
R E C E N Z J E 
 

R O C Z N I K I   T E O L O G I C Z N E 
Tom  LIII-LIV,  zeszyt 7 – 2006-2007 

LEONARD GÓRKA SVD 
Katedra Teologii Ekumenicznej IE KUL 

UNIJNA EKLEZJOLOGIA 

 

 

Walerian B u g e l. Ekleziologie Užhorodské Unie a jejích dědiců na pozadí 
doby [Eklezjologia Unii Użhorodskiej i jej spadkobierców w kontekście his-
torycznym]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2003 ss. 274. ISBN 
80-244-0665-9. 
 
 Podjęty przez ks. Waleriana Bugela temat rozprawy jest charakterystyczny dla 
badań historyczno-teologicznych. Recenzowana rozprawa jest w pewnym sensie kon-
tynuacją, ale przede wszystkim poszerzeniem i pogłębieniem dotychczasowych za-
interesowań Autora, który wcześniej podejmował już badania nad problematyką 
bizantyjsko-słowiańską. Autor, pisząc tę rozprawę, ma więc za sobą doświadczenie 
heurystyczno-metodologiczne, które zaowocowało rzetelnością i poprawnością badań 
nad eklezjologią Unii Użhorodskiej. Dziełem tym ks. Bugel wieńczy kolejny etap 
swojej pracy naukowej. Na wstępie należy dodać, że recenzowane dzieło jest czeską 
wersją, poszerzoną o dwa rozdziały, wcześniejszej wersji polskiej pt. W obawie 
o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej (Lublin: RW KUL 2000). 
 1. Praca ks. Bugela wnosi niezaprzeczalny wkład w rozumienie szeroko pojmo-
wanej problematyki dążeń unijnych w formie unii partykularnych między Kościołem 
rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym. Cel, jaki stawia sobie Autor, jest 
bardzo ważny dla scharakteryzowania działań unijnych drugiego tysiąclecia na przy-
kładzie zawartej w 1646 r. Unii Użhorodzkiej. Usiłuje mianowicie odpowiedzieć na 
fundamentalne w tej kwestii pytania, a mianowicie: Jakie rozumienie Kościoła znala-
zło się u podstaw unii na Zakarpaciu, zarówno u łacinników, jak też u prawosław-
nych? Czy i na ile owa eklezjologia wykazuje cechy oryginalne? W czym naśladuje 
inne wcześniejsze unie, a w czym przypomina niektóre późniejsze? Jaka jest ekume-
niczna lekcja w obliczu inicjatyw opartych na tego rodzaju eklezjologii? (zob. s. 13) 
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 Autor stawia sobie trudne do rozstrzygnięcia pytania. Odpowiedź na owe pytania 
wymaga bowiem zarówno dokładnej analizy samych źródeł, jak też uwzględnienia ich 
szerokiego historycznego, społecznego i politycznego tła. Stopień trudności podwyż-
sza fakt, że kontekstem merytorycznym tego rodzaju działań unijnych jest zróżnico-
wana tradycja teologiczno-konfesyjna, wschodnia i zachodnia. Odnalezienie się w tych 
wymiarach wymaga wielkiej otwartości i uczciwości w referowaniu faktów i fero-
waniu ocen. Tym bardziej potrzebne, gdyż Autor zaznacza, że rozprawa ma charakter 
ekumeniczny (s. 14). 
 2. Do tej pory nikt nie podjął się takiego całościowego i aspektywnego zarazem 
zadania, które oferuje badaczom problematyki unijnej nowe horyzonty i bodźce do 
dalszych prac. Wynika to wystarczająco wyraźnie z przedstawionej literatury przed-
miotu. Z tego więc punktu widzenia recenzowana rozprawa ma charakter pionierski. 
Nie chodzi tu bowiem tylko o zapełnienie luk poznawczych. Analizowana przez Au-
tora ze zrozumieniem i krytyczną sympatią literatura przedmiotu uczy głębszego 
spojrzenia na zjawisko zawierania unii partykularnych między Wschodem prawo-
sławnym i rzymskokatolickim Zachodem. 
 3. Układ rozprawy jest logiczny. Został podporządkowany głównemu założeniu 
badawczemu i wynika z zebranego materiału bibliograficznego. Rozprawa składa się 
ze Wstępu, sześciu rozdziałów podzielonych na mniejsze jednostki, podsumowu-
jącego Zakończenia i Bibliografii. Całość wieńczy streszczenie w języku angielskim.  
 Wstęp (s. 11-19) rozprawy zawiera wszystkie nieodzowne metodologicznie ele-
menty, a więc wprowadzenie w problematykę unijną, określenie celu pracy, wyjaś-
nienie pojęć, krytyczne omówienie literatury przedmiotu i przedstawienie struktury 
rozprawy. Metodę pracy, choć nie została formalnie „zdefiniowana”, określa zarówno 
cel, jak i przedmiot rozprawy. Wiedzy na temat metody pracy dostarczają także opisy 
poszczególnych etapów realizacji zamierzonego celu. O logice i konsekwencji obra-
nej metody przekonuje nadto sam spis treści rozprawy. 
 W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Okoliczności historyczne zawarcia i wpro-
wadzenia w życie Unii Użhorodzkiej” (s. 21-60), Autor przedstawia następujące za-
gadnienia: Kościół wschodni na Zakarpaciu przed Unią Użhorodzką; Wysiłki zjed-
noczeniowe podejmowane przed 1595 r.; Próby zjednoczeniowe realizowane w latach 
1596-1645; Podpisanie aktu unijnego w Użhorodzie; Starania o poszerzenie wpływu 
unii po 1646 r.; Losy biskupstwa mukaczewskiego do 1771 r. 
 Rozdział drugi nosi tytuł „Charakterystyka wizji Kościoła w dokumentach unij-
nych” (s. 61-114) i obejmuje następujące zagadnienia: Unia Florencka jako próba unii 
całościowej; Unia Brzeska jako przykład unii częściowej; Inne przykłady unii lokal-
nych (etiopska, mołdawska, malabarska, unia w Marča, unie na Bliskim Wschodzie, 
unie rumuńskie); Główne cechy eklezjologii wieków XV-XVIII (eklezjologia łaciń-
ska, prawosławna, unicka). 
 Rozdział trzeci, zatytułowany „Rozumienie pojęcia Kościoła w dokumentach Unii 
Użhorodzkiej” (s. 115-146), składa się z pięciu podporządkowanych jednostek treś-
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ciowych: Memoriał unijny z 1652 r.; Dokumenty papieży i kongregacji rzymskich; 
Dokumenty hierarchii łacińskiej; Dokumenty unitów; Opozycja wobec unii. 
 Dwa następne rozdziały są, o czym już wspomniano, uzupełnieniem wcześniejszej 
wersji polskiej, a jednocześnie jej „uwspółcześnieniem”. I tak w rozdziale czwartym 
Autor charakteryzuje „Ruś «Amerykańską» jako kontynuację dziedzictwa Unii Użho-
rodzkiej” (s. 147-170), ukazując takie zagadnienia jak: Problem emigracji za ocean 
jako reakcja na problemy społeczno-narodowe; „Powrót ku prawosławiu” jako reak-
cja na nieuporządkowaną sytuację eklezjalną unitów w USA; Proces tworzenia samo-
dzielnych kościelnych struktur; Ameryka – współczesna sytuacja Kościoła wschod-
niego pochodzenia bizantyjsko-słowiańskiego. 
 Z kolei w piątym rozdziale, zatytułowanym „Spojrzenie na Kościół pośród współ-
czesnych dziedziców Unii Użhorodzkiej” (s. 171-188), Autor przedstawia i ocenia: 
Historyczne okoliczności, mające wpływ na postawy eklezjologiczne na terenie 
wschodniej Słowacji w 20. wieku; Poglądy na tajemnicę Kościoła pośród dziedziców 
Unii Użhorodzkiej w 20. stuleciu (prawosławni, unici, rzymscy katolicy); Problemy 
związane z poszukiwaniem kościelnej tożsamości wśród spadkobierców Unii Użho-
rodzkiej. 
 Ostatni, szósty rozdział („Próba oceny eklezjologii Unii Użhorodzkiej” – s. 189-
228) zawiera omówienie następujących zagadnień: Unia Użhorodzka na tle epoki; 
Główne rysy eklezjologii unijnej drugiego tysiąclecia; Poszczególne elementy charak-
terystyczne dla unii częściowych; Ekumeniczna lekcja spuścizny unijnej.  
 4. Jednym z podstawowych osiągnięć omawianej rozprawy jest zebranie i syste-
matyzacja obszernego materiału dotyczącego różnych aspektów problematyki unijnej, 
a zwłaszcza eklezjologii unickiej. Treść rozprawy świadczy o tym, że Autor z nale-
żytą starannością przebadał obszerną literaturę przedmiotu. Porusza się z dużą swo-
bodą w całym gąszczu szczegółowych wątków, które porządkuje zgodnie z przyjętą 
strukturą pracy. Poprawne wykorzystanie bogatego materiału źródłowego, a także 
własne dopowiedzenia, będące rozwinięciem i krytyczną oceną prezentowanych po-
glądów hierarchów i teologów, pozwalają na wysoką ocenę pracy pod względem 
merytorycznym.  
  Spośród wielu kwestii podejmowanych i poddawanych ocenie przez Autora nie-
które zdają się być szczególnie godne uwagi. Jestem głęboko przekonany, że nawet 
bez wyraźnych deklaracji słownych rozprawa ks. Bugela dobrze służy dziełu eku-
menicznego zbliżenia między Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymsko-
katolickim. Nie może bowiem być mowy o procesie pojednania – jak zauważa Autor 
rozprawy – jeżeli chrześcijanie zachodni i wschodni nie podejmą wezwania do oczy-
szczenia historycznej pamięci i jeżeli nie będzie dojrzewało w nich zrozumienie dla 
odrębnej wrażliwości dogmatycznej i duchowej. 
 Autonomiczną wartością rozprawy jest zawarta w niej obszerna, bo licząca 39 
stronic, bibliografia załącznikowa (zob. s. 233-272). Pod względem merytorycznym 
została określona już w samym temacie pracy. Stanowi ona imponujące narzędzie 
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pracy, wykorzystane również rzetelnie w przypisach, co świadczy nie tylko o erudycji 
Autora, ale także o rzetelności przeprowadzonej kwerendy naukowej i wykorzysty-
waniu jej dla dokumentacji analizowanych treści. W związku z tym należy podkreślić 
charakter przypisów w rozprawie. Przypisy towarzyszące korpusowi pracy nie tylko 
wskazują na źródło informacji, ale wnoszą wiele nowych rozwinięć myśli, jej pre-
cyzacji, wyjaśnień i tekstów źródłowych. Gdyby spojrzeć na przypisy osobno, to 
objętościowo i treściowo stanowiłyby dzieło komplementarne do tekstu zasadniczego.  
 Na uznanie zasługuje sposób dokonywania oceny zarówno problematyki unijnej, 
jak i eklezjologii zawieranych unii partykularnych. Autor rozprawy formułuje sądy 
w sposób wyważony. Udało mu się ustrzec używania języka emocjonalnego i krzyw-
dzącego dla postaw polemicznych. Szczęśliwie unika stanowisk krańcowych. Gwoli 
przykładu – w obliczu uprzedzeń i stereotypów ks. Bugel proponuje postawę wywa-
żoną, pojednawczą: „Metody zaprowadzania unii częściowych powinny uświadomić 
chrześcijanom, że jedyną drogą do osiągnięcia pełnej i trwałej jedności może być 
jedynie szczery dialog oparty na zasadach równości i partnerstwa. Ponadto konieczne 
staje się krzewienie wśród wiernych poszczególnych Kościołów tożsamości praw-
dziwie chrześcijańskiej, która musi zastąpić dotychczasową tożsamość konfesyjną, 
opartą zwłaszcza na elementach kontrowersyjnych, która stała się konsekwencją 
petryfikacji podziałów zaistniałych na przestrzeni wieków” (s. 198). Nie oznacza to 
bynajmniej wyzbycia się własnej tradycji z całym bogactwem różnorodnych, wzbo-
gacających charyzmatów.  
 Wdzięczny jestem ks. Bugelowi za słowa Zakończenia (s. 229-232), gdzie przed-
stawia celnymi słowami syntetyczną refleksję oceniającą skomplikowaną problema-
tykę unijną, a szczególnie eklezjologię unijną, która stała u podstaw konkretnej par-
tykularnej unii – Unii Użhorodzkiej. Analiza dokumentów pozwoliła Autorowi za-
uważyć różnicę w eklezjologii zastosowanej przy zawieraniu Unii Użhorodzkiej po 
stronie łacińskiej i unickiej. Stałą cechą autorów Unii z kręgu Kościoła łacińskiego 
było utożsamienie Kościoła Chrystusowego wyłącznie z Kościołem rzymskokato-
lickim. Autor taką postawę określa jako „ekskluzywizm eklezjologiczny”. Jego kon-
sekwencją był „ekskluzywizm soteriologiczny”. Natomiast wśród unitów dostrzega 
Autor ścieranie się dwóch wizji eklezjologicznych, z których korzystano wedle po-
trzeby. Oprócz ekskluzywnego rozumienia tajemnicy Kościoła, które unici przejęli 
z teologii łacińskiej, chodziło o bardziej inkluzywny model koegzystencji Kościołów 
lokalnych, pozostających w stanie braku wzajemnej komunii kościelnej. Na podstawie 
zachowanych źródeł, jak zauważa ks. Bugel, nie można jednak z całą pewnością 
określić, czy model ten można utożsamić z eklezjologią „Kościołów siostrzanych”. 
Można natomiast wykazać – co czyni Autor rozprawy – że akt Unii Użhorodzkiej, 
w porównaniu z deklaracją unijną autorstwa biskupów Terleckiego i Pocieja, wy-
kazuje, że eklezjologia Unii Użhorodzkiej nie odznaczała się tak wyraźnym eksklu-
zywizmem jak ta doby Unii Brzeskiej. Chodzi zwłaszcza o fragmenty dotyczące moż-
liwości zbawienia oraz o ratyfikację uchwał Soboru Trydenckiego. Niemniej w każ-
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dym przypadku unii lokalnych konsekwencją było to, że osiągnięta w ten sposób 
jedność niosła z sobą nowy podział wśród chrześcijan. 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że rozprawę ks. Bugela odróżnia od dotych-
czasowych antagonizujących publikacji postawa życzliwego i otwartego myślenia 
o trudnych i skomplikowanych problemach związanych z problematyką unijną.  
 Po lekturze rozprawy ks. Bugela należałoby właściwie zadać sobie pytanie: Czy 
jest możliwa unia bez zniszczenia, czyli idea pojednania Kościoła prawosławnego 
z Kościołem rzymskim bez zrywania łączności z patriarchatem ekumenicznym 
w Konstantynopolu oraz z całym chrześcijańskim Wschodem? Dostrzegał już taką 
możliwość metropolita kijowski Piotr Mohyła († 1647), gdy w anonimowym memo-
riale skierowanym do papieża Urbana VIII nakreślił odważny projekt stworzenia 
autonomicznej metropolii, będącej w jedności zarówno z patriarchą Konstantynopola, 
jak i ze stolicą rzymską. W odróżnieniu od inicjatorów Unii Brzeskiej działał on 
w porozumieniu z duchowieństwem i wiernymi świeckimi. Jest to intuicja, która za-
sługuje również dzisiaj na uwagę. Czyż i dziś nie powinna nam towarzyszyć formuła 
modlitewna kończąca jego Lithos, czyli Kamień (Kraków 1642, pisownia oryginalna): 
„Lepiej niech Pan Bóg sam jakiemi On wie sposobami serca obudwu stron i obudwu 
Cerkwi sprawi i do onej starożytnej jedności przyprowadzi i z obudwu jedno uczyni”? 
 
