacji i specyfikacji.
Mo¿na je okreliæ jako argumenty z niewiedzy nauk przyrodniczych. St¹d
te¿ trudno przyznaæ koncepcji inteligentnego projektu status teorii przyrodniczej, co nie znaczy, ¿e nale¿y wykluczyæ mo¿liwoæ powi¹zania ewolucjonizmu z kreacjonizmem, jak to siê dzieje w ramach teorii kreacjonizmu ewolucyjnemu.
Ks. prof. dr hab. Józef Turek (Katedra Filozofii Kosmologii KUL Jana
Paw³a II) w wyk³adzie Filozoficzne wyjanianie subtelnego dostrojenia
Wszechwiata do ¿ycia biologicznego odniós³ siê do kwestii dostrojenia praw
i uwarunkowañ, rz¹dz¹cych kosmosem, które s¹ niezbêdne do powstania, ewolucji i podtrzymania znanej postaci ¿ycia biologicznego. Wskaza³ na kosmiczne zbiegi okolicznoci, bêd¹ce subtelnymi dostrojeniami Wszechwiata do
¿ycia biologicznego, formu³uj¹c stanowisko filozoficzne wobec tych koincydencji. W tym kontekcie mo¿na te¿ wskazaæ na wartoæ wiary religijnej
w rozszerzaniu mo¿liwoci poznawczych.
W kolejnym wyst¹pieniu zatytu³owanym Inteligentnie zaprojektowane
organizmy  idea czy rzeczywistoæ? dr Dariusz J. Michalczyk (Katedra Fizjologii i Biotechnologii Rolin UWM) przybli¿y³ obraz wysoce skomplikowanej
struktury organizmów ¿ywych, podkrelaj¹c ró¿norodnoæ i wieloz³o¿onoæ
obserwowan¹ w naturze. Stwierdzi³, ¿e ewolucja biologiczna, oparta na zmia-
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nach zachodz¹cych pod wp³ywem wzajemnych odniesieñ wszystkich elementów przyrody, doskonali organizmy inaczej ni¿ chce to widzieæ koncepcja inteligentnego projektu. Ewolucja wskazuje na samoistne zmiany w przyrodzie,
które nie s¹ ukierunkowane, gdy tymczasem w ramach inteligentnego projektu
przyjmuje siê wywo³ywanie okrelonych zmian poprzez celowe dzia³anie. St¹d
te¿ inteligentne projekty mog¹ byæ traktowane co najwy¿ej jako idea, która
mo¿e staæ siê rzeczywistoci¹ dopiero w przysz³ociowej perspektywie w ramach biotechnologii.
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (Katedra Teologii Pozytywnej
UKSW) w referacie Teoria ewolucji wobec wiary chrzecijan w ujêciu papie¿y,
zw³aszcza Jana Paw³a II ukaza³ stanowiska papie¿y  Piusa XII (wypowiedzi
z lat 1943 oraz 1950) oraz Jana Paw³a II (wypowied z roku 1996)  wobec
teorii ewolucji. Pius XII odnosi³ siê do niej z daleko id¹c¹ rezerw¹ ze wzglêdu
na brak dowodów, nie wykluczy³ jednak mo¿liwoci ostro¿nego badania takiej
ewentualnoci. Sprzeciwia³ siê jednak stanowczo pogl¹dom ewolucjonistycznym neguj¹cym element boskiej kreacji wiata, jak te¿ próbom ewolucyjnego
wyjaniania pochodzenia cz³owieka. Jan Pawe³ II, rozwijaj¹c myl Piusa XII,
dostrzeg³ wartoæ nowych osi¹gniêæ nauk przyrodniczych i zaakceptowa³ naukowy status teorii ewolucji. Wiara chrzecijañska uznaje Boga za Stwórcê
ca³ego kosmosu, za Tego, który stoi u pocz¹tku istnienia wiata oraz go
w istnieniu podtrzymuje. Szczególny wymiar wiara ta uzyskuje w osobie ludzkiej jako szczególnym stworzeniu oraz wspó³pracowniku Stwórcy w odniesieniu do stworzenia.
W referacie zatytu³owanym Ewolucyjny model kreacjonizmu i jego funkcje wyjaniaj¹ce ks. prof. dr hab. Józef M. Do³êga (Instytut Ekologii i Bioetyki
UKSW) przedstawi³ model ewolucyjnego kreacjonizmu. Bóg jest tu postrzegany jako Pierwsza Przyczyna i Pra-ród³o wszelkiego istnienia. Wewn¹trz
stworzenia owa Pra-Przyczyna dzia³a przez porednictwo przyczyn wtórnych, a ich wzajemne wspó³dzia³anie jest przedmiotem dociekañ filozoficznych. Prelegent przedstawi³ tak¿e specyfikê wspó³dzia³ania tych dwóch
czynników na podstawie myli filozoficznej Antonina D. Sertillangesa, Pierra
Teilharda de Chardin, Karla Rahnera, Kazimierza K³ósaka, Claudea Tresmontanta, Tadeusza Wojciechowskiego, Ludwika Wciórki i Kazimierza Kloskowskiego.
Ks. dr Zdzis³aw Kunicki (Instytut Nauk Politycznych UWM) przedstawi³
temat Miêdzy teori¹ a ideologi¹. Z ewolucjonistycznych teorii religii. Podj¹³
kwestiê zakresu merytorycznego ewolucjonizmu kojarzonego z ró¿nymi dziedzinami wiedzy ludzkiej oraz zwi¹zany z tym problem ideologicznych poboczy prowadz¹cych do osi¹gania celów pozapoznawczych. Na tle historycznego
sporu miêdzy ewolucj¹ a religi¹ oraz nauk¹ a teologi¹ mo¿na ledziæ zjawisko

