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Wprowadzona ustaw¹ z 11 kwietnia 2007 r.1 nowelizacja art. 63 ustawy
z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela2 stanowi, ¿e nauczyciele podczas lub
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony,
jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym. Przedmiotowy zapis, zarówno
w czasie jego uchwalania, jak i obecnie, oceniany jest w odbiorze spo³ecznym
jako regulacja  co do zasady  w³aciwa i potrzebna. Przemoc wobec nauczycieli nie jest ju¿ bowiem zjawiskiem jedynie marginalnym, lecz wrêcz spo³eczn¹ patologi¹, która zatacza coraz szersze krêgi, staj¹c siê nieomal sta³ym elementem szkolnej rzeczywistoci. Rozszerzenie ochrony prawnej nauczycieli,
mimo ¿e uzasadnione wskazanymi wy¿ej przes³ankami, w praktyce zdaje siê
nie mieæ wiêkszego znaczenia. W ci¹gu czterech lat obowi¹zywania przedmiotowej regulacji ani nie wzros³a w sposób zauwa¿alny liczba spraw w organach
cigania i wymiaru sprawiedliwoci dotycz¹cych ochrony ¿ycia, zdrowia i czci
nauczycieli, ani nie zmala³a liczba kierowanych wobec nich aktów agresji.
1
2

Dz.U. z 2007 r., nr 80, poz. 542.
Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674.
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Taki stan jest wypadkow¹ wielu okolicznoci i uwarunkowañ spo³ecznych,
w tym niew¹tpliwie faktu, ¿e w wielu szko³ach przemoc nadal jest tematem
tabu, a obawa przed jej upublicznieniem wynika z lêku przed negatywnym
rozg³osem i utrat¹ dobrego wizerunku (szko³y i nauczyciela) na zewn¹trz.
Nie sposób jednak¿e nie zauwa¿yæ, ¿e istotn¹ rolê w omawianym wzglêdzie
odgrywa równie¿ stosunkowo niska wiadomoæ prawna samych nauczycieli.
Jak wynika bowiem z przeprowadzonych badañ3, nauczyciele czêsto nie reaguj¹ na przemoc w szkole, w tym na przemoc, której sami padaj¹ ofiar¹, gdy¿
nie czuj¹ siê kompetentni do podejmowania dzia³añ wobec osób przejawiaj¹cych zachowania agresywne, a tak¿e nie maj¹ w³aciwego rozeznania (poza
sytuacjami ewidentnymi), czy dane zachowanie jest, czy te¿ nie jest naruszeniem prawa. Nie orientuj¹ siê te¿ dok³adnie, na czym polega istota ochrony,
jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym i jaki jest jej zakres.
Niska wiadomoæ prawna w tym wzglêdzie powoduje, ¿e nauczyciele
nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e niejednokrotnie sami balansuj¹ na
granicy prawa, a pewne ich dzia³ania (lub zaniechania) bywaj¹ sprzeczne
z prawem. Nie uwiadamiaj¹ te¿ sobie w pe³ni faktu, ¿e odpowiedzialnoæ
karna, wynikaj¹ca ze specyfiki wykonywanego przez nich zawodu, jest z natury szersza ni¿ w przypadku osób z innych grup zawodowych. A nawet jeli
tego rodzaju wiadomoæ maj¹, to nie jest ona wolna od licznych pytañ
i w¹tpliwoci. Tym ostatnim trudno siê dziwiæ, zwa¿ywszy na fakt, ¿e kwestia statusu prawnego nauczycieli w aspekcie odpowiedzialnoci karnej jest
zagadnieniem niejednoznacznym równie¿ dla praktyków i teoretyków prawa.
Trudnym wyzwaniem wydaje siê byæ udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy
nauczyciele s¹ funkcjonariuszami publicznymi czy jedynie korzystaj¹
z ochrony, jaka przys³uguje tym funkcjonariuszom oraz czy tego rodzaju
ochrona obejmuje wszystkie osoby wykonuj¹ce zawód nauczyciela, czy tylko pewne ich kategorie?
W niniejszym artykule autorzy podjêli próbê znalezienia odpowiedzi na
wy¿ej postawione pytania. Jednoczenie, na przyk³adzie wybranych typowych przestêpstw pope³nianych na szkodê nauczycieli oraz przestêpstw pope³nianych w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków nauczycielskich, mo¿e
tekst ten staæ siê swoistym kompendium podstawowej wiedzy prawnej w tej
kwestii.

3 A.K. Nowakowska, Zachowania nauczycieli wobec agresji w szkole i ich przyczyny, w: A. Rejzner (red.), Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe, Warszawa 2004, s. 163165.
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1. Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną

Pojêcia funkcjonariusz publiczny i osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹
jakkolwiek w potocznym rozumieniu mog¹ uchodziæ za okrelenia synonimiczne, to jednak¿e na gruncie przepisów prawa karnego pojêciami to¿samymi
nie s¹. Abstrahuj¹c od kontrowersji, jakie w tym aspekcie istnia³y w literaturze
przedmiotu, zw³aszcza w czasie obowi¹zywania Kodeksu karnego z 1969 r.,
oraz od sporów doktrynalnych, jakie w tym wzglêdzie zachodz¹ i obecnie,
przede wszystkim stwierdziæ nale¿y, ¿e pojêcie osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jest pojêciem znaczeniowo szerszym ni¿ funkcjonariusz publiczny4.
Oznacza to, ¿e ka¿dy funkcjonariusz publiczny pe³ni funkcjê publiczn¹, jednak¿e nie ka¿da osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jest funkcjonariuszem publicznym. Przedmiotowa ró¿nica w wymiarze karnoprawnym sprowadza siê
do zakresu penalizacji, tj. pewne przestêpstwa mog¹ byæ pope³nione jedynie
przez funkcjonariuszy publicznych (jak np. okrelony w art. 231 k.k. wystêpek nadu¿ycia w³adzy), inne natomiast (jak np. wymienione w art. 228 k.k.
³apownictwo bierne) przez osoby pe³ni¹ce funkcjê publiczn¹, a zatem przez
tego rodzaju osoby, które z uwagi na pewne kryteria zwi¹zane z charakterem
wykonywanych obowi¹zków, rodzajem prowadzonej dzia³alnoci lub miejscem zatrudnienia, traktowane s¹ przez ustawodawcê odmiennie od ogó³u
obywateli.
1.1. Funkcjonariusz publiczny

Zawarte w art. 63 Karty Nauczyciela sformu³owanie, ¿e nauczyciele podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okrelonych
w ustawie z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (dalej: k.k.)5 nie oznacza, ¿e
nauczyciele maj¹ status funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu wymienionej ustawy. Korzystanie z ochrony takiej jak funkcjonariusze publiczni nie
jest bowiem analogiczne z byciem funkcjonariuszem publicznym i tego rodzaju statusu nie implikuje. Powy¿szy pogl¹d wyra¿ony zosta³ przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z 27 listopada 2000 r. w sprawie WKN 27/006 oraz
4 Taki pogl¹d, niezmienny od lat, prezentuje judykatura, w tym S¹d Najwy¿szy w licznych
swych orzeczeniach (m.in. uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z 20.06.2001 r. w sprawie IKZP 5/01,
OSNKW 2001 r., z. 910, poz. 71; uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z 28.03.2002 r. w sprawie IKZP
35/01, OSNKW 2002 r., z. 5-6, poz. 29 i in.).
5 Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
6 Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego-Izba Karna i Wojskowa (dalej: OSNKW) 2001 r., z. 34,
poz. 21.
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w postanowieniu z 8 grudnia 2004 r. w sprawie IV KK 126/047 i w przewa¿aj¹cej wiêkszoci z aprobat¹ przyjêty w literaturze prawniczej8.
O tym, kto jest funkcjonariuszem publicznym stanowi art. 115 § 13 k.k.,
który zawiera legaln¹, zakresow¹ i pe³n¹ definicjê tego pojêcia. Zgodnie
z wymienionym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pose³, senator, radny;
2a) pose³ do Parlamentu Europejskiego;
3) sêdzia, ³awnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postêpowania przygotowawczego lub organu nadrzêdnego nad finansowym organem postêpowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator s¹dowy,
syndyk, nadzorca s¹dowy i zarz¹dca, osoba orzekaj¹ca w organach dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy;
4) osoba, bêd¹ca pracownikiem administracji rz¹dowej, innego organu
pañstwowego lub samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e pe³ni wy³¹cznie czynnoci us³ugowe, a tak¿e inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do
wydawania decyzji administracyjnych;
5) osoba, bêd¹ca pracownikiem organu kontroli pañstwowej lub organu
kontroli samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e pe³ni wy³¹cznie czynnoci us³ugowe;
6) osoba zajmuj¹ca kierownicze stanowisko w innej instytucji pañstwowej;
7) funkcjonariusz organu powo³anego do ochrony bezpieczeñstwa publicznego albo funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej;
8) osoba pe³ni¹ca czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Nauczyciele wykonuj¹cy obowi¹zki stricte nauczycielskie (dydaktyczne,
wychowawcze, opiekuñcze) do ¿adnej z wymienionych kategorii osób nie nale¿¹.
W przypadku nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach, bêd¹cych jednostkami
samorz¹du terytorialnego mo¿na by³oby rozwa¿aæ, czy osoby te nie s¹ pracownikami samorz¹du terytorialnego w rozumieniu wskazanego wy¿ej pkt. 4 art. 115
§ 13 k.k., jednak¿e hipotezê tê nale¿y odrzuciæ. O ile bowiem nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych9 ma
zastosowanie do pracowników zatrudnionych m.in. w powiatowych jednostkach organizacyjnych, to jednak¿e zgodnie z art. 3 tej ustawy, przepisów wymienionej regulacji nie stosuje siê do tych pracowników, których status prawny
okrelaj¹ odrêbne przepisy. Wobec faktu, ¿e status prawny nauczycieli zatrud7
8