 
 
KS. PIOTR JASKÓŁA 
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją 
Uniwersytetu Opolskiego 

KU INTEGRALNEJ EKLEZJOLOGII POSOBOROWEJ 
 
 
Andrzej N a p i ó r k o w s k i  OSPPE. Misterium communionis. Eklezjalny 
paradygmat zbawienia. Kraków: Wydawnictwo WAM 2006 ss. 319. ISBN 
83-7318-693-X. 
 
 Wybór tematu prezentowanej rozprawy należy uznać za w pełni uzasadniony i po-
trzebny. Wprawdzie eklezjologia ostatnich soborów przedłożyła kilka podstawowych 
sposobów pojmowania Kościoła: „Świątynia Ducha Świętego”, „Mistyczne Ciało 
Chrystusa”, „Lud Boży”, „Prasakrament” oraz Communio – i każdy z tych sposobów 
opisania tajemnicy Kościoła wydaje się trafny i właściwy, tym niemniej nie są to 
pojęcia nawzajem się wykluczające, lecz do siebie przystające lub uzupełniające się. 

ROCZNIKI TEOLOGICZNE 53-54:2006-2007 z. 7 
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Według o. Napiórkowskiego na pozytywne wyróżnienie zasługiwałoby pojęcie ostat-
nie, stąd też celem jego studium „jest wypracowanie naukowych przyczynków do 
integralnej eklezjologii posoborowej” (s. 8). Pragnie wypracować takie ujęcie Koś-
cioła, które byłoby sumarycznym stanowiskiem zarówno teologii fundamentalnej, jak 
i dogmatycznej. Z metodologicznego punktu widzenia przeprowadzenie takiej prezen-
tacji wymagało posłużenia się najpierw instrumentarium teologii fundamentalnej, 
zmierzającej do uzasadnienia i uwiarygodnienia Objawienia Trójjedynego Boga 
w chrześcijaństwie oraz do wykazania nadprzyrodzonego charakteru tej religii i jej 
soteryjnej realizacji w doczesnej przestrzeni Kościoła (ratio), aby następnie zbadany 
obszar zweryfikować narzędziami teologii dogmatycznej, poruszającej się bardziej 
w kategoriach doktrynalnych (fides). 
 
 

I. ZAŁOŻENIA I STRUKTURA PRACY 

 
 Autor przyznaje, że podstawowemu zamierzeniu w opracowywaniu eklezjologii 
communio towarzyszyło wiele drugorzędnych intencji, z których jedną była chęć 
zwrotu ku nowej metodologii w samej teologii. Wydaje mu się bowiem, że współ-
czesna fragmentaryzacja zaszkodziła nauce jako takiej. Według niego potrzeba dziś 
większego zaangażowania w usuwaniu murów wzniesionych przez daleko posuniętą 
specjalizację. Również teologia na obecnym etapie domaga się bardziej integralnych 
ujęć, które pomogłyby na nowo odkryć jedność i całość tej dyscypliny naukowej. 
 Merytorycznym założeniem Autora jest „rekonstrukcja rzeczywistości komunijnej 
w obszarze całej ludzkości, w świecie religii, w całym chrześcijaństwie i wreszcie 
w Eklezji katolickiej” (s. 9). Tym założeniom odpowiada jasna, logiczna i przejrzysta 
struktura rozprawy. 
 Po Wprowadzeniu (s. 5-28), w którym zostały przedstawione cel i zamierzenia 
studium oraz różne nurty eklezjologii communionis w refleksji posoborowej, w roz-
dziale pierwszym Autor omawia wspólnotę najbardziej uniwersalną, bo wspólnotę 
ludzką (s. 29-45). Początki tej wspólnoty o. Napiórkowski widzi już w samym akcie 
stwórczym, rozumianym jako wezwanie do partnerstwa. Kolejne paragrafy odnoszą 
się do szczegółowych zagadnień dotyczących wychowania do wspólnoty poprzez 
kulturę, do jedności Europy, mającej zagwarantować pokój i będącej nadzieją świata 
wartości, oraz do globalizacji, będącej zarówno szansą, jak i zagrożeniem jedności 
ludzkości. 
 Rozdział drugi, zatytułowany „Wspólnota religijna” (s. 46-67), dotyczy różnych 
form religii rozumianych jako otwarcie na rzeczywistość transcendentną. Autor oma-
wia też dialog Kościoła z religiami i kulturami. 
 W rozdziale trzecim, zatytułowanym „Wspólnota chrześcijańska” (s. 68-128), Au-
tor prezentuje Objawienie chrześcijańskie jako nieustanne wychodzenie Boga do 
człowieka, wiarę – jako odpowiedź człowieka na udzielanie się Boga, Jezusa Chrys-
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tusa – jako osobową komunię Bóstwa i człowieczeństwa oraz ekumenizm – jako 
dążenie do pojednania różnych wspólnot wierzących w jednego Chrystusa. 
 Ostatni, najobszerniejszy i wewnętrznie najbardziej zróżnicowany rozdział po-
święcony jest wspólnocie eklezjalnej (s. 129-273). Autor omawia w nim najgłębsze 
teologiczne podstawy wspólnoty Kościoła, takie jak chociażby: Trójca Święta, Duch 
Święty czy Słowo Boże, wspólnototwórcze działanie modlitwy, liturgii, sakramentów 
– zwłaszcza Eucharystii, urzędy służące w Kościele posłudze jednania oraz różne 
formy wspólnotowego życia i działania w Kościele. 
   W Zakończeniu (s. 274-279) Autor zbiera podstawowe wyniki badań i próbuje 
formułować wnioski. Zauważa, że w ostatnich latach w recepcji myśli Soboru Waty-
kańskiego II koncepcję Kościoła uzupełnia się eklezjologią communio (s. 276). Od-
krywanie rzeczywistości Kościoła jako komunii można obecnie uznać za bardzo waż-
ne zadanie, otwierające szerokie możliwości dla refleksji teologicznej nad mysterium 
Ecclesiae w ogóle. 
 
 

II. TREŚCIOWY ASPEKT MONOGRAFII 
 
 Niewątpliwą zaletą pracy jest indeks osobowy, ułatwiający korzystanie z książki 
tym, którzy nie zamierzają czytać jej w całości, gdyż interesują ich tylko pewne 
zapatrywania czy opinie wybranych osób. Nie ma wprawdzie indeksu rzeczowego, ale 
w pewnym stopniu zastępuje go szczegółowy spis treści.  
 Oceniając treściowy aspekt monografii o. Napiórkowskiego, należałoby podkreślić 
przynajmniej kilka dogmatycznie ważnych momentów. Przede wszystkim całościowy 
charakter ujmowania soteryjnej komunii ujawnia taką formę refleksji teologicznej, ja-
ką od lat próbują wprowadzać teologowie zachwyceni Soborem Watykańskim II. 
O. Napiórkowski nazywa to „hominizacją Boga i deifikacją człowieka” (s. 9). Od-
wieczny Syn Boży przyjął bowiem „ubóstwo” naszego ciała po to, byśmy dostąpili 
bogactwa Jego Bóstwa. W tym nastawieniu opracowanie o. Napiórkowskiego jest 
kontynuacją najlepszych tradycji Ojców Kościoła (np. Grzegorza z Nazjanzu).  
 Tajemnica wspólnoty (mysterium communionis) wiernych złączonych więzią z Bo-
giem i więzami wzajemnymi znajduje się u podstaw tłumaczenia dziejów zbawienia 
czasu minionego, obecnego i przyszłego. Dla Autora „wspólnota” staje się wiary-
godną i powszechną kategorią rozumienia każdej płaszczyzny i sposobu miłosnego 
wychodzenia Boga do człowieka i człowieka do Boga oraz przyjaznego nawiązy-
wania przez ludzi więzi między sobą. Communio to rzeczywisty eklezjalny para-
dygmat nieustannie obecny w dziejach zbawienia. Idea communio unaocznia i niejako 
kondensuje wspólnotę: najpierw tę widzialną, czyli wierzących między sobą, a na-
stępnie tę ważniejszą, choć niedostrzegalną i będącą źródłem tej pierwszej, czyli Bo-
ga z człowiekiem, albowiem to Ojciec w Chrystusie gromadzi swój lud, to poruszenia 
Ich Ducha czynią nas jednym Kościołem. 
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 Preferencja pojęcia Kościoła jako communio pozwala, według Autora, odejść od 
fałszywego postrzegania Kościoła jedynie w kategorii zewnętrznej, instytucjonalnej 
organizacji, umożliwiając ujawnienie jego pełnej, Bosko-ludzkiej natury. Odkrywanie 
i zgłębianie dwóch natur Kościoła i nieredukowanie go do tego, co widzialne czy in-
stytucjonalne, staje się dla teologów nieustannym wyzwaniem i zadaniem.  
 Postrzeganie tajemnicy Kościoła w wymiarze komunijnym bardziej uwydatnia 
również wspólnotowy charakter Bożej ekonomii zbawienia i przyczynia się do po-
wstrzymania nadmiernie dziś rozbudzonego indywidualizmu. Ów indywidualizm za-
czyna destrukcyjnie wpływać nie tylko na jednostki, rodziny i inne „organizmy” spo-
łeczne, ale przenika nawet do życia Kościoła. Kryzys wspólnoty, wymagającej rych-
łego odbudowania, jest przejawem szerszego zjawiska – atrofii więzi międzyludzkich 
i systemów wartości. Zbawczy plan Boga względem człowieka, realizujący się w koś-
cielnej wspólnocie, odpowiada naturze ludzkiej rozwijającej się i osiągającej swój cel 
w grupach społecznych. Bóg uświęca i zbawia ludzi nie pojedynczo, ale jako swój 
wybrany lud. 
 Autor przekonuje, że kategorię „wspólnoty” należy odnieść szerzej, a mianowicie 
do samego chrześcijaństwa w konfesyjnym pluralizmie, do wielości religii i do całej 
ludzkości. Communio odpowiada bowiem – mimo wielu przesadnych tendencji indy-
widualizacyjnych – bardzo głębokim dążeniom człowieka do jedności. W różno-
rodnych odniesieniach społecznych żyje on ze swej natury jako istota społeczna. Ta 
szeroka, ogólnoludzka, religijna i chrześcijańska panorama dała rzetelne podstawy do 
pogłębionych analiz skomplikowanej wspólnoty eklezjalnej. 
 Większość dostrzeżonych kwestii nie została, oczywiście, w monografii rozwią-
zana ostatecznie, lecz jedynie zasygnalizowana. Wydaje się jednak, że pewna ogól-
ność bardziej uwydatnia powszechność idei communio, która przebiega przez wszyst-
kie otaczające nas przestrzenie. Takie badawcze stanowisko pozwoliło o. Napiórkow-
skiemu odkryć, że communio nie jest czymś wyłącznie kościelnym w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, ale w sposób odpowiedzialny może być odnoszone do wielu poza-
kościelnych powiązań człowieka. W integralnym podejściu do eklezjalnego para-
dygmatu dziejów zbawienia nie zabrakło treści ściśle ekumenicznych oraz ujęć dog-
matycznych i pastoralnych o charakterze ekumenicznym. 
 

* 

 Książka świadczy o Autorze. W tym konkretnym przypadku dowodzi profesjona-
lizmu w badaniach naukowych i znawstwa teologii Kościoła, wielkiej subtelności 
w wyjaśnianiu trudnych problemów natury teologicznofundamentalnej, dogmatycznej 
i ekumenicznej. 
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KS. PIOTR JASKÓŁA 
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją 
Uniwersytetu Opolskiego 

„SIMUL IUSTUS ET PECCATOR” 
KONTROWERSYJNA FORMUŁA KS. DRA MARCINA LUTRA 

 
 
Tomasz J a k l e w i c z. Święty grzesznik. Formuła Marcina Lutra „simul ius-
tus et peccator” w kontekście ekumenicznym.* Lublin: Wydawnictwo KUL 
2006 ss. 379. ISBN 83-7363-341-3. 
 
 Do lektury prezentowanej publikacji zachęca zarówno jej tytuł, jak i osoba Autora 
opracowania. Rozprawa bowiem nie dotyczy przeciętnego teologa, ale samego Mar-
cina Lutra z jego kontrowersyjną po dziś dzień, teologicznie i ekumenicznie, formułą 
simul iustus et peccator. Autorem opracowania zaś jest teolog katolicki, i w dodatku 
ksiądz, a ten fakt wzbudza dodatkowe zainteresowanie, jak Autor legitymujący się 
takim statusem zinterpretuje i oceni myśl Reformatora. 
 
 

I. AKTUALNOŚĆ EKUMENICZNA I DOGMATYCZNA 

FORMUŁY REFORMATORA 
 
 Ks. Tomasz Jaklewicz podjął problem bardzo aktualny i zasługujący na opraco-
wanie. W dialogu katolicko-luterańskim, podczas prac nad Wspólną Deklaracją w spra-
wie nauki o usprawiedliwianiu, formuła teologiczna simul iustus et peccator należała do 
najgoręcej dyskutowanych. Kontrowersje pojawiły się jeszcze przed oficjalnym pod-
pisaniem uzgodnienia. We Wstępie do książki Autor konkretnymi faktami uzasadnia 
potrzebę opracowania podjętego tematu. Przypomina, że już w Odpowiedzi Kościoła 
katolickiego na „Wspólną Deklarację” (1998 r.) sprawa „grzeszności usprawiedliwio-
nego” została wymieniona na pierwszym miejscu wśród zagadnień trudnych, a nawet 
wręcz niemożliwych do przyjęcia przez katolików w formie zapisanej w Deklaracji. 

 

* Rozprawa pt. „Formuła Marcina Lutra «Simul iustus et peccator» jako problem teologiczny 
w kontekście ekumenicznym” została napisana przez ks. T. Jaklewicza w Katedrze Chrystologii In-
stytutu Teologii Dogmatycznej KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Szymika (obrona 
publiczna: 15 XII 2003). Należy dodać, że jej Autor jest równocześnie absolwentem IE KUL – 
licencjackie egzaminy ustne złożył z wynikiem pozytywnym 7 VI 2001 r. (przyp. S. J. Koza). 