240

RECENZJE I OMÓWIENIA

ideologicznego wykorzystania teorii ewolucji w ramach ewolucjonistycznych
teorii religii. Niektóre idee francuskiego owiecenia, odrzucaj¹ce religiê
w imiê postêpu nauki, s¹ przyk³adem takiego nadu¿ywania refleksji naukowej
dla celów ideologicznych.
Zagadnienie ewolucji w etologii rozwa¿y³ ks. dr Jan Guzowski (Zak³ad
Teologii Moralnej UWM). Etologia, jako nauka porównawcza zajmuj¹ca siê
studium zachowania zwierz¹t, formu³uje elementy w³asnej nauki o wychowaniu. Etologia uwzglêdnia zarówno przystosowania do rodowiska implikuj¹ce
dzia³ania celowe, jak i wyuczenia przydatnych zachowañ poprzez ró¿norodne
dowiadczenia kszta³tuj¹ce wiedzê wrodzon¹. Etologia ludzka poszukuje
podstaw zachowañ cz³owieka siêgaj¹c po argumenty naukowe.
O. prof. dr hab. Zdzis³aw J. Kijas (Seraphicum Rzym; PAT Kraków)
w przed³o¿eniu Ewolucja stanowiska Kocio³a wobec teorii ewolucji zanalizowa³ zmiany stanowiska Kocio³a wobec teorii ewolucji. Przedstawi³ fazy interpretacji treci biblijnych o stworzeniu cz³owieka i wiata w historii teologii,
omawiaj¹c metodê literaln¹ i alegoryczn¹ Pisma wiêtego oraz tzw. konkordyzm. Wspó³czesne stanowisko Kocio³a uwzglêdnia osi¹gniêcia nauk przyrodniczych. Jan Pawe³ II przypisa³ teorii ewolucji wysok¹ rangê ze wzglêdu na
jej coraz lepsze osadzenie w materiale empirycznym.
Referaty i wyst¹pienia specjalistów zakresu biologii, filozofii i teologii
wskaza³y na trzy obszary rzeczywistoci dostêpnej ludzkiemu poznaniu, które
zbiegaj¹ siê w ramach refleksji nad zagadnieniem ewolucji. Adekwatna analiza
tej problematyki jest mo¿liwa jedynie w ramach studium interdyscyplinarnego,
uwzglêdniaj¹cego wyniki badañ ró¿nych dziedzin wiedzy.
KATARZYNA PARZYCH-BLAKIEWICZ
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