OSNKW 2005 r., z. 1, poz. 9.
R. Zaw³ocki, Komentarz do art. 115 § 19, w: M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.), Kodeks
Karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 987; J. Majewski, Komentarz do art. 119 § 13, w: A. Zoll (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 1216; M. Mozgawa, Komentarz do art. 115 § 13,
w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 245.
9 Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458.
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nionych w szko³ach prowadzonych przez samorz¹d terytorialny okrela ustawa
z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, nie mo¿na uznaæ, by nauczyciele
byli pracownikami samorz¹dowymi w znaczeniu wy¿ej wskazanym10. Szko³y, przedszkola i inne tego rodzaju placówki nie s¹ te¿  generalnie ujmuj¹c
 organami administracji rz¹dowej ani te¿ organami pañstwowymi, st¹d
te¿ nie ma podstaw do uznania, by nauczyciele tam zatrudnieni byli funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu pozosta³ych podmiotów wymienionych
w pkt. 4 art. 115 § 13 k.k.
To jednak¿e, ¿e ogó³ nauczycieli nie mieci siê w ¿adnym z krêgów
podmiotów wymienionych w art. 115 § 13 k.k., za fakt korzystania z ochrony
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym sam przez siê tego statusu nie
kreuje, nie oznacza jeszcze, ¿e ¿aden nauczyciel funkcjonariuszem publicznym
nie jest. Tego rodzaju wnioskowanie by³oby b³êdnym uproszczeniem. Nie
mo¿na bowiem odmówiæ przymiotu funkcjonariusza publicznego tym z nauczycieli, którzy pracuj¹ w administracji rz¹dowej, jak np. Kuratorium Owiaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy te¿ Centralna Komisja Egzaminacyjna. Status wymienionych funkcjonariuszy przys³uguje tak¿e tym nauczycielom, którzy orzekaj¹ w organach dyscyplinarnych. Jeli bowiem zgodnie
z treci¹ art. 115 § 13, pkt 3 k.k. funkcjonariuszami publicznymi s¹ osoby
orzekaj¹ce w organach dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy, to
orzekanie w komisjach dyscyplinarnych dotycz¹cych odpowiedzialnoci nauczycieli niew¹tpliwie przedmiotowe kryterium spe³nia. Komisje te dzia³aj¹
bowiem w oparciu o regulacjê zawart¹ w art. 7781 Karty Nauczyciela, a zatem
dzia³aj¹ na podstawie ustawy. Funkcjonariuszami publicznymi bêd¹ te¿ dyrektorzy szkó³ w zakresie, w jakim uprawnieni s¹ do wydawania decyzji administracyjnych. Decyzj¹ administracyjn¹ jest np. decyzja dyrektora szko³y o skreleniu ucznia z listy uczniów11. W odniesieniu do dyrektorów wyranie jednak¿e podkreliæ nale¿y, ¿e status funkcjonariusza publicznego jest w omawianym przypadku cile limitowany. Przys³uguje dyrektorom jedynie w takim
zakresie, w jakim uprawnieni s¹ do wydawania wspomnianych decyzji administracyjnych, natomiast samo pe³nienie kierowniczego stanowiska tego statusu
nie powoduje. W art. 115 § 13 pkt.6 k.k. ustawodawca stanowi wprawdzie, ¿e
funkcjonariuszami publicznymi s¹ osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowisko
10 Analogiczny pogl¹d prezentuje te¿ W. Drobny w: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz,
Ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 43
(2010).
11 Zgodnie z Uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z 18 padziernika 1995 r., (III AZP 28/95) skrelenie
ucznia z listy uczniów zarówno szko³y publicznej, jak i niepublicznej, powinno nastêpowaæ w drodze
decyzji administracyjnej. Tezê, ¿e decyzja dyrektora o skreleniu ucznia z listy uczniów jest decyzj¹
administracyjn¹ S¹d Najwy¿szy wyrazi³ równie¿ m.in. w wyroku z 9 XI 2001 r. ( III RN 149/2000).
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w innej instytucji pañstwowej, jednak¿e w zasadniczej wiêkszoci szko³y, przedszkola i inne tego rodzaju placówki, nawet jeli maj¹ charakter publiczny, do
instytucji pañstwowych siê nie zaliczaj¹. W literaturze przedmiotu trafnie podkrela siê, ¿e skoro ustawodawca w pkt. 4 i 5 art. 115 § 13 wyranie rozró¿ni³ to,
co pañstwowe, od tego, co samorz¹du terytorialnego, to wobec jednoznacznych wskazañ jêzykowych dyrektyw wyk³adni, nie mo¿na uznaæ, by termin
instytucje pañstwowe oznacza³ to samo co instytucje samorz¹dowe12.
Powy¿sze uwagi w znacz¹cej mierze odnieæ mo¿na równie¿ do nauczycieli akademickich. Osoby bêd¹ce nauczycielami akademickimi w myl ustawy
z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym13 w przewa¿aj¹cej wiêkszoci nie maj¹ statusu funkcjonariuszy publicznych, gdy¿ nie mieszcz¹ siê
w ¿adnej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 115 § 13 k.k. Taki status
przys³uguje jednak¿e tym nauczycielom akademickim, którzy s¹ np. cz³onkami
komisji dyscyplinarnych orzekaj¹cych w zakresie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej nauczycieli akademickich (art. 139150 ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym), studentów (art. 211223 tej ustawy) czy doktorantów (art. 226).
W przypadku uczelni pañstwowych funkcjonariuszami publicznymi bêd¹ te¿ ci
nauczyciele akademiccy, którzy zajmuj¹ w nich kierownicze stanowiska.
Uczelnie pañstwowe powszechnie uznawane s¹ bowiem w doktrynie jako
inne instytucje pañstwowe, o których mowa w art. 115 § 13 pkt. 6 k.k.
Pe³nienie funkcji kierowniczych nie odnosi siê przy tym jedynie do tego rodzaju stanowisk, które kieruj¹ ca³oci¹ danej jednostki, lecz równie¿ do tych, które
kieruj¹ jej czêci¹. W odniesieniu do nauczycieli akademickich funkcjonariuszem publicznym bêdzie zatem nie tylko rektor i prorektorzy, ale równie¿
dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów czy kierownicy katedr14. Funkcjonariuszami publicznymi bêd¹ te¿ nauczyciele akademiccy pracuj¹cy m.in. w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Osoby, które nie przynale¿¹ do ¿adnej z kategorii podmiotów wymienionych
w art. 115 § 13 k.k. nie s¹ funkcjonariuszem publicznym. Interpretacja kryteriów,
które decyduj¹ o tym, czy dana osoba jest czy te¿ nie jest funkcjonariuszem publicznym nie mo¿e byæ dokonywana na podstawie wyk³adni rozszerzaj¹cej15.
12 Pogl¹d ten prezentuje m.in. J. Majewski (w: A. Zoll (red.), Kodeks karny, s. 1220), wskazuj¹c
jednoczenie na analogiczne stanowisko prezentowane w uzasadnieniu uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów
SN z 20.06.2001 r. w sprawie IKZP 5/01 (OSNKW 2001, z. 910, poz. 71). Autor ten zauwa¿a
jednoczenie, ¿e pominiêcie w katalogu funkcjonariuszy publicznych osób zajmuj¹cych kierownicze
stanowisko w innych ni¿ okrelone w art. 115, § 13 pkt. 4 i 5 k.k. instytucjach samorz¹dowych nale¿y
traktowaæ jako b³¹d merytoryczny.
13 Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365.
14 M. Mozgawa, Kodeks, s. 246.
15 W postanowieniu z 8 XII 2004 r. w sprawie IV KK 126/04 S¹d Najwy¿szy wprost stwierdzi³,
¿e wyk³adnia kryteriów decyduj¹cych o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza publicznego powinna
byæ podporz¹dkowana rygorom cis³ej wyk³adni (OSNKW 2005 r., z. 1, poz. 9).
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1.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną

Definicjê wymienionego pojêcia zawiera art. 115 § 19 k.k. Stanowi on, ¿e
osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ jest funkcjonariusz publiczny, cz³onek organu samorz¹dowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj¹cej rodkami publicznymi, chyba ¿e wykonuje wy³¹cznie czynnoci us³ugowe,
a tak¿e inna osoba, której uprawnienia i obowi¹zki w zakresie dzia³alnoci
publicznej s¹ okrelone lub uznane przez ustawê lub wi¹¿¹c¹ Rzeczpospolit¹
Polsk¹ umowê miêdzynarodow¹. Odnosz¹c te kryteria do nauczycieli i nauczycieli akademickich stwierdziæ nale¿y, ¿e wszystkie osoby wykonuj¹ce obowi¹zki nauczycielskie (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuñcze) s¹ osobami
pe³ni¹cymi funkcje publiczne. Prowadz¹ one bowiem dzia³alnoæ publiczn¹
i ich uprawnienia i obowi¹zki w zakresie tej dzia³alnoci s¹ okrelone i uznane
przez ustawê. Teza, ¿e wykonywanie obowi¹zków nauczycielskich jest dzia³alnoci¹ publiczn¹ w znaczeniu wy¿ej wskazanym, w pe³ni koresponduje
z definicj¹ J. Majewskiego, który stwierdzi³, ¿e dzia³alnoæ publiczna jest to
[...] dzia³alnoæ w jakim stopniu zinstytucjonalizowana, s³u¿¹ca realizacji
zadañ publicznych (a wiêc odnosz¹cych siê do ogó³u) i wywieraj¹ca lub przynajmniej mog¹ca wywieraæ skutki w sferze publicznej16. Realizowanie szeroko pojmowanego procesu kszta³cenia  zarówno w placówkach publicznych,
jak i niepublicznych  jest w sposób oczywisty realizacj¹ jednego z konstytucyjnych zadañ pañstwa17 i odbywa siê w oparciu o regulacje zawarte w takich
ustawach, jak ustawa z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty18 i Prawo
o szkolnictwie wy¿szym19.
Niezale¿nie od powy¿szego, na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wymieniony we wskazanym wy¿ej art. 115 § 19 k.k. termin jednostka organizacyjna
dysponuj¹ca rodkami publicznymi20 obejmuje m.in. pañstwowe i samorz¹dowe jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych21, a zatem równie¿ w oparciu
16
17
18
19

J. Majewski, Kodeks, s. 1242.
Art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572.
W odniesieniu do nauczycieli akademickich przedmiotowa teza znalaz³a swój jednoznaczny
wyraz w postanowieniu S¹du Najwy¿szego z 25 VI 2004 r. w sprawie VKK 74/04.
20 Zgodnie z pogl¹dem O. Górniok i J. Bojarskiego powy¿sze sformu³owanie odnosi siê do
jednostki organizacyjnej jako takiej, a nie do kompetencji czy konkretnych czynnoci wykonywanych
przez poszczególne osoby w niej zatrudnione, za za rodki publiczne mo¿na uznaæ nie tylko rodki
wchodz¹ce w sk³ad maj¹tku danej jednostki, ale tak¿e wszelkie rodki publiczne, z których jednostka, z mocy
ró¿nych tytu³ów korzysta. Zob. O. Górniok, J. Bojarski, Komentarz do art. 115, § 13, w: M. Filar (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 604605.
21 Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104.
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o to kryterium stwierdziæ nale¿y, ¿e nauczyciele i nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w wymienionych jednostkach s¹ osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne.
2. Nauczyciel jako podmiot ochrony

Rozwa¿aj¹c aspekt zwi¹zany z przys³uguj¹c¹ nauczycielom ochron¹ zauwa¿yæ nale¿y, ¿e stwierdzenie, w myl którego ochronie prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym podlegaj¹ nauczyciele, z pozoru jest
stwierdzeniem w pe³ni zrozumia³ym jêzykowo i oczywistym. Przy g³êbszej
analizie jednak¿e okrelenie to rodzi zasadnicze w¹tpliwoci interpretacyjne.
Pojêcie nauczyciel jest bowiem terminem wystêpuj¹cym w ró¿nych aktach
prawnych22, za jego zakres pojêciowy nie jest w nich wszystkich to¿samy.
Nie wchodz¹c w szczegó³owe rozwa¿ania w tym zakresie, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e nauczycielem jest zarówno wychowawca w publicznym przedszkolu, katecheta w szkole niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej, jak i nauczyciel okrelonego przedmiotu w szkole niepublicznej bez uprawnieñ szko³y publicznej. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e omawiana regulacja przyznaj¹ca nauczycielom ochronê prawn¹ analogiczn¹ do tej, jak¹ maj¹ funkcjonariusze publiczni,
zamieszczona zosta³a w art. 63 Karty Nauczyciela (a wiêc w akcie prawnym,
który wbrew pozorom nie reguluje statusu prawnego wszystkich osób bêd¹cych nauczycielami), rodzi siê zasadnicze pytanie, jakiego krêgu podmiotów
owa ochrona dotyczy?
Z treci przedmiotowej ustawy wynika, ¿e ochron¹ przewidzian¹ dla
funkcjonariuszy publicznych objêci s¹ ci nauczyciele, do których przepisy
Karty Nauczyciela maj¹ zastosowanie w ca³oci23, jak i ci, do których wymieniona ustawa ma zastosowanie czêciowe24.
22 Dla przyk³adu wskazaæ mo¿na, ¿e tego rodzaju terminologia wystêpuje m.in. w rozporz¹dzeniu z 8 XII 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r., nr 265, poz. 2644), w którym zawód
nauczyciel wystêpuje w kilkudziesiêciu odmianach (np. 232 nauczycieli gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych: 232 101 nauczycieli biologii, 232 102 nauczycieli chemii, 232 103 nauczycieli etyki itd.;
233 nauczycieli szkó³ podstawowych i przedszkoli: 233 103 nauczycieli informatyki w szkole podstawowej, 233 111 nauczycieli religii w szkole podstawowej itd.; 234 nauczycieli szkó³ specjalnych: 234 101
nauczycieli g³uchych i niedos³ysz¹cych (surdopedagog), 234 102 nauczycieli niewidomych i niedowidz¹cych (tyflopedagog) itd.; 2359 specjalistów szkolnictwa i wychowawców gdzie indziej niesklasyfikowanych: 235 901 nauczycieli bibliotekarzy, 235 903 nauczycieli logopedów itd.).
23 Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z pón. zm.; Dz.U. z 2002 r., nr 11, poz. 109 z pón. zm.;
Dz.U. nr 137, poz. 1304; Dz.U. nr 64, poz. 593 z pón. zm.
24 Tê grupê stanowi¹ nauczyciele, co do których  zgodnie z art. 91a ust. 1, 2 i 4, art. 91b ust. 2 i 2a
 przepisy tej ustawy maj¹ zastosowanie ograniczone.
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W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szko³ach oraz w placówkach
owiatowo-wychowawczych i opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych
przez Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe dodatkowo odnotowaæ trzeba, ¿e
zakres stosowania do tych osób postanowieñ Karty Nauczyciela reguluj¹ odrêbne przepisy. W odniesieniu do Kocio³a katolickiego tego rodzaju normê
zawiera art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej25, który stanowi, ¿e do nauczycieli
i wychowawców zatrudnionych w szko³ach i innych placówkach owiatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych przez kocielne osoby prawne, a tak¿e wieckich nauczycieli w ni¿szych
seminariach duchownych stosuje siê prawa i obowi¹zki ustalone dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w pañstwowych szko³ach i placówkach
owiatowo-wychowawczych oraz opiekuñczo-wychowawczych26. Tego rodzaju zasada zdaje siê jednak¿e nie dotyczyæ nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o systemie owiaty oraz niepublicznych placówkach dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o pomocy spo³ecznej prowadzonych przez kocielne osoby prawne27.
Nie podejmuj¹c próby pog³êbionej analizy poszczególnych aktów normatywnych dotycz¹cych omawianej materii, z uwagi na ramy zakrelone form¹
25
26

Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz.154.
Regulacjê podobn¹ do przedstawionej zawieraj¹ równie¿ ustawy dotycz¹ce innych Kocio³ów,
tj. art. 14 ust. 2 ustawy z 20 II 1997 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Zielonowi¹tkowców
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 254); art. 11 ust. 2 ustawy z 20 II 1997 r.
o stosunku Pañstwa do Kocio³a Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 1997 r., nr 41, poz. 253); art. 11 ust. 2 ustawy z 20 II 1997 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a
Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 252); art. 11 ust. 2
ustawy z 30 VI 1995 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 482); art. 13 ust. 2 ustawy z 30 VI 1995 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 481); art. 13
ust. 2 ustawy z 30 VI 1995 r. ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Chrzecijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 480); art. 14 ust. 2 ustawy z 30 VI 1995 r.
o stosunku Pañstwa do Kocio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 1995 r., nr 97, poz. 479); art. 17 ustawy z 13 V 1994 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 1994 r., nr 73, poz. 323); art. 17 ustawy z 4 VII
1991 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U z 1991 r., nr 66, poz. 287).
27 Jak wynika bowiem z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 listopada
2002 r. w sprawie szczegó³owego zakresu uprawnieñ i obowi¹zków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kocielne
osoby prawne (Dz.U. z 2002 r., nr 204, poz. 1722) wydanego w oparciu o delegacjê ustawow¹ zawart¹
w art. 21 ust. 2 cyt. ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
do tej grupy osób stosuje siê pewne uregulowania z Karty Nauczyciela, jednak¿e wród nich nie
wymieniono regulacji zawartej w art. 63 tej ustawy.
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niniejszej publikacji, przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e powy¿sze uwagi
prowadz¹ do zasadniczej konkluzji, ¿e ochronie okrelonej w art. 63 Karty
Nauczyciela nie podlegaj¹ wszystkie osoby wykonuj¹ce zawód nauczyciela.
Z ochrony tej korzystaj¹ tylko ci, którzy w sposób bezporedni lub poredni s¹
adresatami wymienionej ustawy i którym ustawa ta tego rodzaju ochronê gwarantuje. Poza ochron¹ art. 63 Karty Nauczyciela pozostaj¹ natomiast te grupy
zawodowe nauczycieli, których Karta Nauczyciela nie dotyczy, a wiêc m.in.
nauczyciele pracuj¹cy w szko³ach niepublicznych, które nie maj¹ uprawnieñ
szkó³ publicznych.
Wymienionej ochronie nie podlegaj¹ te¿ nauczyciele akademiccy, których
status prawny, ca³kowicie autonomicznie i odrêbnie reguluje ustawa z 27 lipca
2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Ustawa ta odpowiednika art. 63
Karty Nauczyciela nie zawiera.

3. Zakres ochrony nauczyciela

Jak ju¿ wspomniano, nauczyciele podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym, przy czym organ prowadz¹cy szko³ê i dyrektor szko³y
zobowi¹zani s¹ z urzêdu wystêpowaæ w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla
nauczyciela uprawnienia zostan¹ naruszone.
Przestêpstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym s¹ cigane z urzêdu, co oznacza, ¿e poszkodowany nauczyciel nie musi sam inicjowaæ postêpowania jurysdykcyjnego. W przypadku stwierdzenia zaistnienia przestêpstwa,
w sytuacji, jeli sprawc¹ jest osoba odpowiadaj¹ca jako doros³y28, ze stosownym aktem oskar¿enia wystêpuje do s¹du prokurator. Pokrzywdzony nauczyciel mo¿e w tocz¹cym siê procesie wyst¹piæ w charakterze oskar¿yciela posi³kowego29. Jeli sprawc¹ jest osoba, która w chwili pope³nienia zarzuconego
czynu nie ukoñczy³a 17 roku ¿ycia, prokurator zawiadamia s¹d rodzinny
w celu rozwa¿enia rodków przewidzianych w przepisach o postêpowaniu
28 Zgodnie z art.10 §1 k.k. na zasadach okrelonych w przepisach prawa karnego odpowiada ten,
kto pope³nia czyn zabroniony po ukoñczeniu 17. roku ¿ycia. W przypadku najciê¿szej kategorii przestêpstw (jak np. spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu) na zasadach okrelonych w k.k.
odpowiada nieletni po ukoñczeniu 15. roku ¿ycia, je¿eli okolicznoci sprawy oraz stopieñ rozwoju
sprawcy, jego w³aciwoci i warunki osobiste za tym przemawiaj¹, a w szczególnoci, je¿eli poprzednio
stosowane rodki wychowawcze lub poprawcze okaza³y siê bezskuteczne (art. 10 § 2 k.k.).
29 Stanowi o tym art. 53 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz.U.
z 1997 r., nr 89, poz. 555 z pón. zm.).
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w sprawach nieletnich30 oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuñczym31. Wobec
sprawców nieletnich s¹d rodzinny mo¿e zastosowaæ rodki wychowawcze
w postaci m.in.: upomnienia, zobowi¹zania do okrelonego postêpowania,
a zw³aszcza do naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy, do wykonania okrelonych
prac lub wiadczeñ na rzecz pokrzywdzonego lub spo³ecznoci lokalnej, do
przeproszenia pokrzywdzonego, do podjêcia nauki lub pracy, mo¿e zastosowaæ
nadzór kuratora czy te¿ orzec umieszczenie w rodzinie zastêpczej. W przypadku
nieletnich w wieku od 13 do 17 lat, wykazuj¹cych wysoki stopieñ demoralizacji,
którzy dopuszcz¹ siê czynów karalnych (rozumianych jako czyny zabronione
wyczerpuj¹ce znamiona przestêpstwa), s¹d rodzinny mo¿e orzec umieszczenie
w zak³adzie poprawczym.
Poruszaj¹c aspekt dotycz¹cy ochrony nauczyciela, podkreliæ nale¿y, ¿e
poza ochron¹, która jest zarezerwowana dla funkcjonariuszy publicznych, nauczycielom przys³uguj¹ te formy ochrony, które dostêpne s¹ ogó³owi obywateli. Omawiana ochrona podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych nie jest te¿ zawê¿ona jedynie do relacji nauczyciel-uczeñ. Nauczyciele podlegaj¹ ochronie  w sytuacji przedstawionej wy¿ej  zarówno
wtedy, gdy ich dobra osobiste i prawa mia³yby byæ naruszane przez uczniów,
jak i wówczas, jeli sprawami tych naruszeñ by³yby osoby inne, np. rodzice.
3.1. Naruszenie nietykalności cielesnej

Kto narusza nietykalnoæ cielesn¹ funkcjonariusza publicznego lub osoby
do pomocy mu przybranej podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków
s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 3 (art. 222 § 1 k.k.).
Do dzia³añ naruszaj¹cych nietykalnoæ cielesn¹ nale¿¹: uderzenie, kopniêcie, popchniêcie, przewrócenie, poci¹gniêcie za w³osy, oplucie, rzucenie
w osobê jakim przedmiotem, oblanie wod¹ lub nieczystociami. Naruszenie
nietykalnoci cielesnej nie zawsze musi siê ³¹czyæ z wywo³aniem bólu, ale
musi byæ fizyczne, tzn. atak sprawcy musi byæ skierowany na cia³o osoby
pokrzywdzonej, chocia¿ sprawca wcale nie musi ofiary dotkn¹æ bezporednio.
Atak ten mo¿e bowiem byæ przeprowadzony za pomoc¹ przedmiotu (np. ci¹gniêcie za ubranie) lub zwierzêcia (np. poprzez szczucie psem).
30

Ustawa z 26 padziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r.,
nr 11, poz. 109 z pón. zm.).
31 Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. z 1975 r., nr 45, poz. 234
z pón. zm.).
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Nie mo¿na jednak zapominaæ o tym, ¿e je¿eli czyn, o którym mowa
powy¿ej, wywo³a³o niew³aciwe zachowanie siê funkcjonariusza lub osoby do
pomocy mu przybranej, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary,
a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia (art. 222 § 2 k.k.).
W przypadku naruszenia nietykalnoci cielesnej nauczyciela, który nie
korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, tego rodzaju czyn wyczerpuje znamiona wystêpku z art. 217 § 1 k.k. i cigany jest
z oskar¿enia prywatnego.
3.2. Czynna napaść