ROCZNIKI TEOLOGICZNE 53-54:2006-2007 z. 7 
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Wspomina zastrzeżenia kard. Ratzingera, opinię kard. Lehmanna i wyjaśnienia zawarte 
w Aneksie z 1999 r. do Wspólnej Deklaracji. Jego zdaniem: „Mimo tych wyjaśnień 
problem trudno uznać za zamknięty. Kontrowersyjna teza Lutra, zwłaszcza w kon-
tekście wspólnego rozumienia usprawiedliwienia grzesznika, jest nadal wyzwaniem dla 
teologii. Pytanie o możliwość takiej interpretacji, która jest do przyjęcia bez zastrzeżeń 
przez obie strony, pozostaje nadal bez jednoznacznej odpowiedzi” (s. 10). 
 Potrzebę podjęcia problemu trwałej grzeszności usprawiedliwionego uzasadnia rów-
nież drugi, oprócz ekumenicznej aktualności, argument wysunięty przez ks. Jaklewicza. 
Jest nim ranga dogmatyczna omawianej formuły. W teologii teza simul iustus et pec-
cator nie jest bowiem wątkiem marginalnym lub przebrzmiałym. Przeciwnie – jest 
jednym z podstawowych aksjomatów teologii protestanckiej, zestawianym nieraz w jed-
nym szeregu ze słynnymi zasadami: solus Christus, sola gratia, sola scriptura czy sola 
fide. Ma ona wyraźnie konfesyjny charakter, uwydatniony jeszcze w toku historycznej 
polemiki z nauczaniem katolickim. Odwołują się do niej także współcześni teologowie 
protestanccy. Zdaniem wielu badaczy luterańskich teza simul stoi w centrum reforma-
cyjnej teologii, ponieważ jest ona ściśle powiązana ze wszystkimi zasadniczymi wątka-
mi protestanckiej nauki o usprawiedliwieniu, a w opinii niektórych wyraża podstawową 
różnicę w stosunku do katolickiej nauki o usprawiedliwieniu (s. 11). 
 Ks. Jaklewicz nie zapomina także o względach egzystencjalnych, od których nie 
może abstrahować żadna dobra teologia. Pojęcia łaski (iustus) i grzechu (peccator) 
nie są – według niego – tylko pojęciami obiektywnej soteriologii, ale także terminami 
antropologicznymi, określeniami subiektywnej rzeczywistości. Opisują one kondycję 
i świadomość chrześcijanina, który ustawicznie odkrywa siebie jako obdarzonego 
łaską i grzesznika potrzebującego Bożego miłosierdzia. Podobnie jak K. Rahner 
i W. Kasper, T. Jaklewicz ma nadzieję, że próby nowej interpretacji formuły simul – 
także te, które podejmuje w swojej rozprawie – „przyczynią się nie tylko do postępu 
dialogu ekumenicznego, ale pomogą również w przybliżeniu chrześcijańskiej antropo-
logii współczesnemu człowiekowi” (s. 13 n.). 
 
 

II. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 

I „KROKI” DO JEGO ROZWIĄZANIA 

 
 Ks. Jaklewicz jest świadom, że twórczość Marcina Lutra to „ocean”, w którym 
niedoświadczony odkrywca może utonąć. We Wstępie stara się więc uściślić problem 
i metodologiczne kroki jego rozwiązania. Uściślenia dotyczące sformułowania tematu 
rozprawy są słuszne, choć stawiają pod znakiem zapytania sam temat. Czy rzeczy-
wiście konieczne było użycie w tytule mało precyzyjnego, bo otwartego na wszelkie 
możliwe strony, pojęcia „kontekst ekumeniczny”, skoro już we Wstępie (s. 15) Autor 
usprawiedliwia się, że ograniczy się tylko „do obszaru spotkania teologii katolickiej 
i protestanckiej (zwłaszcza tradycji luterańskiej)”? 
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 O oryginalności rozprawy często decydują wykorzystane źródła i opracowania. 
W przypadku rozprawy ks. Jaklewicza jest ich nie tylko wiele, ale mają także różno-
rodny charakter. To podwyższa stopień trudności. W niektórych analizach Autor wy-
korzystuje nawet literaturę prawosławną. Z trudnego zadania poprawnej analizy źró-
deł wywiązał się jednak dobrze. Zastrzeżenia można mieć jedynie do pewnej nie-
ścisłości opisu źródeł we Wstępie. Jak pisze Autor, są nimi w pierwszym rzędzie do-
kumenty dialogu katolicko-luterańskiego oraz studia teologów, którzy zajmują się 
spuścizną Lutra w duchu ekumenicznym. Owe studia nazywa „drugorzędnymi źród-
łami pracy” (s. 20). Użyte w tytule sformułowanie „kontekst ekumeniczny” pozwa-
lałoby wprawdzie na „równoległe” traktowanie teologicznych opracowań myśli Lutra 
i dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego, jednak z perspektywy pewnej obiek-
tywności czy hierarchii myśli teologicznej teksty uzgodnień dialogów – zwłaszcza na 
forum światowym – zawsze stoją wyżej od opracowań poszczególnych teologów. 
Dobrze zatem, że z tej możliwej „równoległości” w traktowaniu źródeł Autor wyco-
fuje się, nazywając studia nad myślą Marcina Lutra „drugorzędnymi źródłami”; kon-
sekwentnie ma to również odzwierciedlenie w Bibliografii (s. 362-364). 
 Zasadniczy problem rozprawy, w postaci tezy: „Simul iustus et peccator w kon-
tekście ekumenicznym”, został sformułowany już w tytule, a swój opis i uściślenie 
znalazł we Wstępie. Otóż, jak pisze tam Autor, zamierza metodycznie rozpracować 
ów problem na płaszczyźnie historyczno-dogmatycznej, ekumeniczno-dogmatycznej 
i egzystencjalno-antropologicznej. Te trzy płaszczyzny rozwiązywania problemu stały 
się rzeczywiście przedmiotem badań w trzech kolejnych rozdziałach. 
 
 

III. STRUKTURA ROZPRAWY 

 
 Trójdzielna struktura rozprawy jest logiczna, spójna i przejrzysta. Każdy z roz-
działów kończą cenne podsumowania. 
 W rozdziale pierwszym (s. 27-124) Autor ukazuje teologiczno-historyczną genezę 
formuły simul iustus et peccator. W pierwszym paragrafie zostały zebrane i przeanalizo-
wane biblijne źródła tytułowej tezy, zarówno te, na które powoływał się Luter, jak i te, 
które współcześni teologowie przytaczają jako jej uzasadnienie. Autor posłużył się przy 
tym metodą egzegetyczną. W kolejnych dwóch paragrafach zastosował natomiast meto-
dę historyczną. Szczegółowe badania luterologów pokazują te elementy doktrynalnej 
Tradycji, które miały wpływ na kształtowanie teologii Ojca reformacji. Z niektórych 
Reformator obficie czerpał (św. Augustyn i cały nurt augustyński w średniowieczu), 
z innymi walczył (późna scholastyka). Najistotniejsze nurty Tradycji, które wpłynęły na 
ukształtowanie się formuły simul, oraz jej najważniejsze loci w pismach samego jej 
twórcy zostały zebrane i przeanalizowane pod kątem ich dogmatycznego znaczenia oraz 
ewentualnego rozwoju myśli. Trydenckie dekrety „o usprawiedliwieniu” i „o grzechu 
pierworodnym” zostały ujęte w aspekcie ich polemiki z treścią formuły. 
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 W rozdziale drugim (s. 125-246) Autor śledzi rozwój problemu simul iustus et 
peccator w teologii protestanckiej i katolickiej XX wieku oraz w dialogach katolicko-
-luterańskich. W paragrafie pierwszym syntetycznie pokazuje, jakie miejsce zajmuje 
formuła w teologii protestanckiej ostatniego stulecia, zwłaszcza w obrębie nauki 
o usprawiedliwieniu. W paragrafie drugim przedstawia opracowania katolickie. Od-
szukanie odnośnych tekstów i ich analiza porównawcza umożliwiła dokonanie upo-
rządkowanego, „panoramicznego” przeglądu najbardziej istotnych ujęć, ocen czy re-
fleksji, co rzuca nowe światło na podejmowane zagadnienie. W ostatnim paragrafie 
tego rozdziału Autor prezentuje, w jaki sposób problem tezy simul zaznacza się 
w uzgodnieniach dialogów. Analiza porównawcza tekstów posłużyła do ukazania 
ewolucji zagadnienia na kolejnych etapach dialogu. Autor nie wyjaśnia jednak, dla-
czego – stosując metodę historyczną – ograniczył badania do XX wieku. 
 W rozdziale ostatnim (s. 247-343) – na podstawie danych zebranych w poprzed-
nich dwóch rozdziałach – Autor, posługując się metodą spekulatywną, dokonał próby 
systematycznej interpretacji, a właściwie reinterpretacji formuły w duchu ekumenicz-
nym. Kolejne kroki tej refleksji to najpierw naszkicowanie metodologicznych zało-
żeń, następnie przeanalizowanie trudności wynikających z odmiennego rozumienia 
kluczowych pojęć formuły (czyli iustus – kwestia pojmowania łaski oraz peccator – 
kwestia pojmowania grzechu) w obu tradycjach, wreszcie ukazanie wszystkich możli-
wych, formalnych i treściowych, aspektów tezy Lutra z zamiarem pojednania obu teo-
logii i wzbogacenia dogmatyki katolickiej. 
 
 

IV. OCENA TREŚCI ROZPRAWY 
 
 Najpierw trzeba podkreślić, że język prezentowanej rozprawy jest nie tylko po-
prawny i precyzyjny, ale również – mimo nagromadzenia wielu szczegółowych 
informacji – bardzo komunikatywny. Autor potrafił syntetycznie i krytycznie ująć 
olbrzymi materiał źródłowy, koncentrując się tylko na kwestiach najistotniejszych. 
Dzięki zastosowanym metodom, zwłaszcza ekumenicznej, prezentowane treści i wy-
niki badań są interesujące, a wnioski wyważone. 
 Od strony merytorycznej zaletą pracy są osiągnięcia nieznane dotychczas polskie-
mu czytelnikowi. Analizując biblijne korzenie tezy simul, ks. Jaklewicz wyraźnie 
i jasno stwierdza, że przy dzisiejszym stanie wiedzy biblijnej formuła Lutra odwo-
łująca się do Rz 7 nie znajduje uzasadnienia. Jednakże pogłębiona analiza innych 
tekstów biblijnych (Ga 5, 16 n.; 1 J; Łk 5, 8; Jk 4, 8) stawia krytyczne pytanie za-
równo tradycji katolickiej, jak i ewangelickiej. Autor odkrywa specyficzne uwrażli-
wienie wyznaniowe pojęć „grzech” i „pożądanie” i widzi możliwość, by w swoim 
kontekście teologicznym i pastoralnym nie były traktowane jako tezy przeciwstawne, 
ale interpretacje komplementarne. 
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 Badając przekonanie o grzeszności usprawiedliwionego w tradycji Kościoła przed 
Reformacją, ks. Jaklewicz dostrzega duchowe pokrewieństwo św. Pawła, św. Augu-
styna i Lutra oraz historyczno-teologiczny kontekst (reakcja antyscholastyczna, nomi-
nalizm i pobożność via moderna), w którym kształtowały się poglądy protestanckie. 
Dokumentuje, że ani luterańskie simul, ani katolicka interpretacja konkupiscencji 
dokonana przez Sobór Trydencki nie wyrażają do końca nauki św. Pawła. Obie inter-
pretacje mają swoje uzasadnienie biblijne, a z perspektywy historyczno-teologicznej 
różnica tkwi w rozłożeniu akcentów. Po przedstawieniu wyników badań historyczno-
-teologicznych ks. Jaklewicz stawia dwa pytania: pierwsze – o wielkość rzeczywistej 
różnicy między interpretacją katolicką a luterańską, na które dał odpowiedź „tak 
i nie”, argumentując dlaczego „tak” i dlaczego „nie”, i drugie – czy owa różnica ma 
„charakter niepokonanej sprzeczności”, na które nie dał jednoznacznej odpowiedzi. 
Wspomina wprawdzie przy tym o paradygmacie „pojednanej różnorodności” (s. 123), 
ale brak uściśleń rodzi podejrzenie, czy wspomniany paradygmat w tym wypadku, jak 
i w przypadku wielu innych rozwiązań proponowanych przez współczesnych ekume-
nistów, nie oznacza rezygnacji z dalszego pogłębienia problemu i akceptację aktual-
nego ekumenicznego status quo. 
 Cenne są wyniki badań zaprezentowanych w rozdziale drugim. Przede wszystkim 
pokazują one, że formuła simul nie pełni w teologii Lutra funkcji terminus technicus, 
a w kwestii interpretacji oraz dogmatycznej rangi tej formuły nie ma jednomyślności 
wśród samych ewangelików. Tym samym – zdaniem ks. Jaklewicza – tezy  simul nie 
można traktować jako jednoznacznego i niepodważalnego probierza autentycznego 
i współczesnego luteranizmu. Dialog ekumeniczny wykazał, że samo poszukiwanie 
tego, co łączy, nie wystarcza. Dla szczerej, czyli prawdziwej ekumenii ważne jest 
również to, co dzieli. Autor wykazał, jak zainteresowanie formułą simul przyczyniło 
się do lepszego zrozumienia różnic między katolickim a ewangelickim ujmowaniem 
przekazu biblijnego. Dzięki badaniom historycznym katolicy czytający dzieła protes-
tantów mogą dziś lepiej zrozumieć ich stanowisko niż ojcowie Soboru Trydenckiego. 
Współcześnie teologowie katoliccy doceniają również wartość formuły jako teologicz-
nego opisu duchowej rzeczywistości obecnej zwłaszcza w katolickiej liturgii i świa-
dectwie świętych. Ks. Jaklewicz, za O. H. Peschem, uświadamia współczesnym dog-
matykom i ekumenistom, że Marcin Luter i ojcowie Soboru Trydenckiego posługują 
się różnymi językami teologicznymi, innymi założeniami, inną filozofią i dlatego ina-
czej rozumieją te same terminy. 
 W ekumenicznej interpretacji formuły simul zaprezentowanej w rozdziale trzecim 
Autor wskazuje przede wszystkim na potrzebę „zachowania równowagi”. Jego zda-
niem grzeszność ochrzczonego nie powinna przesłaniać prawdy o nowości życia 
w Chrystusie, prawda o nowym stworzeniu nie powinna prowadzić do lekceważenia 
niebezpieczeństwa grzechu, ale formuły simul nie wolno też interpretować jako „równo-
wagi sił” grzechu i łaski, ponieważ nadzieja pochodząca od Boga jest zawsze większa 
od grzechu człowieka. Z tą ekumeniczną interpretacją z pewnością zgodzą się i ka-



RECENZJE 316 

tolicy, i ewangelicy. Pytaniem – być może wykraczającym poza ramy recenzowanej 
rozprawy, ale z pewnością jej bliskim – pozostaje jednak, czy i do jakiego stopnia 
pesymizm antropologiczny, osadzony w protestanckim pojęciu grzechu pierworodnego, 
jest paradoksalnym odstępstwem od teologicznej zasady sola gratia. Ponadto: czy 
w ogóle protestanckie sola nie są przejawem jednostronności, które może były zro-
zumiałe w okresie reformacyjnych polemik, ale dziś są już bardziej zasadami ideo-
logicznymi niż teologicznymi? 
 W ocenie osiągnięć merytorycznych trzeba zauważyć, że w całym swoim wy-
wodzie Autor dokładał starań, by krytycznie wyświetlić zarówno wartościowe i trafne 
tezy formuły simul iustus et peccator, jak i jej nieścisłości, niekonsekwencje i sła-
bości. W przypadku dyskusyjnych wątków starał się przedstawiać propozycje moż-
liwych rozwiązań. 

* 

 Zebrany, wszechstronnie zgłębiony i przetworzony, zgodnie z zaplanowanymi me-
todami, materiał zdaje się jednoznacznie potwierdzać wyjściową tezę ks. Jaklewicza, 
że formuła simul iustus et peccator jest problemem teologicznym także dziś, w dobie 
wielkich ekumenicznych postępów. 
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I. PROBLEMY STAROŻYTNEGO KOŚCIOŁA 
 

 Według założeń wydawcy nowa seria: Synody i Kolekcje Praw jest w zasadzie 
rozszerzeniem wydanych wcześniej tekstów: Dokumenty Soborów Powszechnych 

ROCZNIKI TEOLOGICZNE 53-54:2006-2007 z. 7 
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(T. 1-4. Kraków 2001-2004) oraz uzupełnieniem, które pozwala lepiej zrozumieć roz-
wój prawodawstwa i doktryny w ówczesnym Kościele. Prezentowany tom Dokumenty 
synodów od 50 do 381 roku otwiera serię, w której będą prezentowane w porządku 
chronologicznym teksty synodów Kościoła oraz kolekcje praw, które kształtowały 
życie chrześcijan w poszczególnych okresach jego dziejów. Zgodnie z przyjętą ideą 
prezentowany tom I tej serii zawiera teksty synodów Kościoła od jego początków, od 
tzw. synodu apostolskiego, do synodu konstantynopolitańskiego, uznanego z czasem 
za II sobór powszechny. Z zapowiedzi wydawniczych wynika, że przygotowywane 
następne tomy serii będą zawierały teksty Konstytucji Apostolskich i Kanony Ojców 
Greckich (t. II i III). Chronologiczną kontynuacją edycji dokumentów synodalnych 
będzie planowany na 2008 r. tom IV: Dokumenty synodów od 381 do 451. Tomy na 
lata następne obejmą synody od 451 r. do Soboru Konstantynopolitańskiego IV (870 r.). 
Wydawca myśli również o umieszczeniu w serii zbiorów prawa państwowego, które 
od Konstantyna dotyczą również spraw kościelnych: Kodeksu Cesarza Teodozjusza, 
Kodeksu Cesarza Justyniana oraz Księgi pontyfikałów i Ksiąg  pokutnych. 
 Trudno nie docenić wartości dotychczas wydanych Dokumentów Soborów Powszech-
nych i związanego z nimi tomu I nowej serii Dokumenty synodów od 50 do 381 roku. Są 
one niezmiernie cennym źródłem historycznym i teologicznym. Przedstawiając formuły 
wiary i dyscyplinę kościelną, stanowią prawdziwą kopalnię wiedzy o różnorodnych zja-
wiskach, zwyczajach, praktykach i sporach wewnątrz Kościoła. Ich lektura pozwala po-
znać sposoby tworzenia kościelnych struktur w rozszerzającym się chrześcijańskim świe-
cie. Ponadto ukazuje sposób, w jak synody tworzyły podwaliny prawa kościelnego, 
wpływały na soborowe prawodawstwo i prawa państw chrześcijańskich (Wprowadzenie). 
 Właściwie na tym stwierdzeniu można poprzestać, zwracając uwagę na stronę 
formalną edycji, jej zawartość i walory utylitarne. Tu nie może być wątpliwości, że 
mamy do czynienia z owocem niezwykłej staranności i edytorskiego kunsztu, które 
sytuują inicjatywę polskiego wydawcy, obok wydań M. Geerarda i E. Dekkersa, 
w czołówce najlepszych edycji soborowego i synodalnego dziedzictwa. 
 Oczywiście, że można postawić pytanie o wartość świadectw Kościoła o samym 
sobie. Na ile dokumentacja soborowa obiektywnie ukazuje źródła kontrowersji dok-
trynalnych? Na ile odpowiada na fundamentalne pytanie stawiane przez historyków: 
skąd wzięły się sobory? Na ile cytowane jednym tchem dokumenty różnych synodów 
i soborów oddają niezwykle zróżnicowaną przeszłość Kościoła? 
 Nie ujmując nic z niezaprzeczalnych walorów, wynikających z podjętego na grun-
cie polskim trudu edycji ustawodawstwa synodalnego i soborowego Kościoła, nie 
sposób nie wspomnieć o ich ograniczoności. Autorzy doskonale zdają sobie sprawę, 
że istnieje obfita dokumentacja i literatura „okołosynodalna”, którą pozostawiają „na 
boku” i o której jedynie wspominają w przypisach. Wybierają i podają tylko to, co 
synody i sobory rzeczywiście ustaliły: listy synodalne i listy posynodalne, kanony 
oraz formułowane wyznania wiary. Trudno z tego powodu czynić zarzut, skoro inten-
cją wydawcy jest edycja źródeł kanonicznych Kościoła. 
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 Trzeba przyznać, że tego rodzaju publikacje, ukazujące doktrynę Kościoła w jak 
najbardziej oszczędnej, wręcz „czystej” formie, mogą wpływać mobilizująco, ale nie 
ułatwiają poszukiwań odpowiedzi na fundamentalne pytania o źródła wiary i dyscyp-
liny Kościoła. Czy istotnie obraz starożytnego Kościoła w świetle dokumentów syno-
dalnych może być obrazem prawdziwym? Czy kategoria „sporu” o wyznanie wiary, 
jednoznacznie utożsamiana z Ariuszem, sporu o datę świętowania Wielkanocy czy 
sporu hierarchii sięgają istoty problemów starożytnego Kościoła? Czy istotnie, jak 
sugeruje Wprowadzenie, dokumenty o charakterze arbitralnym: formuły wyznania 
wiary i kanonów, decyzje podejmowane zwykle w sytuacjach spornych, wyrażają całą 
prawdę o Kościele starożytnym? Niewątpliwie lektura synodalnego orzecznictwa mo-
że sprawiać, a nawet potęgować wrażenie, że źródłem definiowanej wiary i dyscyp-
liny był chaos doktrynalny, a środkiem talent dyplomatyczny i chęci poszukiwania 
takiej formuły wiary, która zadowoliłaby biskupów i cesarza (Wprowadzenie s. XIII). 
Zapewne tej sugestii ulegli autorzy kolekcji. Znakomici znawcy starożytności chrze-
ścijańskiej doskonale wiedzą, że właściwe przyczyny problemów starożytnego Koś-
cioła tkwią w zbyt wąskim rozumieniu inkulturacji jako hellenizacji Kościoła. Jej 
szczytową formą była przyjęta na Soborze Nicejskim zasada akomodacji hellenizmu 
do wyrażenia wiary i struktur Kościoła1. 
 
 

II. OD JEROZOLIMY DO NICEI 
 

 Biorąc pod uwagę zawartość omawianego tomu, nietrudno zauważyć, że mamy do 
czynienia z wyjątkową różnorodnością synodalnej dokumentacji: od apostolskich po-
czątków po niezwykle skomplikowaną sytuację pomiędzy Soborem Nicejskim i zgro-
madzeniem w Konstantynopolu. Nie można jednak zapominać, że akta, obok walorów 
poznawczych problemów ówczesnego Kościoła, są niezwykle cenną dokumentacją 
kształtowania się specyficznej formy autorytetu w cesarsko-rzymskiej ekumenie. 
Ustawodawstwo synodalne i soborowe jest świadectwem sprawowania tego autory-
tetu na konkretnym etapie zmieniających się dziejów Kościoła. Słusznie autorzy za-
kończyli kolekcję tomu na dokumentacji poprzedzającej synod konstantynopolitański 
z 381 r., który inicjuje nowy etap dziejów Kościoła. 
 Już przed laty jeden z wybitniejszych patrologów, ks. M. Starowieyski, prze-
strzegał przed niebezpieczeństwem łączenia dziedzictwa teologii Soboru Nicejskiego 
z 325 r. z teologią synodu z 381 r., uznanego dopiero na Soborze Chalcedońskim (451 r.) 
za jeden z czterech soborów ekumenicznych Kościoła. Wobec zwyczajowego wy-
powiadania Credo nicejsko-konstantynopolitańskie przypomina, że są to dwie różne 
formuły wiary i świadectwa zróżnicowania wrażliwości teologicznej w rozwoju his-
 

1 Por. A. B a r o n. Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. Kraków: Wydawnictwo WAM 
2005. Zagadnieniem zasady akomodacji w soborowym ustawodawstwie zajmuje się F. Dvornik 
(Bizancjum a prymat Rzymu. Warszawa: Wydawnictwo PAX 1985). 
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torycznym Kościoła2. W tym kontekście można dodać, że łączne postrzegane dwóch 
soborowych formuł wiary wynika z nazbyt prezentystycznej i redukcjonistycznej 
wizji soborowej przeszłości Kościoła. Zbytnie akcentowanie autorytetu soborów 
ekumenicznych prowadziło do wielu nieporozumień wewnątrz Kościoła, kościelnych 
podziałów i teologicznej polemiki. Bezpośrednią konsekwencją jest spór o Filioque. 
 Ponadto pierwszy tom nowej serii dokumentuje niezwykle istotny proces kształto-
wania się tradycji Kościoła soborów ekumenicznych. Od daty zwołania pierwszego 
soboru do Nicei w 325 r. mówi się o „Kościele soborowym” ery konstantyńskiej. 
W konsekwencji powstaje wrażenie zaistnienia dwóch przeciwstawnych sobie pojęć 
Kościoła: „przedkonstantyńskiego”, czyli „przedsoborowego”, i „pokonstantyńskie-
go”, czyli „posoborowego”. Stąd kolejne pytania: Co było przedtem? Jak doszło do 
zwołania tego pierwszego soboru? Jak doszło do tego „Kościoła soborowego”? Czy 
było to nowe zjawisko w Kościele, czy wynik pewnego procesu rozwoju rozumienia 
pojęcia Kościoła? Autor uważa, że u podstaw tych pytań leży jedno, bardziej ogólne: 
Czy rozwój Kościoła jest stopniowym dojrzewaniem świadomości, czy też odbywa 
się on skokami? Równocześnie przyznaje, że synody, jako instytucja życia kościel-
nego, pojawiają się w drugiej połowie II wieku, nie należą więc do instytucji odzie-
dziczonych po czasach apostolskich i chyba trudno twierdzić, że są one instytucją 
pochodzenia Bożego3. 
 Problemem pozostaje kwestia tzw. Soboru Jerozolimskiego (Dz 15, 1-29) z około 
50 r. Nie figuruje on w wykazach synodów czy soborów Kościoła, analogicznie jak 
nie ma imion Apostołów w wykazach biskupów stolic apostolskich. Jest to zagadnie-
nie fundamentalne w rozumieniu tradycji apostolskiej i jej ciągłości w tradycji Koś-
cioła. Trudno zgodzić się z prostym stwierdzeniem o jego „takzwaności”, że „był on 
raczej kolegialnym sprawowaniem obowiązków przez grono Dwunastu, a nie ze-
braniem na kształt przyszłych soborów” (por. Dokumenty synodów s. 1 przyp. A). To 
jest jasne! Ale tego rodzaju opinia zwraca uwagę na uprzywilejowanie kościelnej 
tradycji i normatywny charakter soborowej tradycji w stosunku do tradycji Kościoła 
apostolskiego. Czy istotą soboru jest „kształt” zgromadzeń Kościoła cesarskiej eku-
meny, czy zasada kolegialnego sprawowania autorytetu w Kościele? 
 Nie ulega wątpliwości, że u podstaw uprzywilejowania tradycji cesarskich sobo-
rów było helleńskie rozumienie ideału nie w początkach, ale w rozwiniętej formie. 
Platońska wrażliwość Kościoła helleńskiego uniemożliwiała dostrzeganie ideału Koś-
cioła we wspólnocie znanej z Dziejów Apostolskich, ale w jego rozwiniętej formie 
Kościoła soborów ekumenicznych. Owo uprzywilejowanie soborowej tradycji dopro-
wadziło do schizmy między Kościołami Starego i Nowego Rzymu i ostatecznego jej 
odrzucenia na rzecz ideału apostolskich początków w dobie reformacji. 

 

2 Por. M. S t a r o w i e y s k i. Sobory Kościoła nie podzielonego. Tarnów: Wydawnictwo „Bib-
los” 1994 s. 41-45. 

3 Por. tamże s. 14. 
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 W perspektywie teologicznej formuła: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty 
i my” (Dz 15, 28) była podstawą soborowej teologii. Wprawdzie nie był to sobór Koś-
cioła IV wieku, ale całego ówczesnego Kościoła. Podobnie jak zebrani na soborach 
biskupi reprezentowali swoje Kościoły całego Imperium, tak Apostołowie reprezen-
towali cały ówczesny Kościół: wiernych pochodzenia żydowskiego, z ośrodkiem 
w Jerozolimie, i pochodzenia pogańskiego, z centrum w Antiochii. Późniejsze synody 
i sobory Kościoła były przejawem zinstytucjonalizowania kolegialnej roli Apostołów 
i ich następców, biskupów, w formie synodalnej. W porządku chronologicznym poja-
wiły się stosunkowo późno, po powstaniu Reguły wiary i zrębu kanonu Pisma Świę-
tego. Niewątpliwie procesy przekształcenia Cesarstwa w chrześcijańską ekumenę 
miały wpływ na wzrost świadomości biskupów jako kolegium apostolskiego. Utrwalił 
się zwyczaj kolegialnego podejmowania decyzji. Gwałtownie też wzrosło znaczenie 
decyzji synodów dla całego Kościoła. Doszło do zwołania w 325 r. pierwszego soboru 
ekumenicznego. Warto jednak zapytać: Na ile te teologiczne elementy biskupiej sy-
nodalności (soborowości) korespondują z zasadą kolegialności Soboru Apostolskie-
go? Jaką rolę odegrało w tym procesie prawo rzymskie i pozycja religijna chrześci-
jańskiego cesarza? Czy soborowe dokumenty potwierdzają stały wzrost świadomości 
własnej identyczności Kościoła i coraz dokładniejsze rozumie nauki pozostawionej 
mu przez Jezusa? Czy idea synodalności (soborowości) – wspólnego załatwiania 
najważniejszych spraw w Kościele – znajduje swój wyraz w coraz wyraźniej za-
rysowującej się idei synodu? Czy widoczny jest proces jej doskonalenia, poprzez 
refleksję nad strukturą Kościoła, urzędu biskupiego, zgromadzenia apostolskiego? 
Czy jest to typ refleksji teologicznej? 
 