Kto, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub u¿ywaj¹c
broni palnej, no¿a lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo rodka obezw³adniaj¹cego, dopuszcza siê czynnej napaci na funkcjonariusza publicznego lub osobê do pomocy mu przybran¹ podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku
do lat 10 (art. 223 k.k.).
Czynna napaæ to energiczne, zaczepne, gwa³towne dzia³anie podjête
z zamiarem wyrz¹dzenia fizycznej krzywdy, uszczerbku na zdrowiu lub zadania bólu, przy tym obrany cel nie musi zostaæ osi¹gniêty. Przes³ankami odpowiedzialnoci jest u¿ycie niebezpiecznego narzêdzia lub dzia³anie wspólne
i w porozumieniu z innymi osobami.
3.3. Zmuszenie do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności prawnej

Kto stosuje przemoc lub grobê bezprawn¹ w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsiêwziêcia
lub zaniechania prawnej czynnoci s³u¿bowej podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 224 § 1 i 2 k.k.).
3.4. Znieważenie

Kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego lub osobê do pomocy mu
przybran¹, podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku
(art. 226 § 1 k.k.).
Zniewaga to zachowanie wyra¿aj¹ce pogardê dla innej osoby wyra¿on¹
zwykle w postaci epitetu s³ownego, ale mo¿na j¹ te¿ wyraziæ pismem, wizerunkiem, obel¿ywym gestem, dzia³aniem lub zaniechaniem. O uznaniu danego
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zachowania za zniewagê decyduj¹ utrwalone zwyczaje spo³eczne, a nawet rodowiskowe. Zgodnie z powszechnie przyjêtymi pogl¹dami doktryny, pojêcie
zniewagi winno byæ interpretowane obiektywnie i w wietle powszechnych
standardów kulturowych, a nie jedynie subiektywnie. Oznacza to, ¿e je¿eli
dana wypowied nie zawiera elementów, które obiektywnie s¹ uznawane za
obraliwe, nie dojdzie do zaistnienia zniewagi, mimo ¿e odbieraj¹cy j¹ adresat
czu³ siê jej treci¹ zniewa¿ony. Okrelonego zwrotu nie mo¿na przy tym rozpatrywaæ jako zniewa¿aj¹cego w oderwaniu od kontekstu ca³ej wypowiedzi
i abstrakcyjnie, bowiem dany zwrot sam w sobie mo¿e zniewa¿aj¹cy nie byæ,
jednak¿e w wypowiedzianym kontekcie cechê tak¹ zyska32.
Je¿eli czyn, o którym mowa powy¿ej, wywo³a³o niew³aciwe zachowanie
siê funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, s¹d mo¿e zastosowaæ
nadzwyczajne z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia (art. 226
§ 2 k.k.). Nie mo¿na zapominaæ o tym, ¿e w niektórych zachowaniach uczniów
mo¿na dostrzec reakcje na niedoci¹gniêcia szko³y jako instytucji oraz na dzia³ania nauczycieli i kierownictwa, odpowiedzialnych za proces kszta³cenia. Niekiedy szko³a mo¿e pobudzaæ uczniów do niew³aciwego zachowania33.
W przypadku zniewa¿enia nauczyciela, który nie korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, tego rodzaju czyn wyczerpuje
znamiona wystêpku z art. 216 § 1 k.k. i cigany jest z oskar¿enia prywatnego.
3.5. Zniesławienie

Kto pomawia inn¹ osobê, grupê osób, instytucjê, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowoci prawnej o takie postêpowanie lub
w³aciwoci, które mog¹ poni¿yæ j¹ w opinii publicznej lub naraziæ na utratê
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoci,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnoci do roku
(art. 212 § 1 k.k.).
Je¿eli sprawca dopuszcza siê wy¿ej wymienionych czynów za pomoc¹
rodków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2 (art. 212 § 2 k.k). rodkami
masowego komunikowania s¹ wszelkie rodki, których dzia³anie sprowadza
siê do masowego przekazywania treci, a zatem: prasa, przekaz radiowy
i telewizyjny, ksi¹¿ka, plakat, film, a zw³aszcza Internet. Przyjmuje siê, ¿e
Internet wystêpuje jako rodek masowego komunikowania wówczas, gdy
32 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 7 V 2008 r. w sprawie IIIK 234/07, Biuletyn Prawa
Karnego 33 (2008), nr 10, teza 1.
33 C. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klas¹, Warszawa 2006, s. 2930.

240

Ks. Piotr Duksa, Małgorzata Tomkiewicz
Prawo

wykorzystywany jest w celu przekazywania informacji do nieokrelonego lub
wprawdzie okrelonego lecz tak liczebnego gremium podmiotów, ¿e mo¿na
uznaæ je za wieloæ odbiorców. Ma to miejsce np. w takiej sytuacji, gdy
treci zabronione umieszczane s¹ na forum danego serwisu lub na witrynie
internetowej WWW.
Przestêpstwo znies³awienia, które mo¿e byæ pope³nione na szkodê ka¿dego
nauczyciela bez wzglêdu na jego status, cigane jest z oskar¿enia prywatnego.
4. Odpowiedzialność karna nauczyciela

Jak ju¿ wspomniano, ka¿dy funkcjonariusz pe³ni funkcjê publiczn¹, jednak
nie ka¿da osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jest funkcjonariuszem publicznym34.
Z powy¿szego wynika zatem, ¿e nauczyciele maj¹cy status funkcjonariuszy publicznych bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹ za te przestêpstwa, których
sprawcami s¹ stricte funkcjonariusze publiczni (ustawodawca w opisie czynu
operuje wówczas sformu³owaniem funkcjonariusz publiczny, który  ), a ponadto mog¹ zostaæ ukarani za te wszystkie wystêpki, które odnosz¹ siê do osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne (w przypadku tych przestêpstw ustawodawca stosuje zwrot kto w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej ). Wobec faktu, ¿e
 jak stwierdzono to wy¿ej  owe funkcje publiczne pe³ni¹ wszyscy nauczyciele, wszyscy te¿ nara¿eni s¹ na odpowiedzialnoæ karn¹ zwi¹zan¹ z nieprawid³owociami w zakresie pe³nienia funkcji publicznych.
Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e nauczyciele i nauczyciele akademiccy  z racji
specyfiki wykonywanego zwodu  s¹ osobami uprawnionymi do dokonywania
w dokumentach wpisów maj¹cych znaczenie prawne (np. wiadectwo ukoñczenia klasy, dziennik lekcyjny, indeks studencki, protokó³ egzaminacyjny
itp.), s¹ te¿ osobami, na których spoczywa prawny obowi¹zek opieki (zw³aszcza w odniesieniu do dzieci), s¹ tak¿e prze³o¿onymi w istniej¹cej zarówno
w szkole, jak i na uczelni relacji zale¿noci, st¹d te¿ spektrum odpowiedzialnoci karnej nauczycieli i nauczycieli akademickich jest bardzo szerokie.
4.1. Sprzedajność

Kto, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej obietnicê podlega karze pozbawienia wolnoci od
6 miesiêcy do lat 8 (art. 228 § 1 k.k.). W wypadku mniejszej wagi, sprawca
34