 

III. WOKÓŁ „NORMATYWNYCH ŹRÓDEŁ KOŚCIELNYCH” 
 

 Mimo że autorom kolekcji towarzyszy legalistyczne rozumienie synodalnego i so-
borowego ustawodawstwa jako źródła prawa kościelnego, o czym świadczy zasadniczy 
podział serii na „Synody” i „Kolekcje Praw”, nazbyt widoczna jest próba odejścia od 
tradycyjnego rozumienia pojęcia „akta soborowe” jako zbioru soborowych protokołów. 
Edycja ustawodawstwa synodalnego, zaopatrzona systemem odnośników i informacji, 
z zastosowanym rozbudowanym aparatem naukowym, świadczy, że twórcom polskiej 
kolekcji przyświecało szersze i właściwe rozumienie pojęcia „akta synodalne”, bliższe 
znaczeniu, które określa ich grecki odpowiednik – ὑπομνήματα. 
 Zdajemy sobie sprawę, że prezentowane Dokumenty synodów od 50 do 381 roku to 
zaledwie pierwszy tom nowej serii Synody i Kolekcje Praw. Bez uwzględnienia tego 
faktu ryzykowne i przedwczesne jest wyrażanie własnych odczuć. Podobnie jak ryzy-
kowne jest proste utożsamianie ustawodawstwa synodalnego z działalnością legisla-
cyjną Kościoła, znaną pod tradycyjną i szacowną nazwą prawa kanonicznego. Dlatego 
jeszcze raz trzeba wrócić do zapowiedzi przybliżającej zawartość całej serii. W niej 
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tkwi nie tylko historyczny, ale i teologiczny kontekst omawianego tomu. Nieprzypad-
kowo bowiem wydawca przerywa dalszą edycję dokumentów związanych z synodami 
po 381 r., i przygotowuje wydanie praktycznie nieznanych dzieł patrystyki z III-V 
wieku: Konstytucji Apostolskich i Kanonów Ojców Greckich. Ponadto po ukończeniu 
edycji Akt synodalnych w dalszej przyszłości planuje wydanie dokumentów powsta-
łych w kancelarii cesarskiej i dokumentów papieskich (Zapowiedzi wydawnicze). 
 Autorzy przygotowywanej kolekcji kierują się własną logiką i mają prawo do 
realizowania swojej wizji edytorskiej. Jednakże waga całego przedsięwzięcia i bez-
cenna wartość udostępnianych źródeł każe zwrócić uwagę na zasadniczą zbieżność 
zapowiadanej kolekcji ze zbiorem, który badacze antyku chrześcijańskiego określają 
mianem „źródła normatywne kościelne”. Celowe, wręcz konieczne wydaje się od-
wołanie do uwag E. Wipszyckiej, bezpośrednio odnoszących się do badań, pośrednio 
także i edycji tychże źródeł. Autorka zwraca uwagę, że źródłem autorytetu Kościoła, 
obok Biblii i Nowego Testamentu, jest Tradycja. W swym historycznym rozwoju Koś-
ciół na różne sposoby wyrażał swoją wierność wierze i Tradycji, którą utożsamiał 
z szeroko rozumianą Tradycją Apostolską (Ojców Apostolskich II-III wieku). Owe 
świadectwa, bezpośrednio odwołujące się do wiary apostolskiej, były normą wiary 
i życia Kościoła, żywym wyrazem Tradycji i źródłem normatywnym Kościoła. Bib-
lijny i systematyczny charakter dzieł epigraficznych kształtował głębokie przekonanie 
o zachowaniu bezwzględnej wierności Tradycji. Kiedy zaprzestano bezpośredniego 
odwoływania się do Tradycji Apostolskiej, decydującą rolę w procesie legislacyjnym 
przejęły synody i sobory, prawo rzymskie i po części legislacja cesarska i papieska4. 
 Można dodać, że owe świadectwa wiary i Tradycji Kościoła „przedsoborowego”, 
spotęgowane poczuciem wierności Tradycji Apostolskiej, pozostały po dziś dzień 
normatywnym źródłem wiary i autorytetu w Kościołach niebizantyjskiego Wschodu. 
Nie bez oporów przebiegały próby podbudowania autorytetu soborów autorytetem Oj-
ców greckich. Wypowiedzi Ojców, norma ortodoksji Kościoła cesarskiego, okazały się 
„trzecią” jakością w procesie określenia soborów jako wyrazu wiary apostolskiej Koś-
cioła. Wprawdzie Ojcowie Kościoła, zwłaszcza Ojcowie greccy, odgrywali ważną rolę 
w życiu starożytnego Kościoła, to jednak traktowano je inaczej aniżeli nakazy zawarte 
w Tradycji Apostolskiej i synodalne kanony. Wprawdzie na Soborze In Trullo (692 r.) 
ostatecznie ustalono wykaz Ojców trwających w wierze apostolskiej jako stróżów 
ortodoksji, to jego decyzje nie zostały w pełni zaakceptowane. W Kościele bizantyjskim 
proces recepcji kanonu drugiego tego Soboru trwał do połowy XII wieku5. 
 W konsekwencji bezpośrednie odwołanie się do autorytetu Ojców greckich, ich 
trwania w Tradycji Apostolskiej Kościoła zaowocowało ukształtowaniem się teologii 

 

4 Por. E. W i p s z y c k a. Źródła normatywne kościelne. Wprowadzenie. W: Chrześcijaństwo 
u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze. T. V. Red. T. Derdy, E. Wipszycka. Kraków: Towa-
rzystwo Universitas 2004 s. 301-344. 

5 Por. tamże s. 320-322. 
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bizantyjskiej, a następnie prawosławnej. Utożsamienie wiary Ojców z ortodoksją apo-
stolskiego Kościoła wywarło wpływ na utożsamienie autorytetu Kościoła z autory-
tetem soborów ekumenicznych. Oto odpowiedź na pytanie o tzw. Sobór Apostolski. 
Czy istotnie helleński sposób postrzegania rzeczywistości teologicznej starożytnego 
Kościoła jest jedyną drogą trwania w jego ortodoksji? Czy istotnie sobory, w szcze-
gólności sobory ekumeniczne, są jedynym nośnikiem Tradycji Kościoła apostol-
skiego? Powyższe pytania wydają się fundamentalne dla pomyślności wznowionego 
po latach dialogu Kościołów siostrzanych. 

 
* 

 Prezentowany tom nowej serii nie ułatwia wglądu w kontekst historyczny i teo-
logiczny dokumentów synodalnych. Nawet nie odsłania faktu istnienia różnorodności 
instytucjonalnej i prawnej starożytnego Kościoła. Nie zmienia to faktu, że pozostaje 
niezwykle cennym i łatwo dostępnym źródłem refleksji nad funkcją synodów i so-
borów w procesie ujednolicania zróżnicowanych struktur i norm. Poza naszym zasię-
giem pozostają fundamentalne kwestie koncyliarności (soborowości) w eklezjologii 
Kościoła „ery konstantyńskiej”, jak i wcześniejszej kategorii kolegialności Kościoła 
„przedsoborowego”, utrwalonej w Konstytucjach Apostolskich. 
 Pytania budzi włączenie akt „Soboru Apostolskiego” (w tomie: akta tzw. „synodu 
apostolskiego”) do Akt synodalnych. Decyzja ta domaga się wyczerpującego wyjaś-
nienia, w przeciwnym razie prowokuje pytania: Zabieg grzecznościowy? Ukłon 
w kierunku najstarszej Tradycji Kościoła? Zabieg estetyczny, nadający synodalnemu 
prawodawstwu powagi apostolskiej? Zwyczaj edytorski? Są to pytania zasadne tylko 
w kontekście głębszej refleksji nad Tradycją Kościoła. 
 Te i pozostałe pytania tylko pośrednio dotyczą prezentowanego tomu. Ich bezpoś-
rednie odniesienie określa rola i miejsce ustawodawstwa synodalnego wśród pozosta-
łych źródeł normatywnych kościelnych. W kontekście zapowiedzi wydawniczych nasu-
wają się same. Śmiała inicjatywa wydawcy mobilizuje do podjęcia jakże skompliko-
wanej problematyki soborowego ustawodawstwa nie tylko w znaczeniu dyscyplinarnym 
(normatywnym i kanonicznym), ale w szerokim kontekście historycznym, teologicznym 
i ekumenicznym, jako jedno z fundamentalnych źródeł normatywnych Kościoła. Za-
początkowana seria Synody i Kolekcje Praw jest kolekcją, w której Akta synodalne 
pozostają częścią zróżnicowanego zbioru. Swoją zawartością w dostateczny sposób 
pokrywają się z elementami innego zbioru, określanego jako „źródła normatywne koś-
cielne”. Kwestią wyboru wydaje się kolejność uszeregowania odpowiednich tomów 
kolekcji. W porządku chronologicznym pierwsze miejsce należy do najstarszego źródła. 
Są nim Konstytucje Apostolskie, najstarsze świadectwo wyrażenia tożsamości Kościoła 
z Tradycją Apostolską. Następnie kolekcje: Akta synodalne i Dokumenty soborów po-
wszechnych (325-869), Kanony Ojców Greckich i kolekcja dokumentów papieskich. 
 Świadomi wartości inicjatywy wydawcy, wdzięczni za edytorski trud, z radością 
i nadzieją oczekujemy na każdy z kolejnych tomów. 
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KS. RAJMUND PORADA 
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją 
Uniwersytetu Opolskiego 

DIALOG KATOLICKO-PRAWOSŁAWNY 
O SAKRAMENTACH INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 
 
Marek B l a z a  SJ. Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dia-
logu katolicko-prawosławnym.* Kraków: „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 
2005 ss. 459. ISBN 83-89631-29-6 („Ignatianum”), 83-7318-490-2 (WAM). 
 
 Brak jedności Kościoła najbardziej widoczny i najdotkliwiej doświadczany jest 
chyba w niemożności wspólnego sprawowania sakramentów. Dotyczy to zwłaszcza 
Eucharystii, ale także inne sakramenty pozostają bardzo wyraźnym znakiem podziału 
chrześcijan. Problematyka sakramentów nie może zatem nie stanowić istotnego 
przedmiotu dialogu ekumenicznego, jeśli dialog ten ma przynieść konkretne owoce 
jedności. Dlatego dialog ten, brany w ogólności, legitymuje się już ważnymi uzgod-
nieniami w obszarze szeroko pojętej sakramentologii. Dzieje się tak również w kon-
kretnym wymiarze dialogu katolicko-prawosławnego w odniesieniu do sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej, o czym przekonuje publikacja M. Blazy, jezuity, wykła-
dowcy teologii ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie 
i na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Autor pisze we 
Wstępie (s. 17-26), że „celem […] rozprawy jest przybliżenie, pogłębienie i krytyczna 
ocena refleksji teologicznej dokonanej w dialogu katolicko-prawosławnym na temat 
tych trzech sakramentów” (s. 18), to jest sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Uza-
sadnieniem dla zainteresowania się tym obszarem katolicko-prawosławnych rozbież-
ności, obok ekumenicznego znaczenia samej materii, jest – według Autora – nie-
zadowalająca znajomość tego zagadnienia zarówno w katolickich, jak i prawo-
sławnych środowiskach teologicznych w wymiarze ogólnoświatowym oraz – co może 
być zarazem skutkiem jak i przyczyną tego pierwszego – brak całościowego opra-
cowania tej kwestii. 
 

 

* Rozprawa ta została napisana w Katedrze Teologii Prawosławnej IE KUL pod kierunkiem ks. 
prof. dra hab. Wacława Hryniewicza OMI pt. „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu 
katolicko-prawosławnym” (obrona publiczna: 09 VI 2004; uwaga moja: S.J. Koza). 

ROCZNIKI TEOLOGICZNE 53-54:2006-2007 z. 7 
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I. SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

A KATOLICKO-PRAWOSŁAWNE ROZBIEŻNOŚCI 

 
 Książka podzielona jest na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym („Od pole-
miki do dialogu” – s. 27-100) Autor wprowadza czytelnika w historyczny kontekst 
rozbieżności katolicko-prawosławnych w ujmowaniu sakramentów inicjacji chrześci-
jańskiej. Prezentując rozwój sakramentologii na Wschodzie i na Zachodzie, Autor 
skupia się przede wszystkim na szczegółowych i najbardziej problematycznych za-
gadnieniach z zakresu dyscypliny sakramentalnej. W przypadku sakramentu chrztu 
przedstawia toczącą się przez kilka wieków polemikę, która koncentrowała się przede 
wszystkim wokół problemu ważności chrztu i wynikającą stąd praktykę rebaptyzacji, 
stosowaną tak po stronie katolickiej, jak i prawosławnej. Autor ukazuje przy tym 
doktrynalne tło tych praktyk oraz ich lokalne i czasowe zróżnicowanie. Wspomniane 
tło stanowi rozwijana po obu stronach doktryna eklezjalnego ekskluzywizmu, nato-
miast lokalne zróżnicowanie dotyczy zwłaszcza Kościoła prawosławnego, gdzie no-
tuje się różne regionalne modyfikacje praktyki rebaptyzacji, łącznie z jej odrzuca-
niem. Istotnym walorem tego paragrafu jest nie tylko historyczna perspektywa, ale 
ukazanie także obecnie obowiązujących rozwiązań kanonicznych, dotyczących wza-
jemnych konwersji przedstawicieli obu Kościołów. W podobnej konwencji Autor 
przedstawił polemikę związaną z sakramentem bierzmowania. Wprawdzie eklezjalne 
znaczenie kontrowersji wokół sakramentu bierzmowania nie pociągało tak radykal-
nych skutków jak w przypadku sakramentu chrztu, jednak kwestia ważności bierz-
mowania i zjawisko rekonfirmacji ma – jak wykazał Autor – niemal równie bogatą 
historię. Najszerzej została ujęta historia polemiki dotyczącej teologii i celebracji 
Eucharystii. O słuszności takiego ujęcia przekonuje zarówno różnorodność aspektów 
misterium Eucharystii, jak również ich wpływ na wzajemne wyobcowanie obu wspól-
not. Znajdujemy zatem w książce M. Blazy spojrzenie z historycznej perspektywy na 
następujące kwestie: oddzielenie Komunii od chrztu; moment i sposób przemiany 
darów eucharystycznych; materia Eucharystii; adoracja darów poza sprawowaniem 
Eucharystii; udzielanie Komunii wiernym pod jedną postacią; Komunia wiernych 
w Eucharystii aktualnie sprawowanej; czas, miejsce i sposób przygotowania darów 
podczas Eucharystii; dolewanie gorącej wody do Krwi Pańskiej. Historia sporów 
i polemik byłaby niepełna, gdyby zabrakło w niej spojrzenia na podejmowane próby 
przezwyciężenia rozbieżności i wzajemnych oskarżeń. To zagadnienie stało się przed-
miotem krótkiej retrospekcji osiągnięć dialogu katolicko-prawosławnego, podejmo-
wanego od XIII wieku, najpierw w duchu uniatyzmu, a potem partnerskiego dialogu, 
który został zapoczątkowany po Soborze Watykańskim II. 
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II. WERTYKALNY WYMIAR 

SAKRAMENTÓW INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
  
 Rozdział drugi („Zbawcza ekonomia Trójcy Świętej w sakramentach inicjacji 
chrześcijańskiej” – s. 101-186) jest próbą spojrzenia, w świetle osiągnięć dialogu 
katolicko-prawosławnego, na wertykalny wymiar sakramentów inicjacji chrześcijań-
skiej. Zgodnie z sugestią uczestników dialogu, o której wspomina M. Blaza, rozumie-
nie wewnętrznej rzeczywistości sakramentów, a zwłaszcza ich odniesienia do chrysto-
logii, pneumatologii i triadologii, stało się punktem wyjścia dla wspólnej refleksji, 
gdyż obszar ten wykazuje daleko idącą zgodność. Autor przedstawia w pięciu para-
grafach tego rozdziału wypowiedzi dokumentów dialogu, które koncentrują się wokół 
wspomnianych centralnych aspektów chrześcijańskiej wiary. Znajdujemy tu najpierw 
refleksję nad trynitarnym charakterem sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Obok 
szczegółowych zagadnień z zakresu trynitologii zwrócono uwagę przede wszystkim 
na potwierdzoną przez obie strony zgodność co do konieczności postrzegania sakra-
mentów inicjacji w świetle zbawczego zaangażowania Trójcy Świętej. Następnie 
Autor skupił się na chrystologicznym i pneumatologicznym wymiarze sakramentów. 
Uczestnicy dialogu ukazali – jak przekonuje Autor – że sakramenty inicjacji chrześci-
jańskiej są ekonomicznozbawczym objawieniem „relacji wzajemności między Synem 
i Duchem” (s. 184). Objawienie to ma wymiar anamnetyczny, dzięki czemu sakra-
menty stanowią pamiątkę i uobecnienie zbawczych czynów Chrystusa oraz zapowiedź 
wydarzeń eschatologicznych. Według M. Blazy ważnym osiągnięciem dialogu, choć 
zasługującym jeszcze na pogłębienie, jest ukazanie zbieżnego rozumienia istoty i zna-
czenia epiklezy eucharystycznej. Podobne słowa można odnieść także do kwestii 
udzielania Ducha Świętego w ramach obrzędów sakramentalnych. Okazuje się, że 
stwierdzenie, iż każdy z sakramentów udziela w takim samym stopniu daru Ducha 
Świętego, pozwoliło na przezwyciężenie wielu wzajemnych nieporozumień, wynika-
jących z obrzędów liturgicznych stosowanych przy udzielaniu sakramentów inicjacji. 
Wydaje się zatem, że pneumatologia sakramentalna stanowi obszar szczególnej zgod-
ności. Stopień owej zgodności jest na tyle znaczący, że Autor jest skłonny podejrzewać 
osiągnięte uzgodnienia o tendencje pneumatocentryczne (s. 185). 
 
 

III. HORYZONTALNY WYMIAR 

SAKRAMENTÓW INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
 
 W trzecim rozdziale („W poszukiwaniu wzajemnego uznania eklezjalności sakra-
mentów inicjacji chrześcijańskiej” – s. 187-277) M. Blaza proponuje spojrzenie na 
horyzontalny wymiar sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy ich odniesie-
nie do jedności eklezjalnej i jedności wiary. Rozdział ten stanowi prezentację uzgod-
nień w kontekście możliwości wzajemnego uznania sakramentów przez oba Kościoły. 
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Autor skupił się najpierw na kwestii rozumienia sakramentów inicjacji w świetle 
eklezjologii trynitarno-eucharystycznej. W jej ramach przedstawił uzgodnienia i re-
fleksje członków komisji dialogu nad znaczeniem sakramentów inicjacji dla Kościoła 
lokalnego, którego najważniejszym miejscem realizacji jest celebracja Eucharystii. 
Wśród szczegółowych zagadnień z tego zakresu uczestnicy dialogu katolicko-prawo-
sławnego poruszyli kwestię genezy Kościoła lokalnego, pojęcie eucharystycznego 
i eklezjalnego Ciała Chrystusa oraz rolę biskupa jako przewodnika Kościoła lokal-
nego, urzeczywistniającego się w zgromadzeniu liturgicznym. Oprócz wymiaru lokal-
nego przedmiotem refleksji członków komisji stało się także odniesienie sakramen-
tów inicjacji chrześcijańskich do katolickości Kościoła. Zdaniem Autora recenzowa-
nej publikacji jest to świadectwem doceniania znaczenia katolickości Kościoła w ra-
mach eklezjologii ukształtowanej we wspólnych uzgodnieniach. Doniosłość tego za-
gadnienia wynika przede wszystkim z tego, że – jak pisze M. Blaza – „rzeczywistość 
katolickości Kościoła doprowadziła ich [członków komisji dialogu – R. P.] bowiem 
do wyszczególnienia dwóch istotnych i nieodzownych warunków, dzięki którym 
będzie można osiągnąć pełną jedność eklezjalną Kościoła rzymskokatolickiego i Koś-
cioła prawosławnego. Pierwszym z tych warunków jest katolickość w czasie, drugim 
natomiast jedność w wierze” (s. 227). Wzajemne uznanie eklezjalności będzie ozna-
czało wzajemne uznanie sakramentów. Dialog ujawnia jednak z całą wyrazistością, że 
modele eklezjologii reprezentowane przez oba Kościoły nie są tożsame i pozostają 
istotną przyczyną trwających rozbieżności. 
 Podejmując próbę nakreślenia perspektyw wzajemnego uznania sakramentów ini-
cjacji chrześcijańskiej, Autor dostrzega przede wszystkim brak jednoznacznego sta-
nowiska Kościoła prawosławnego w uznaniu sakramentów w Kościele rzymsko-
katolickim. Przyczyną tego stanu nie są jednak wyłącznie wątpliwości dotyczące wza-
jemnego uznania eklezjalności i jedności w wierze, ale bardzo często różnice w prak-
tyce udzielania tych sakramentów. 
 
 

IV. SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

W PRAKTYCE KOŚCIOŁA 
 
 Ostatni, czwarty rozdział („Praktyka udzielania sakramentów inicjacji chrześci-
jańskiej” – s. 279-367) został poświęcony problematyce różnic w praktyce udzielania 
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wśród poruszanych zagadnień Autor wskazał 
na kontrowersje związane ze sposobem udzielania chrztu przez polanie lub zanu-
rzenie, na dyskusję wokół trynitarnego kształtu formuły chrzcielnej, na refleksje po-
święcone praktyce udzielania sakramentu bierzmowania oraz sakramentu Eucharystii. 
W dalszej części poruszono kwestię szafarza sakramentów inicjacji. Jak wskazano, 
najwięcej kontrowersji po stronie prawosławnej budzi katolickie definiowanie osoby 
szafarza sakramentu chrztu, zwłaszcza zróżnicowanie na szafarza zwyczajnego i nad-
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zwyczajnego. W przypadku sakramentu bierzmowania wskazano na różnice dotyczące 
„roli biskupa oraz kompetencji prezbitera przy udzielaniu tego sakramentu” (s. 308). 
Największy stopień zgodności wykazano w odniesieniu do szafarza Eucharystii, co 
jednak – w ocenie Autora – nie wyklucza potrzeby dalszego pogłębiania tego zagad-
nienia, zwłaszcza w kwestii szafarza udzielania tego sakramentu. Ta kwestia bowiem 
nie była nigdy przedmiotem bezpośredniej refleksji komisji dialogu, a dyscyplina 
kanoniczna obu Kościołów wykazuje w tym względzie pewne rozbieżności. W końco-
wej części podjęto temat oddzielenia w czasie i kolejności udzielania sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej. Opierając się na katolickich i prawosławnych komentarzach 
do dokumentu z Bari, M. Blaza stwierdza, że „nie ma jednego dawnego modelu ini-
cjacji” (s. 357) i należy mówić raczej o pluralizmie liturgicznym w tym względzie. To 
stwierdzenie pozwoliło Autorowi na przedstawienie prób poszukiwania nowego mo-
delu sprawowania obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia. W istocie próby te są 
wyrażeniem wspólnej nauki o wewnętrznej jedności sakramentów inicjacji, mimo 
zróżnicowania liturgicznej praktyki ich udzielania. 
 
 

„ANEKS” 
 
 W końcowej części książki zamieszczono polskie tłumaczenia sześciu dokumen-
tów Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Koś-
ciołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym, „Protokół końcowy rozmów 
o chrzcie przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego” oraz deklarację „Sakrament chrztu znakiem jedności. 
Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”. Umieszczenie tych 
dokumentów można uważać wprawdzie za pożyteczne, choć niekonieczne. Skoro 
jednak znalazły one tam swoje miejsce, to być może dla pełności można było za-
mieścić także tłumaczenia dokumentów niektórych lokalnych dialogów, które – wed-
ług zapewnień Autora – były istotne dla jego poszukiwań, a których nie ma jak dotąd 
w polskiej wersji językowej. 
  

* 

 Podsumowując, należy stwierdzić, że praca M. Blazy stanowi niezwykle cenne 
studium o dużym walorze przyczynkarskim. Autor nie tylko zbiera i porządkuje wy-
niki dialogu wedle obranego wcześniej klucza, ale również kompetentnie analizuje 
i komentuje na tle historycznych sporów i odmienności obu tradycji. Ważnym walo-
rem tej publikacji jest również odważnie formułowana krytyczna ocena osiągniętych 
rezultatów. Krytycyzm Autora nie jest zawieszony w próżni. Wskazuje on bowiem 
w wielu miejscach na niekonsekwencje i niedomówienia w sformułowaniach doku-
mentów, niewystarczalność ujęć, które w rezultacie mogą prowadzić do przedstawie-
nia zafałszowanego kształtu teologii obu konfesji, jak również niejednoznacznego 
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odczytania uzgodnień dialogu. Autor „oskarża” niektóre dokumenty dialogu o pneumato-
centryzm i niedocenianie roli Boga Ojca w ekonomii sakramentalnej, zbyt jedno-
stronne, gdyż ograniczające się jedynie do Eucharystii, ujęcie znaczenia i skutków 
epiklezy czy też „nadprezentację” eklezjologii Kościoła lokalnego, ze szkodą dla per-
spektywy uniwersalnej. W tym miejscu można wyrazić jedynie żal, że Autor nie 
zdecydował się na umieszczenie osobnego rozdziału o charakterze krytyczno-ocenia-
jącym. Wprawdzie we Wstępie zapowiada, że takiego rozdziału nie będzie i swoją 
decyzję uzasadnia tym, że taka ocena będzie dokonywana na bieżąco w trakcie pro-
wadzonych analiz, co też ma miejsce, ale w formie nie zawsze pełnej i nie zawsze 
adekwatnej. Nie wystarczy bowiem tylko oceniać merytoryczną wartość uzgodnienia, 
ale należy dostrzec jego „czasowo-kulturowy” kontekst, który w znacznym stopniu 
modyfikuje, to znaczy zazwyczaj podnosi jego wymowę i doniosłość, mimo że 
w warstwie słownej może budzić niedosyt. Wydaje się, że osobny rozdział pozwoliłby 
na sformułowanie bardziej całościowej oceny. 
 Sformułowane wyżej krytyczne uwagi nie umniejszają w żadnym stopniu znaczenia 
pracy M. Blazy. Jej właściwą rekomendacją niech będą słowa W. Hryniewicza OMI, 
który w Słowie wstępnym do recenzowanej książki napisał: „Otrzymaliśmy studium 
twórcze, krytyczne, skłaniające do myślenia. Jest ono znaczącym krokiem na drodze 
recepcji uzgodnień w dialogu katolicko-prawosławnym, także w Polsce” (s. 15). 
 
 
 

KS. RAJMUND PORADA 
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją 
Uniwersytetu Opolskiego 

KATOLICKA RECEPCJA 
NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU 

 

 

Jarosław M. L i p n i a k. Ekumeniczne usprawiedliwienie podzielonych grzeszników. 

Recepcja „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w teologii ka-

tolickiej. Świdnica: Kuria Biskupia 2006 ss. 358. Biblioteka Diecezji Świdnickiej 6. 

ISBN 83-921533-5-9. 

 
 O konieczności recepcji rezultatów ekumenicznych dialogów napisano już wiele, 
nie wyłączając najwyższych autorytetów w strukturach poszczególnych Kościołów. 
W Kościele rzymskokatolickim uczynił to m.in. najwyższy autorytet urzędowy – pa-

ROCZNIKI TEOLOGICZNE 53-54:2006-2007 z. 7 
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pież Jan Paweł II, który w encyklice Ut unum sint pisał, że osiągnięcia dialogu eku-
menicznego muszą stać się dziedzictwem wszystkich. Brak takiej recepcji albo po-
woli następujące przyswajanie przez Kościoły niemałych już przecież osiągnięć 
w dziedzinie ekumenizmu naukowego często uchodzi, w ocenie zaangażowanych eku-
menistów, za słabość ruchu ekumenicznego. Z tym większą uwagą należy przyjąć 
publikację ks. Jarosława M. Lipniaka, który – zgodnie z zamysłem przedstawionym 
w podtytule – pragnie ukazać recepcję jednego z najważniejszych osiągnięć ekume-
nicznych ubiegłego stulecia, jakim była Wspólna deklaracja w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu, podpisana przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego i Świa-
towej Federacji Luterańskiej. Deklaracja ta, w ocenie wielu, zakończyła zasadniczy 
spór, który prowadzono od czasu szesnastowiecznego ruchu reformacyjnego i w kon-
sekwencji podziału Kościoła zachodniego. W dniu podpisania Wspólnej deklaracji 
w przemówieniu na „Anioł Pański” Jan Paweł II nazwał ją „kamieniem milowym” na 
drodze do jedności chrześcijan. Przystępując do lektury recenzowanej publikacji, któ-
ra stanowi zarazem szósty tom serii „Biblioteka Diecezji Świdnickiej”, można spo-
dziewać się zatem korekty wspomnianej wyżej negatywnej oceny stanu recepcji doku-
mentów ekumenicznych w życiu Kościołów, przynajmniej w odniesieniu do tak waż-
nego jak Wspólna deklaracja, oraz zakresu teologii katolickiej. 
 
 

I. KATOLICKIE ROZUMIENIE USPRAWIEDLIWIENIA 
  
 Omawiana publikacja została podzielona na trzy rozdziały. Ponieważ Autor pisze 
o recepcji Wspólnej deklaracji w teologii katolickiej, zaczyna od zaprezentowania 
katolickiego rozumienia usprawiedliwienia – jak to określa – „przed Wspólną dekla-
racją” (s. 23). W istocie chodzi tu o prezentację poglądów wybranych teologów kato-
lickich XX wieku, zajmujących się szerzej problematyką usprawiedliwienia i, co istot-
ne, podejmujących ten temat już nie w duchu polemicznym, lecz ekumenicznym – 
jeśli nie formalnie, to przynajmniej treściowo. Dzięki temu, zdaniem Autora, można 
uznać ich poglądy i styl pisania za podłoże przygotowujące porozumienie w nauce 
o usprawiedliwieniu. W gronie przedstawicieli katolickiego ujęcia nauki o usprawied-
liwieniu znaleźli się zatem tacy teologowie, jak: M. Schmaus, H. Küng, R. Guardini, 
H. de Lubac, G. Greshake, L. Boff, K. Rahner i W. Granat. Autor zwięźle i niezwykle 
trafnie scharakteryzował ich poglądy, przedstawiając idee przewodnie i różne wy-
miary ujmowania usprawiedliwienia. Ukazał przy tym szerokość, uniwersalizm i kom-
plementarność katolickiego spektrum rozumienia usprawiedliwienia. Autor zauważył, 
że wymienieni teologowie „wskazują na Chrystusa jako centrum swoich teologicz-
nych rozważań i kierują uwagę na nowe życie człowieka usprawiedliwionego” oraz że 
„uwidacznia się u nich powolna tendencja do szerszego jej [nauki o usprawiedli-
wieniu – R. P.] rozumienia” (s. 127). W tym drugim przypadku chodzi o uczynienie 
„usprawiedliwienia” centralnym pojęciem całej teologii (Greshake, Rahner), a nawet 
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kluczem do rozumienia istoty życia chrześcijańskiego (Boff), nie zaś tylko trakto-
wania go jako wąskiego aspektu charytologii. Te ujęcia – jak zauważa Autor – stwo-
rzyły po stronie katolickiej odpowiedni grunt pod cały proces, który doprowadził do 
sformułowania i podpisania Wspólnej deklaracji. Dzięki wspomnianym teologom do-
konało się po stronie katolickiej swoistego rodzaju otwarcie na uwrażliwienia teologii 
luterańskiej, w której usprawiedliwienie stanowi articulus stantis et cadentis Ecclesiae. 
 Od strony formalnej można mieć do Autora żal, że w tej części recenzowanej 
publikacji zrezygnował z odpowiedniego ustrukturowania poszczególnych paragra-
fów, co z pewnością jeszcze bardziej przyczyniłoby się do przejrzystości prezentacji 
poglądów poszczególnych teologów, jaśniejszego ukazania wewnętrznej struktury ich 
merytorycznego wykładu nauki o usprawiedliwieniu, czego wprawdzie w sensie treś-
ciowym dokonano, choć formalnie nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia. 
 