Szerzej ta kwestia zosta³a omówiona w pkt. 1 niniejszego opracowania.
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 2 (art. 228 § 2 k.k.).
Kto, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej obietnicê za zachowanie stanowi¹ce naruszenie
przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
(art. 228 § 3 k.k.). Karze tej podlega tak¿e ten, kto, w zwi¹zku z pe³nieniem
funkcji publicznej, uzale¿nia wykonanie czynnoci s³u¿bowej od otrzymania
korzyci maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyci ¿¹da
(art. 228 § 4 k.k.).
Jako wyraz wdziêcznoci uczniów mo¿na potraktowaæ przyjêcie kwiatów
czy laurki, niemo¿liwe jest jednak ujêcie w tych kategoriach prezentów lub
pieniêdzy, nawet gdyby by³y wrêczane nauczycielowi po przeprowadzonym
egzaminie lub zakoñczeniu szko³y.
Warto wiedzieæ, ¿e z jednej strony odpowiedzialnoci karnej podlega tak¿e osoba, która udziela lub obiecuje udzieliæ korzyci maj¹tkowej lub osobistej
(art. 229 § 1 k.k.), jednak kiedy korzyæ maj¹tkowa lub jej obietnica zosta³y
przyjête przez nauczyciela, a uczeñ lub rodzic zawiadomi³ o tym fakcie organ
powo³any do cigania przestêpstw i ujawni³ wszystkie okolicznoci przestêpstwa, zanim organ ten o nim siê dowie, wówczas sprawca nie podlega karze
(art. 229 § 6 k.k.). Uczeñ mo¿e wiêc wrêczyæ nauczycielowi prezent, a gdy
ten go przyjmie, zawiadomiæ o tym fakcie policjê, nie ponosz¹c ¿adnej odpowiedzialnoci karnej, w przeciwieñstwie do nauczyciela.
W sytuacjach szkolnych, maj¹c na wzglêdzie omawiany aspekt, warto
zadbaæ tak¿e o klarowne i zgodne z przepisami planowanie i rozliczanie wycieczek, obozów, kolonii, wyjazdów, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyliczeñ
kosztów opiekunów  wychowawców, by nie byæ pos¹dzonym o przyw³aszczenie nie swoich pieniêdzy. Je¿eli np. po powrocie z wycieczki pozostaje pewna
kwota niewydanych pieniêdzy, mo¿na j¹ spo¿ytkowaæ  po uzgodnieniu
z wp³acaj¹cymi j¹ uczniami  na wspólne wyjcie do kina, teatru lub po prostu
zwróciæ j¹ uczniom. Niedozwolone jest natomiast dysponowanie pozosta³¹
kwot¹ np. na zakup wyposa¿enia pracowni szkolnej czy zamra¿anie jej do
nastêpnego klasowego wyjazdu.
4.2. Nadużycie służbowe

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj¹c swoje uprawnienia lub
niedope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 231 § 1 k.k.). Je¿eli
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sprawca dopuszcza siê powy¿szego czynu w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
(art. 231 § 2 k.k.).
4.3. Ujawnienie tajemnicy służbowej

Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informacjê stanowi¹c¹ tajemnicê s³u¿bow¹ lub informacjê, któr¹ uzyska³ w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoci s³u¿bowych, a której ujawnienie mo¿e naraziæ na
szkodê prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat
3 (art. 266 § 2 k.k.).
4.4. Poświadczenie nieprawdy

Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która powiadcza w nim nieprawdê, co do okolicznoci maj¹cej
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat 5
(art. 271 § 1 k.k.). Je¿eli sprawca dopuszcza siê wy¿ej wymienionego czynu
w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8 (art. 271 § 3 k.k.).
4.5. Nadużycia seksualne

Stosunek zale¿noci, o którym mowa bêdzie poni¿ej, dotyczyæ mo¿e np.
relacji: nauczyciel  uczeñ, nauczyciel akademicki  student, dyrektor szko³y
 nauczyciel, niezale¿nie od wieku poszkodowanego.
Kto bowiem, przez nadu¿ycie stosunku zale¿noci lub wykorzystanie
krytycznego po³o¿enia, doprowadza inn¹ osobê do obcowania p³ciowego lub
do poddania siê innej czynnoci seksualnej albo do wykonania takiej czynnoci, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 199 § 1 k.k.).
Je¿eli czyn, o którym mowa powy¿ej zosta³ pope³niony na szkodê ma³oletniego35, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat
5 (art. 199 § 2 k.k.). Karze tej podlega, kto doprowadza ma³oletniego do obcowania p³ciowego lub poddania siê innej czynnoci seksualnej albo do wykonania takiej czynnoci, nadu¿ywaj¹c zaufania lub udzielaj¹c mu korzyci maj¹tkowej lub osobistej, albo jej obietnicy (art. 199 § 3 k.k.).
Obcowanie p³ciowe obejmuje swym zakresem znaczeniowym akty
spó³kowania oraz jego surogaty, tj. gdy czynnoæ sprawcza polega na bezpo35

Ma³oletni w rozumieniu prawa cywilnego to osoba, która nie ukoñczy³a 18 lat.
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rednim kontakcie p³ciowym cia³a sprawcy z organami p³ciowymi ofiary lub
te¿ z tymi czêciami jej cia³a, które sprawca traktuje równowa¿nie i na których
lub za pomoc¹ których sprawca wy³adowuje swój popêd seksualny36.
Inna czynnoæ seksualna jest znamieniem otwartym i niepoddaj¹cym
siê ³atwo obiektywizacji, z punktu widzenia kryteriów czysto biologicznych
czy fizjologicznych, wywo³uj¹c liczne dysputy w literaturze37. O tym, czy
dana czynnoæ jest, czy te¿ nie jest czynnoci¹ seksualn¹, decydowaæ mog¹
tak¿e oceny kulturowe38. S¹d Najwy¿szy w jednym ze swych orzeczeñ wyrazi³
pogl¹d, ¿e inna czynnoæ seksualna [...] to takie zachowanie nie mieszcz¹ce
siê w pojêciu obcowania p³ciowego, które zwi¹zane jest z szeroko rozumianym
¿yciem p³ciowym cz³owieka, polegaj¹ce na kontakcie cielesnym sprawcy
z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i maj¹cym charakter seksualny zaanga¿owaniu ofiary39.
4.6. Naruszenie nietykalności cielesnej oraz fizyczne
i psychiczne znęcanie się nad uczniem

Niekiedy nauczyciele maj¹ k³opoty z radzeniem sobie z niew³aciwymi
zachowaniami uczniów. Wiêkszoæ z nich nikt nigdy tego nie nauczy³, wiêc
czuj¹ siê bezradni, zestresowani i sfrustrowani. W takich sytuacjach chêtnie
wymierzyliby niesfornemu podopiecznemu klapsa, poci¹gnêliby go za ucho
lub w³osy albo, co jeszcze gorsze, uderzyliby go40. Tego typu dzia³anie kwalifikuje siê jako naruszenie nietykalnoci cielesnej ucznia, co podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku (art. 217 § 1
k.k.). Wprawdzie ustawodawca przewiduje, ¿e je¿eli naruszenie nietykalnoci
wywo³a³o wyzywaj¹ce zachowanie siê pokrzywdzonego albo je¿eli pokrzywdzony odpowiedzia³ naruszeniem nietykalnoci, s¹d mo¿e odst¹piæ od wymierzenia kary (art. 217 § 2 k.k.). Jednak ustalanie motywów i przebiegu zachowania ucznia do ³atwych zadañ nie nale¿y, szczególnie gdy brakuje wiadków
zdarzenia.
Innym problemem, który mo¿e pojawiæ siê w sytuacji szkolnej jest psychiczne znêcanie siê nauczyciela nad uczniem. Abstrahuj¹c od tego, czy przyczyn¹ tego stanu jest osobowoæ lub wypalenie zawodowe nauczyciela, czy te¿
36
37