 

II. TEORIA USPRAWIEDLIWIENIA WE WSPÓLNEJ DEKLARACJI 
  
 Drugi rozdział recenzowanej publikacji poświęcony został przedstawieniu nauki 
o usprawiedliwieniu w ujęciu Wspólnej deklaracji. Autor przyjrzał się jej „powstaniu 
[…], redakcji, przedmiotowi, skutkom, zasięgowi konsensusu oraz próbie oceny, co 
wnosi ona nowego do dotychczasowego rozumienia usprawiedliwienia w teologii ka-
tolickiej” (s. 129-130). Rozdział ten zawiera bogatą dokumentację procesu, który 
doprowadził do sformułowania Wspólnej deklaracji, szczegółowe omówienie jej treś-
ci, przedstawienie stanowisk zarówno zainteresowanych Kościołów, jak i różnych 
teologów oraz podsumowanie, będące osobistą próbą oceny Wspólnej deklaracji i jej 
znaczenia ze strony Autora recenzowanej publikacji. Pierwsze paragrafy tego rozdzia-
łu stanowią zasadniczo syntezę publikacji poświęconych historii i treści Wspólnej 
deklaracji, które ukazały się zarówno w kraju, jak i za granicą. Niejednokrotnie Autor 
powtarza tu, nawet dosłownie, całe fragmenty dotychczasowych polskich publikacji 
na ten temat. Najcenniejszy w tej części jest zatem ostatni paragraf, gdzie Autor do-
konuje zapowiadanej wcześniej oceny novum Wspólnej deklaracji w kontekście kato-
lickiego rozumienia usprawiedliwienia. Autor wyraził swoje stanowisko z koniecz-
nym tu naukowym krytycyzmem. Wskazał, że Wspólna deklaracja „jest udaną próbą 
reinterpretacji dogmatu usprawiedliwienia”, proponuje ona „nowe spojrzenie na wiarę 
w całym procesie usprawiedliwienia i nadanie jej, po stronie katolickiej, większego 
niż dotychczas znaczenia” (s. 207). Docenia także stanowisko Wspólnej deklaracji 
odnośnie do konieczności wyodrębnienia nauki o usprawiedliwieniu z granic charyto-
logii i przeniknięcia nią całej teologii. Mimo krytycznych głosów, które pojawiły się 
po stronie katolickiej po opublikowaniu Wspólnej deklaracji, Autor przeciwstawia im 
odważnie własną ocenę, eksponując wartość ekumenicznego rozumienia nauki o uspra-
wiedliwieniu. Jego zdaniem Wspólna deklaracja domaga się recepcji w teologii kato-
lickiej poprzez przyjęcie zaproponowanej reinterpretacji dogmatu o usprawiedliwie-
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niu. Z drugiej jednak strony krytycznie wskazał na braki Wspólnej deklaracji, która 
nie podjęła m.in. kwestii sakramentalnego wymiaru usprawiedliwienia, tak istotnego 
dla teologii katolickiej. To sprawia, że Wspólna deklaracja oznacza jedynie poło-
wiczny sukces na drodze przezwyciężenia katolicko-luterańskiej kontrowersji, która 
legła u podłoża reformacji. 
 
 

III. IMPLIKACJE I RECEPCJA WSPÓLNEJ DEKLARACJI 
  
 Przed przystąpieniem do omówienia trzeciego rozdziału należałoby wskazać naj-
pierw na trudności ze zrozumieniem intencji Autora, które towarzyszyły mu przy re-
dakcji tej części pracy. Autor wyjaśnia w kilku miejscach, w niemal identycznych 
słowach, że „w trzeciej części zaprezentowane zostaną teologiczno-dogmatyczne im-
plikacje Wspólnej deklaracji, jakie mogą i powinny nastąpić w katolickiej teologii” 
(s. 24; dwukrotne, niemal dosłowne powtórzenie na s. 211). We Wstępie dodaje 
jeszcze, że „będzie to więc propozycja recepcji” (s. 24). Konfrontując te zapowiedzi 
z podtytułem pracy, gdzie jest mowa po prostu o recepcji Wspólnej deklaracji w teo-
logii katolickiej, trudno rozstrzygnąć, czy autor pragnie ukazać rzeczywiście już do-
konaną recepcję omawianego dokumentu w teologii katolickiej, co sugerowałby pod-
tytuł, czy też raczej wskazać na możliwości takiej recepcji albo też sam jakiś model 
recepcji proponuje, co z kolei sugerują zacytowane wyżej wyjaśnienia. Nie można 
przy tym jednocześnie pominąć zasadniczego, jak się wydaje, pomieszania – w sensie 
utożsamienia – pojęć „implikacje” i „recepcja”, co ma miejsce w przytoczonych wy-
jaśnieniach Autora. Implikacje wynikają z każdego dokumentu ekumenicznego, jego 
recepcji trzeba dopiero dokonać. Implikacje stwierdzamy na poziomie teoretycznym, 
nawet jeśli mają wymiar praktyczny, recepcja zaś jest przyswojeniem implikacji, 
a zwłaszcza ich praktycznym zastosowaniem, wcieleniem ich w życie. 
 Po wskazaniu na niejasności, które rodzą się na wstępie lektury trzeciego roz-
działu, trzeba jednoznacznie ukazać, że rozdział ten stanowi w istocie propozycję 
zastosowania implikacji Wspólnej deklaracji w kontekście katolickiej teologii, a kon-
kretnie wskazanie możliwości zastosowania nauki o usprawiedliwieniu jako swoiste-
go klucza hermeneutycznego całej teologii oraz konsekwencji takiego zabiegu. Nie 
ma tu zatem mowy o dokonanej już recepcji Wspólnej deklaracji, jest dopiero pro-
pozycja takiej recepcji. Autor zaczął od centralnej rzeczywistości teologicznej, jaką 
jest nauka o Trójcy Świętej, interpretowana w kategoriach articulus iustificationis. 
Proponuje zatem, by na działanie Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego spojrzeć 
jako na działanie usprawiedliwiające, począwszy od stworzenia świata aż po ubóst-
wiające człowieka działanie Ducha Świętego. Nauka o usprawiedliwieniu winna także 
znaleźć bardziej doniosłe miejsce w obrębie charytologii, w tym także przyczynić się 
do reinterpretacji katolickiego nauczania na temat „zasług”, „uczynków” i „odpus-
tów”. W odniesieniu do drugiej kwestii Autor pisze, że „współczesna teologia kato-
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licka powinna jeszcze wyraźniej podkreślać, że dobre uczynki w żadnej mierze nie są 
własnym osiągnięciem człowieka. Z ich pomocą nie może on sobie samodzielnie […] 
wysłużyć zbawienia” (s. 232 n.). Z kolei w odniesieniu do odpustów stwierdza, że 
w świetle Wspólnej deklaracji należy nauczać, że „odpust jest jednym ze sposobów 
współdziałania z łaską” (s. 243). Zdaniem J. Lipniaka implikacje dokumentu o uspra-
wiedliwieniu winny także znaleźć zastosowanie na gruncie eklezjologii. Dotyczy to 
zwłaszcza rozumienia roli Kościoła w dziele zbawienia i urzędu kościelnego. W świe-
tle nauki o usprawiedliwieniu Kościół to przede wszystkim wspólnota odkupiona 
i obdarowana, która nie własną mocą, ale dzięki łasce Chrystusa jest miejscem zba-
wienia. Według J. Lipniaka Wspólna deklaracja winna też wpłynąć na zbliżenie w kwe-
stii rozumienia samej struktury, jak i autorytetu urzędu kościelnego, który pozostaje 
w służbie Ewangelii i wiary. „Przebudowy” domaga się także cała dziedzina sakra-
mentologii, tak by wyraźniej ukazać, że „sakramenty są wydarzeniami, za pomocą 
których Kościół […] uobecnia jedyne i niepowtarzalne wydarzenie Jezusa Chrystusa” 
(s. 269). Jak sugeruje Autor, możliwość wyraźniejszego zaakcentowania implikacji 
nauki o usprawiedliwieniu występuje zwłaszcza na gruncie trzech sakramentów: 
chrztu, Eucharystii i pokuty. Autor, odwołując się do różnych form nauczania kato-
lickiego, słusznie zauważył, że samo nauczanie nie wykazuje w tym względzie bra-
ków, natomiast nie znajduje ono zawsze dostatecznego zastosowania w praktyce Koś-
cioła. W tym kontekście J. Lipniak sformułował następujący postulat: „Do pilnych 
zadań teologów, liturgistów i duszpasterzy należeć powinna pogłębiona właściwie 
i odnowiona refleksja nad zadośćuczynnym charakterem Eucharystii przezwycięża-
jącym grzech. Ten trud teologiczny nie może oczywiście dokonywać się kosztem po-
kutnych wysiłków Kościoła” (s. 282). Wspólna deklaracja domaga się pewnej rewizji 
tradycyjnego języka teologicznego, tak by uwypuklał on pozytywne skutki Bożego 
usprawiedliwienia. Stanowi ona także wyzwanie wobec praktyki Kościoła, która musi 
ukazać nadrzędność Bożej, usprawiedliwiającej łaski. Ponadto recepcja Wspólnej 
deklaracji domaga się „uwewnętrznienia” nauki o usprawiedliwieniu w katolickiej 
eschatologii. Usprawiedliwienie dokonane przez Chrystusa ma wymiar eschatyczny 
i eschatologiczny. Eschatologia winna ukazywać spełnienie ludzkiego życia w kate-
goriach Bożego daru, którego szczytem jest przebóstwienie, czyli uczestnictwo w Bo-
żej naturze. Odrzucić należy zaś wszelkie wyobrażenia sugerujące możliwość samo-
zbawienia się człowieka. 
  

* 

 Publikacja J. Lipniaka niewątpliwie jest wartościowym wkładem do teologiczno-
ekumenicznej dyskusji nad usprawiedliwieniem, zwłaszcza na gruncie teologii pol-
skiej. Oprócz wyrażonych już wyżej cząstkowych ocen należy pochwalić Autora za 
otwartość na uwrażliwienia luterańskiej teologii w kontekście nauki o usprawiedli-
wieniu. Autor nie czyni tu jakichś „odgórnych” rozróżnień, ale kierując się praw-
dziwie ekumeniczną intuicją, wydobywa ze Wspólnej deklaracji to, co jest rzeczy-
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wiście wartościowe dla teologii, Kościoła, wiary i życia chrześcijańskiego w dzisiej-
szym kontekście tych rzeczywistości. Można mówić zatem o projekcie, zwłaszcza 
w trzecim rozdziale, ekumenicznej reformy katolickiej teologii z punktu widzenia 
nauki o usprawiedliwieniu, która stała się przedmiotem uzgodnienia we Wspólnej de-
klaracji. Niewątpliwym walorem publikacji jest wyczuwalna w wielu miejscach próba 
wyrwania nauki o usprawiedliwieniu z zaszeregowania do problemów przeszłości, 
dziś już niezrozumiałych, i ukazania nie tylko jej aktualności, ale również doniosłości 
jej implikacji dla całej teologii. 
 Zasadniczy zarzut, jaki można skierować pod adresem Autora publikacji, dotyczy 
jednak bezkrytycznego niekiedy korzystania czy wprost cytowania niektórych pol-
skich publikacji poświęconych nauce o usprawiedliwieniu. Autor w niektórych miej-
scach „poszedł na skróty”, na czym ucierpiała głębia analizy, a efektem jest powierz-
chowność niektórych wniosków. Trzeba też zauważyć na koniec, choć być może 
należało o tym napisać na wstępie, że dość kuriozalnie brzmi sam tytuł książki. Na 
czym miałoby polegać „ekumeniczne usprawiedliwienie”? Wydaje się, że można 
mówić co najwyżej o ekumenicznej nauce o usprawiedliwieniu. I dalej: dlaczego 
usprawiedliwienie tylko „podzielonych grzeszników”? A niepodzieleni? Trudno do-
ciec, co jest desygnatem tej nazwy, można się jedynie domyślać. Troska o zwięzły 
tytuł nie może oznaczać rezygnacji z jego logiczności i jasności. 
 Niezależnie od wyrażonych tu zastrzeżeń i zarzutów książka J. Lipniaka zasługuje 
na uwagę. Nie pozwala ona zapomnieć o Wspólnej deklaracji, jej doniosłości, ale 
przede wszystkim potrzebie jej recepcji w teologii katolickiej i życiu katolickiego 
Kościoła. Autor wytyczył tu dobrą ścieżkę, formułując już konkretne postulaty od-
nowy teologii i praktyki życia chrześcijańskiego, wynikające z katolicko-luterań-
skiego uzgodnienia na temat nauki o usprawiedliwieniu. 
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BP JERZY (PAŃKOWSKI)1 
Katedra Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT 

TERAPIA PRAWOSŁAWNA 
 
 

Krzysztof L e ś n i e w s k i. „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna 
metoda uzdrawiania człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 ss. 425. 
ISBN 83-7363-393-6. 
 
 
 Problematyka związana z psychosomatycznym zdrowiem człowieka zawsze budzi-
ła duże zainteresowanie. Na przestrzeni wieków nietrudno dostrzec, że ludzkie zdro-
wie nie może być rozpatrywane w oderwaniu od siebie duszy i ciała. O ile zdrowie 
cielesne lub jego brak nie oznaczało automatycznie obecności zdrowia duchowego, 
o tyle zdrowie duchowe uwidaczniało się w ciele, nawet mimo obecności w nim 
fizycznej choroby. Te przejawy można było dostrzec w reakcji człowieka na chorobę, 
która go nawiedziła. 
 
 

I. ADRESACI KSIĄŻKI 
 
 Autor recenzowanej książki, która z pewnością zainteresuje każdego współczes-
nego teologa, dr hab. Krzysztof Leśniewski, koncentruje swoją uwagę na hezychas-
tycznej metodzie uzdrawiania człowieka. Innymi słowy, skupia się na jej terapeu-
tycznym charakterze, poddając analizie to, co w człowieku na zawsze pozostanie ta-
jemnicą, a więc jego życie, i to w każdym aspekcie. Do kogo kieruje swoje roz-
ważania? Odpowiedzi udziela sam Autor, pisząc: „Dla kogo przeznaczona jest ta 
książka? Przede wszystkim dla teologów. Głównie dla teologów duchowości, zainte-
resowanych modlitewną tradycją chrześcijańskiego Wschodu, oraz dla pastoralistów, 
poszukujących sprawdzonych przez wieki metod pomocy duchowej dla wiernych. 
Ponadto publikację tę kierujemy do chrześcijańskich lekarzy psychiatrów, psycho-
logów i psychoterapeutów, by mogli szerzej i bardziej integralnie spojrzeć na rze-
czywistość choroby człowieka oraz jej bezpośrednie i pośrednie odniesienia do jego 
sfery duchowej” (s. 21). 