M. Filar, Przestêpstwo zgwa³cenia w polskim prawie karnym, WarszawaPoznañ 1974, s. 83.
M. Mozgawa, Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego, w: M. Mozgawa (red.), Kodeks
Karny, s. 384385.
38 M. Bielski, Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego, w: A. Zoll (red.), Kodeks Karny, s. 585586.
39 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 19 V 1999 r. w sprawie IKZP 17/99, OSNKW 1999 r., nr 78,
poz. 37.
40 J. Py¿alski, Têsknota za dyscyplin¹, Psychologia w szkole 2 (2010), s. 61.
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prowokuj¹ce zachowanie siê ucznia lub te¿ kontekst wychowawczy klasy, która wraz z nauczycielem znalaz³a sobie koz³a ofiarnego, trzeba pamiêtaæ, ¿e
kto znêca siê fizycznie lub psychicznie nad osob¹ najbli¿sz¹ lub nad inn¹
osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noci od
sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy
do lat 5 (art. 207 §1 k.k.). Je¿eli czyn, o którym mowa powy¿ej po³¹czony
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieñstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10 (art. 207 § 2 k.k.). Natomiast je¿eli
nastêpstwem tego czynu jest targniêcie siê pokrzywdzonego na w³asne ¿ycie,
sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12 (art. 207
§ 3 k.k.).
Klimat przemocy i agresji panuj¹cy w szkole w ¿aden sposób nie usprawiedliwia ani te¿ nie upowa¿nia nauczyciela do u¿ywania si³y41, naruszania
nietykalnoci cielesnej ucznia czy te¿ psychicznego lub fizycznego znêcania
siê nad nim.
Mówi¹c o przestêpstwie naruszenia nietykalnoci cielesnej oraz znêcaniu
siê w kontekcie rodowiska szkolnego nie sposób nie wspomnieæ o mobbingu,
zwanym niekiedy  dla podkrelenia specyfiki przemocy szkolnej  bullyingiem42. Oznacza ono tworzenie wokó³ ofiary, któr¹ mo¿e byæ jednostka lub
(rzadziej) grupa, atmosfery zagro¿enia w celu wy³¹czenia jej z ¿ycia towarzyskiego lub z zespo³u kole¿eñskiego43. Cechami charakterystycznymi mobbingu jest to, ¿e: dokuczanie ma charakter ci¹g³y, trwa przez d³u¿szy czas, ofiara
i sprawcy s¹ w nierównej sytuacji, a spotykaj¹ siê czêsto, jest ukrywany, zwykle wi¹¿e siê z rozg³aszaniem pog³osek, ¿e ofiara jest anormalna i ma charakter dzia³ania celowego, choæ mo¿e byæ ono nieuwiadamiane44. Mobbing
przybiera postaæ obmowy, szykanowania, izolacji, szanta¿owania, przemocy
fizycznej45 czy te¿ knucia intryg, plotkowania, wymiewania46. Ofiarami mobbingu bywaj¹ g³ównie osoby zastraszone, pasywne, s³absze fizycznie47. Wy41 M. D¹browska-B¹k, Przemoc w stosunkach wychowawczych szko³y, w: J. Miluska (red.),
Psychologia rozwi¹zywania problemów szko³y, Poznañ 2001, s. 67.
42 Pojêcie mobbingu pojawi³o siê w latach szeædziesi¹tych w Szwecji, a nastêpnie we Francji,
Niemczech, W³oszech i USA na okrelenie przemocy zjawiska w pracy. Zosta³o utworzone z angielskiego rzeczownika mob, co oznacza t³um albo oblê¿enie i wi¹¿e siê z angielskim czasownikiem to mob,
co znaczy rzucaæ siê na kogo lub na co.
43 D. Olwens, Mobbning  fala przemocy w szkole. Jak j¹ powstrzymaæ?, Warszawa 1998, s. 43.
44 A. Grzywa-Bilkiewicz, Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowañ uczniów, Nowa
Szko³a 634 (2005), nr 6, s. 1617.
45 W. Okoñ, Nowy s³ownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 254255.
46 J. Danilewska, Agresja u dzieci  szko³a porozumienia, Warszawa 2002, s. 87.
47 A. Roznowska, Zjawisko agresji i lêku w szkole, Edukacja 4 (2001), s. 7685.
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ranie jednak¿e podkreliæ nale¿y, ¿e mobbing szkolny (bullying) nie dotyczy
relacji tylko pomiêdzy uczniami. Zdarza siê, ¿e jego ofiar¹ pada nauczyciel,
a mobbing stosowany jest przez uczniów. Agresja uczniów skierowana wobec
nauczyciela bywa czasami rozszerzana na cz³onków jego rodziny poprzez pogró¿ki jawne lub anonimowe, co dodatkowo terroryzuje ofiarê, podporz¹dkowuj¹c j¹ przeladowcom. Bywa równie¿ i tak, ¿e tak¿e zachowanie nauczyciela mo¿e nosiæ cechy swoistego wspó³udzia³u w mobbingu, co ma miejsce
wówczas, gdy nauczyciel nie reaguje na przejawy agresji grupy wobec ofiary,
solidaryzuje siê (chocia¿by milcz¹co) z napastnikami lub popiera jej przywódcê b¹d te¿ w sposób jawny lub zawoalowany kpi z klasowego outsidera48.
4.7. Niezapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Kto nara¿a cz³owieka na bezporednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia
albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoci do
lat 3 (art. 160 § 1 k.k.). Je¿eli dodatkowo na sprawcy ci¹¿y obowi¹zek opieki
nad osob¹ nara¿on¹ na niebezpieczeñstwo, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat 5 (art. 160 § 2 k.k.). Je¿eli sprawca wy¿ej wymienionych czynów dzia³a nieumylnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku (art. 160 § 3 k.k.).
Nauczyciel, któremu powierzono grupê dzieci do 15. roku ¿ycia jest osob¹, na któr¹ na³o¿ono obowi¹zek troszczenia siê o ma³oletniego. Natomiast
obowi¹zek szczególnej troski na³o¿ony jest na osoby, którym powierzono pod
opiekê ma³oletnich do 13. roku ¿ycia. W znaczeniu prawnym oznacza to pe³n¹
odpowiedzialnoæ opiekuna za ka¿dy czyn niedozwolony ma³oletniego.
Ustawodawca Kodeksu karnego, jak równie¿ zapisy ustawy o systemie
owiaty i ustawy Karta Nauczyciela, ustanawiaj¹ ochronê dobra powierzonych
dzieci i m³odzie¿y do lat 18, w tym szczególnie podkrela siê obowi¹zek sprawowania ci¹g³ej opieki nad ma³oletnimi do lat 15, która mo¿e byæ naruszona
przez:
 porzucenie lub pozostawienie, choæby na chwilê, bez opieki (dla zaistnienia
przestêpstwa nie jest konieczne, aby zaistnia³ stan niebezpieczeñstwa utraty
zdrowia lub ¿ycia przez porzuconego);
 organizacjê obozowej formy wypoczynku dla dzieci, które nie ukoñczy³y
13 roku ¿ycia;
 niezastosowanie siê do regulaminów przewozowych w punkcie mówi¹cym
o liczbie podopiecznych przypadaj¹cych na jednego opiekuna;
48

K.E. Dambach, Mobbing w szkole, Gdañsk 2003, s. 42.
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 planowanie lub udzielanie tzw. czasu wolnego dzieciom do 15. roku ¿ycia,
bêd¹cych pod opiek¹ wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, w takich formach zorganizowanych, jak: kolonie, wycieczki, obozy, imprezy49.
Podsumowanie

Reasumuj¹c, nale¿y zwróciæ uwagê na brak przejrzystoci legislacyjnej
w zakresie statusu prawnego nauczycieli. W g¹szczu przepisów reguluj¹cych
tê materiê trudno w sposób klarowny i jednoznaczny okreliæ, kto z nauczycieli i kiedy jest funkcjonariuszem publicznym, a komu status taki nie przys³uguje. Sytuacja taka jest nie tylko niepo¿¹dana w sensie normatywnym, ale równie¿ w wymiarze praktycznym.
Zakres ochrony i odpowiedzialnoci
Wyszczególnienie

Ochrona
Osoba pe³ni¹ca
przys³uguj¹ca Funkcjonariusz
funkcjê publiczn¹ funkcjonariuszom
publiczny
publicznym

Nauczyciel szko³y publicznej

TAK

TAK

NIE

Nauczyciel szko³y niepublicznej
(uprawienia szko³y publicznej)

TAK

TAK

NIE

Nauczyciel szko³y niepublicznej
(bez uprawnieñ szko³y publicznej)

TAK

NIE

NIE

Nauczyciel akademicki

TAK

NIE

NIE

Nauczyciel i nauczyciel akademicki
pracuj¹cy w administracji rz¹dowej

TAK

TAK

TAK

Nauczyciel i nauczyciel akademicki
orzekaj¹cy w organach
dyscyplinarnych

TAK

TAK

TAK

Dyrektor szko³y

TAK

TAK

NIE

Dyrektor szko³y w zakresie, w jakim
upowa¿niony jest do wydawania
decyzji administracyjnych