 

1 Autor jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Wydziału 
Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Ateńskiego (Grecja); e-mail: archimjerzy@wp.pl 
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 Dobrze się stało, że adresatami swojej książki Autor nie czyni tylko teologów, ale 
również przedstawicieli świata medycyny psychiatrycznej. Etymologia terminu „psy-
chiatria” (gr. ψυχή ‘dusza’, ἰατρεία ‘leczenie, kuracja’) wskazuje na terapię ludzkiej 
duszy. Psychiatra to zatem lekarz duszy, a więc – w ujęciu nauki Kościoła wschod-
niego o sakramencie spowiedzi – psychiatrą jest w istocie rzeczy każdy spowiednik. 
Świadomość chrześcijańska właśnie w ten sposób pojmuje terapię ludzkiej psyche. Co 
jednak wprowadza duszę człowieka w chorobę? Jak rozpoznać nie tylko jej skutki, ale 
nade wszystko przyczyny? Cała metoda terapii hezychastycznej skupia się właśnie na 
zlokalizowaniu, a następnie na uzdrowieniu przyczyn ludzkich cierpień związanych z 
chorobą duszy. 
 
 

II. MISTERIUM OSOBY LUDZKIEJ 
 
 Autor rozpoczyna swoją rozprawę od analizy antropologicznej (rozdział „Kim jest 
człowiek? Kluczowe pojęcia w antropologii hezychastycznej”). Antropologia hezy-
chastyczna w swej genezie sięga samych początków człowieka. W różnych aspektach 
teologicznych jest rozpatrywana jako dychotomiczna i trychotomiczna wizja czło-
wieka. O ile w przypadku dychotomii określenie duszy i ciała wskazuje na biblijną 
psychosomatyczność człowieka, o tyle w przypadku trychotomii należy wyjaśnić 
ponadto pojęcie ducha w człowieku, co stanowi niemałą trudność z uwagi na jego 
tajemniczą funkcyjność i etymologię. Być może dlatego wizja ta odgrywa dominującą 
rolę w tradycji hezychastycznej. Analogiczny problem występuje przy zdefiniowaniu 
i lokalizacji ludzkiej duszy, umysłu i serca. Wszystkie te pojęcia należą bowiem do 
prapojęć nie mających określeń. Są to tak zwane pojęcia proste. Dlatego autor słusz-
nie opiera swoje rozważania na patrystycznej świadomości Kościoła. 
 Serce, dusza, umysł i duch, a nawet ciało pozostają w sferze niepoznawalnej do 
końca tajemnicy, nawet dla świata medycyny. Po dzień dzisiejszy trudno, na przy-
kład, o definitywną konstatację śmierci człowieka w przypadku, kiedy znajduje się on 
w śpiączce, a jego funkcje życiowe podtrzymywane są działaniem respiratora i innych 
urządzeń. O ile trudniejsze jest określenie poruszeń serca, jego emocjonalnych do-
znań, relacji z umysłem i duszą, wyrzutów sumienia. Wszystkie te pojęcia doczekały 
się względnych teorii i definicji, które już dawno znalazły swój pogłębiony wyraz 
w Filokalii świętych Ojców. Wydaje się, że podobny cel postawił przed sobą Autor 
recenzowanej książki, dokonując tak skrupulatnej analizy ontologicznej i symbio-
tycznej wspomnianych rzeczywistości ludzkiego istnienia na ziemi i we wszech-
świecie. Analiza ta ma charakter nie tylko formalno-egzystencjalny, ale jednocześnie 
nosi znamiona poważnej analizy eschatologiczno-soteriologicznej. 
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III. HEZYCHASTYCZNA DIAGNOZA 

CHORÓB CZŁOWIEKA 
 
 Kolejnym punktem rozważań autora jest próba zdiagnozowania zaburzeń psy-
chiczno-fizyczno-duchowych (rozdział „Hezychastyczna diagnoza zaburzeń psy-
chiczno-fizyczno-duchowych”). Ów trójpodział tematyczny wskazuje na trychoto-
miczną istotę badań hezychastycznych. Czytelnik zapoznaje się tutaj z całym proce-
sem przyczynowania owych zachwiań, poczynając od funkcjonowania wyobraźni, 
poprzez rozwój myśli w człowieku, jego dialog z myślami, zgodę na ich obecność 
w sercu, planowanie działania i akt grzechu2. Autor ukazuje nam również podsta-
wowe przykłady przyczyn powstawania zaburzeń w psychice, ciele i duszy człowieka. 
Dzieli je na zaburzenie zachodzące na poziomie ciała, na poziomie duszy i ducha.  
 Nie sposób pominąć tutaj również pojęcia namiętności (gr. τὰ πάϑια), które Autor 
konfrontuje ze świadomością medycyny psychoterapeutycznej. Chociaż początkowo 
zaburzenia i reakcje te wydają się być pokrewne, to w ich istocie tkwi, mimo wszystko, 
inne podejście do świadomości ludzkiej. To, co dla świata psychoterapii może stanowić 
emocjonalny błąd lub usprawiedliwioną pożądliwość, dla świata hezychastycznej rze-
czywistości oznaczać będzie grzech i upadek. Najważniejszym jednak rozróżnieniem 
obydwu światów jest docelowość wszystkich tych doznań i emocji. Dla duchowości 
Wschodu będzie nią zawsze zbawienie człowieka. Wszystko będzie rozpatrywane tylko 
w tym kontekście, który inaczej można określić jako działanie sub specie aeternitatis. 
Ten eschatologiczno-soteriologiczny wymiar jakiejkolwiek analizy terapeutycznej od-
różnia od siebie te dwie rzeczywistości. Tym niemniej nie oznacza to, iż nie mogą one 
nawzajem współistnieć. Dokona się to jednak tylko wtedy, gdy celem tego współ-
istnienia i współdziałania będzie zbawienie człowieka. 
 
 

IV. METANOIA JAKO ISTOTNY WARUNEK 

TERAPII HEZYCHASTYCZNEJ 
 

 Logicznym następstwem analizy autora stały się – w kolejnym rozdziale – „wa-
runki sine qua non terapii hezychastycznej”. W momencie, gdy postawiona została 
diagnoza, wyznacza się warunki, które pomogą przeprowadzić odpowiednią terapię. 
Bardzo ważnym momentem w tych rozważaniach jest pojęcie metanoi jako przemiany 
umysłu. Termin ten ma w sobie głęboką treść. Nie oznacza on pokuty w znaczeniu 
teologii zachodniej, nie oznacza również zadośćuczynienia Bogu za popełnione 

 

2 Inne przykłady tego procesu przytacza św. Ignacy Branczaninow. Por. Archim. J e r z y  
(P a ń k o w s k i). W poszukiwaniu zbawienia. Bogactwo i piękno życia duchowego w ascetyczno-
-teologicznej myśli św. Ignacego Branczaninow. Warszawa: ChAT 2006 s. 130-133. 
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grzechy czy też własnemu sumieniu za popełnione błędy. Metanoia to przemiana 
całego nastawienia człowieka do własnego życia, otaczającego go świata i drugiego 
człowieka, ale przede wszystkim to zmiana sposobu myślenia. Metanoia nie jest 
również aktem jednostkowym czy też ograniczonym czasowo. To nieustanny i do-
żywotni proces ciągłej przemiany myślenia skażonego grzechem. To stan, w którym 
otwierają się na samego siebie duchowe oczy człowieka, to sposobność do prawdzi-
wej i faktycznej oceny swego stanu bez żadnych zbędnych usprawiedliwień. Wszyst-
ko to prowadzi człowieka do otwarcia się na przyjęcie Boga. Od tej chwili warunki 
takiego spotkania stają się dla człowieka centrum jego egzystencji na ziemi, która 
tylko wówczas ma jakikolwiek sens, jeśli prowadzi do Boga. Ta droga często nazna-
czona jest upadkami i grzechami, ale najważniejsze w niej jest ciągłe nastawienie 
człowieka na to spotkanie. To nastawienie staje się nastawieniem bezgranicznym. 
Tylko ono zaczyna mieć jakikolwiek znaczenie, albowiem prowadzi do celu – do 
Boga. Świadomość patrystyczna, rozpatrując tajemnicę zbawienia człowieka, często 
podkreśla właśnie dlatego to, co jest i było przy każdym działaniu prawdziwym 
zamiarem człowieka. Ważny jest nie tyle sam akt, co nastawienie, nie tyle działanie, 
co jego przyczyna. Warunki te spełniają się przede wszystkim poprzez samokontrolę 
i czujność, wewnętrzne wyciszenie i modlitwę.  
 Metanoia nie polega również na stawianiu przed sobą wygórowanych zadań. To 
paradoksalny fakt, którego może doświadczyć każdy poddający się jego działaniu. 
Oto co na ten temat mówi analityk teologii św. Izaaka Syryjczyka: „Mam wiele 
grzechów. Weźmy taki stan za przykład. Kiedy skupię się w sobie i podejmę kilka 
decyzji, z pewnością zażądam od Boga wielu darów. Moim marzeniem będzie dojście 
do osiągnięć świętych. W rzeczywistości stanie się oczywiście rzecz odwrotna. Im 
większą decyzję podjąłem, tym będę miał więcej upadków. A kiedy moje grzechy 
staną się liczniejsze, stojąc w obliczu Boga, zażądam od niego jako dowodu miłości 
jeszcze większych darów. Jeśli wcześniej prosiłem Go o dar uzdrawiania, teraz po-
proszę Go o dar wskrzeszania umarłych. Jeśli wcześniej prosiłem Go, aby mnie 
uwolnił od myśli, teraz poproszę Go, aby mnie uwolnił od Szatana. Im więcej na-
miętności rozpala się we mnie, tym większe żądania będę miał w stosunku do Boga 
i tym więcej będę Bogu obiecywał, że ukrzyżuję się dla Niego. Wszystko to odkrywa 
w człowieku to, że nie ma poczucia własnej słabości i choroby. Dlatego nie pozwalaj 
swemu umysłowi wchodzić na krzyż, nie chciej poczuć, że jesteś ukrzyżowany. Twój 
umysł niech wie, że jesteś grzeszny i niech błaga tylko o jedno – uwolnienie od 
grzechu”3. 
 W tym tkwi cała mądrość hezychastyczna, wyjaśniająca nam prawdziwe działanie 
metanoi, która jest de facto ciągłą pracą umysłu, kontrolującą działania ciała i serca, 
serca i ciała i nigdy nie przestająca błagać Boga o wybaczenie. Pojęcie świętości 

 

3 Αρχ. Α ι μ ι λ ι α ν ο ύ  Σ ι μ ω ν ο π ε τ ρ ί τ ο υ. Λόγοι ασκητικοί. Ερμηνεία στον 
αββά Ησαΐα. Αϑήναι: Ίνδικτος 2006 s. 228. 
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w Kościele wschodnim można dostrzec w paradoksalnej świadomości własnego grze-
chu, często nawet tego, którego człowiek nie popełnił w rzeczywistości. Mógłby 
jednak tego dokonać, według zasad działania w człowieku metanoi, gdyby opuściła 
go łaska Boża i były ku temu sprzyjające warunki. Metanoia nie jest stanem zwąt-
pienia (gr. ἡ ἀπογνώση, ἡ ἀκηδία), to raczej stan hezychastycznej smutnej radości 
(gr. τὸ χαρόπιον πένϑος), pełnej nadziei na uzdrowienie, którym jest duchowa psy-
choterapia. 
 
 

V. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA 

TERAPII HEZYCHASTYCZNEJ 
 
 W końcu Autor przystępuje do zaleceń związanych z postawioną diagnozą (roz-
dział „Zalecenia terapii hezychastycznej”). Rozpoczyna je od analizy chorobliwych 
stanów ciała ludzkiego związanych z obżarstwem, nieczystością i chciwością. I cho-
ciaż chorób naszego ciała, w aspekcie nawet duchowym, jest znacznie więcej, trzy 
wymienione przez Autora rzeczywiście stanowią ich podstawowe źródła. Podobną 
„tryptykowość” dostrzegamy przy analizie chorób duszy, które sprowadzają się do 
gniewu, smutku i zwątpienia. Wszystkie te przejawy nie pozwalają ludzkiej duszy na 
żadne działania zapobiegawczo-terapeutyczne. Największym jednak zagrożeniem dla 
równowagi człowieka jest śmiertelny grzech acedii lub też nawet całkowitego zwąt-
pienia. Prowadzi on bowiem do odrzucenia możliwości metanoi, a często nawet do 
samobójstwa, pozbawiającego człowieka jakiejkolwiek nadziei na życie wieczne. 
Innymi duchowymi przejawami chorobowego stanu człowieka są próżna chwała i py-
cha jako źródło wszelkiego zła. Jeśli posługiwalibyśmy się językiem medycznym, 
w tym przypadku moglibyśmy mówić o chorobach rakowych. Pycha i metanoia to 
dwa nawzajem wykluczające się stany, których pojednanie nigdy nie stanie się faktem 
rzeczywistym. Powyższe zalecenia kończy dogłębna analiza modlitwy powszechnej 
i modlitwy indywidualnej, a zwłaszcza modlitwy Jezusowej. Terapia hezychastyczna 
opiera się przede wszystkim na tej ostatniej w jej połączeniu z uświęcającą mocą 
modlitwy eucharystycznej. 
 
 

VI. KOŃCOWA OCENA MONOGRAFII 
 
 Trudno na kilku stronach recenzji ocenić trud wielu miesięcy, a może nawet lat, 
którego – w godny podziwu sposób – podjął się Krzysztof Leśniewski. Autorowi 
należą się przede wszystkim za to słowa prawdziwego uznania, tym bardziej że po-
święcił się on badaniom Kościoła wschodniego. Świadczy to o wielkim umiłowaniu 
tego, co w życiu najważniejsze, a więc zbawienia człowieka. Z lektury można wnios-
kować, że teoria musiała być poprzedzona praktyką, modlitwą i ascetycznym wysił-
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kiem. Wszystko to przyczyniło się do powstania godnego uwagi dzieła, które znacz-
nie wzbogaca dotychczasowe publikacje teologiczne z dziedziny hezychazmu. Taką 
próbę podjął w Grecji w latach dziewięćdziesiątych metropolita Hierotheos Vlachos4. 
Jego książka doczekała się tłumaczeń na kilka języków europejskich. Dzieło Krzysz-
tofa Leśniewskiego w niczym nie ustępuje wspomnianej publikacji, a nawet ją w wie-
lu kwestiach znacząco uzupełnia. Dlatego życzę Autorowi i jego książce podobnego 
powodzenia, z serca dziękując za wielki, wart najwyższej pochwały trud. 
 

 

4 Por. μητρ. Ι ε ρ ο ϑ έ ο υ  Σ. Β λ ά χ ο υ. Ορϑοδόξη Ψυχοϑεραπεία (πατερική ϑεραπευτική 
αγωγή). T. I-IV. Αϑήνα 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