TAK

TAK

TAK

Rektor, prorektor, dziekan, prodziekan,
kierownik instytutu, kierownik katedry

TAK

TAK

TAK

49 L. Zieliñski, S. Zieliñska, Odpowiedzialnoæ prawna nauczyciela, wychowawcy, trenera, instruktora i animatora sportu dzieci i m³odzie¿y wg stanu prawnego na dzieñ 31 maja 2009 r., http:
//www.tkkf.pila.pl/pliki/materialy/odpowiedzialnosc.pdf (1 I 2011).
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Niczym nieuzasadnione jest zró¿nicowanie nauczycieli w zakresie przys³uguj¹cej im ochrony. Pozostawienie pewnej grupy nauczycieli poza ochron¹,
o jakiej mowa w art. 63 Karty Nauczyciela, jest nie tylko sprzeczne z aksjologi¹ tej regulacji, ale i wewnêtrznie niesprawiedliwe. Dlaczego nauczyciel ucz¹cy np. w publicznym przedszkolu mia³by korzystaæ z ochrony, jaka przys³uguje funkcjonariuszowi publicznemu, a jego kolega, ucz¹cy pe³noletni¹ m³odzie¿
w niepublicznym liceum, ju¿ nie  trudno racjonalnie uzasadniæ.
Paradoks polega te¿ na tym, ¿e pewna kategoria nauczycieli (np. nauczycieli akademickich), maj¹c status osób pe³ni¹cych funkcje publiczne jednoczenie pozbawiona jest ochrony, jak¹ maj¹ funkcjonariusze publiczni. Jest niedopuszczalne równie¿, ¿e inni nauczyciele, mimo ¿e korzystaj¹ z ochrony takiej
jak funkcjonariusze publiczni, oraz podlegaj¹ surowszej odpowiedzialnoci wynikaj¹cej z faktu, ¿e s¹ osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne  funkcjonariuszami publicznymi nie s¹.
W wietle powy¿szego nasuwa siê jednoznaczny postulat de lege ferenda:
ka¿da osoba wykonuj¹ca zawód nauczyciela winna mieæ ipso iure status funkcjonariusza publicznego i, przyk³adem innych grup zawodowych, winna byæ
jednoznacznie wymieniona w regulacji art. 115 § 13 k.k. jako nauczyciel
i nauczyciel akademicki.

IS TEACHER A PUBLIC FUNCTIONARY?
THE SCOPE OF PROTECTION AND LIABILITY OF TEACHERS
IN POLISH PENAL CODE
(SUMMARY)

Teachers take advantage of the protection guaranteed to public functionaries while performing or in relation to their official duties. According to the survey, teachers often fail to react to
acts of violence at school including violence directed to themselves as they do not feel competent
enough to act against people demonstrating aggressive behavior. They are also not fully orientated
in the mechanisms of the protection guaranteed to public functionaries as well as in its scope. Low
legal awareness on the matter results in the fact that teachers not always know that they often
balance just within the law and some of their activities (or omissions) are even against the law.
They are also not fully aware of the fact that legal liability arising from the specificity of their
profession is by nature broader than in the case of other professions. Should they be aware of such
liability, there will always be numerous questions and doubts. This article constitutes an attempt to
find the answers to the above questions. Simultaneously through a short description of typical
crimes committed against teachers and offences committed in relation to the duties performed by
teachers the article is a compendium of basic legal knowledge on the matter.
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LEHRER ALS AMTSTRÄGER?
SCHUTZ- UND VERANTWORTUNGSUMFANG VON LEHRERN
IM POLNISCHEN STRAFRECHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Lehrer während oder im Zusammenhang mit den ausgeübten dienstlichen Verpflichtungen nehmen die Rechte in Anspruch, die den Amtsträger zustehen. Wie aus durchgeführten Untersuchungen hervorgeht, reagieren die Lehrer auf Gewalt in Schulen nicht und einschließlich auf die
Gewalt, derer sie selbst zum Opfer fallen, weil sie sich dafür nicht zuständig fühlen, Schritte gegen
diejenigen, die die aggressiven Verhalten zeigen, zu unternehmen. Sie kennen sich auch nicht
genau aus, was sind der Kern und der Umfang des Schutzes, die den Amtsträger zustehen. Das
niedrige rechtliche Bewusstsein hat zur Folge, dass die Lehrer nicht immer darüber bewusst sind,
dass sie sich selbst an der Grenze der Legalität bewegen, und dass ihre gewisse Handel (bzw. ihre
Unterlassung) gesetzwidrig ist. Sie machen sich auch nicht voll klar, dass die Strafmündigkeit, die
aus die Spezi?tät des von ihnen ausgeübten Berufs besteht, ist von Natur aus den anderen Berufsgruppen gegenüber umfassend. Wenn die das Bewusstsein sogar haben, ist es von Fragen und
Zweifel nicht frei. Der vorliegende Artikel versucht eine Antwort auf die oben gestellte Frage zu
finden. Gleichzeitig ist er, durch den kurzen Überblick über die typischen zum Schaden der Lehrer
begehenden Straftaten sowie über die Straftaten, die bei der Erfüllung der Lehrpflichtungen begehen sind, ein eigenartiges Handbuch des juristischen Basiswissens in dem Bereich.
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1. The necessity of the reforms of the European institutions
and bodies

The European Community, created in the fifties of the twentieth century,
included only six countries, i.e. Italy, France, Germany, Belgium, Holland and
Luxemburg. The first enlargement of the Community took place in 1973, and it
incorporated Denmark, Ireland and Great Britain (The United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland). Then, in 1981 Greece joined the European
Community, and in 1986 Spain and Portugal did the same. Austria, Finland and
Sweden joined the European Community in 1995. The greatest enlargement of
the Community took place in 2004, when ten new countries joined the European Union, including Poland. The Maastricht Treaty changed the name of the
Community into the European Union. The last two countries which joined the
EU were Bulgaria and Romania. There are 27 Member States in the European
Union.
The institutional system of the Communities created at the beginning was
relatively efficient till the end of the eighties. The issues of realization of the
economic and political purposes were solved quickly and efficiently. The situ-
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ation changed radically together with the collapse of the Soviet Block of countries. A lot of them, including Poland and the Baltic Countries, not only pursued to the full freedom and independence, but to join to the institutions integrating Europe, including NATO and to the European Community existing from
1987, created on the basis of the Single European Act, accepted in 19861.
The real breakthrough in the deliberations about the shape of the Union
institutions became the perspective of joining ten new member states in the
structures. The negotiations with the candidate countries started at the beginning of the nineties. However, that required really significant structural reforms
of many Union institutions and many decision making procedures in the group
of so many Member States.
The first serious attempt of the reform of the former structure was made
in the Treaty of Nice, accepted in 2000 in Nice. There was the decision to
strengthen the function of the President of the Commission and to change the
voting principles to the qualified majority of votes in the Council. The solutions accepted then appeared to be unsatisfying. The following Union institutional reforms were implemented in the Constitutional Treaty in 2004. However, the project of the Union Constitution was rejected by French and Dutch
citizens in the referendum, that was the reason that the Constitutional Treaty
had never been implemented. The final Union institutional reform was made
on 13th December 2007 in Lisbon, where the Lisbon Treaty was signed. It
considered the political, economic and social changes and fulfilled the Europeans expectations. The leaders of the countries and governments came to terms
about the new principles which can decide about the range of the Union activity in the future and about the future forms of its activities. The Lisbon Treaty
implemented the modernization of the European institutions and the way of
their functioning2.
The aim of this work is to present the regulations which change the
organisation and functioning the European institutions. The important element
is also to present the changes which were made in the decisions making procedures and in the cases concerning the procedures of the common matters solutions. The changes accepted in the Lisbon Treaty have also their influence on
finding the answer to the question about the European Union institutional
capacity. Finding the answer to this question is highly important in view of the
1

See: Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska. £¹czenie z uczestnictwem Polski w UE
i Konstytucj¹ dla Europy, Bia³ystok 2005, p. 100.
2 See: J. Maliszewska-Nienartowicz, European Union at the crossroads: the need for constitutional and economic changes, Toruñ 2007, p. 15.
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other countries which have the accession aspirations, chiefly the big countries
such as Ukraine or Turkey, where the population is about 150 million of the
citizens.
2. The European Parliament

The European Parliament (EP) has been transformed in different ways
over the years. The way of deciding the structure of the European Parliament
was changed, initially the Euro deputies were assigned by the Member States,
whereas now, they are chosen in the general elections in which voting is equal
and secret. The last elections to the EP were held on 7th June 2009. The
beginnings of the Parliament are dated in 1952, in the Treaty of Paris, when
together with the European Steal and Coal Community the Common Assembly
were created. On the basis of the Convention about some common European
Communities institutions, the Common Assembly became the body of three
communities after 1957 when there were implemented two of the Treaties of
Rome, the European Economic Community and the European Atomic Energy
Community. The name European Parliament was used the first time in 1962.
However in the Treaties terminology this name appeared the first time in the
Single European Act (1987)3.
The Lisbon Treaty implemented also the changes in the numbers of the
Euro parliamentarians and the European Parliament assignments. Nowadays,
there are 736 deputies in the European Parliament, therein 50 from Poland.
This is 4 persons less than during the previous tenure.
The European Parliament is not the typical legislative body, but merely it
participates in the legislative process. Initially the EP was only the consultative
body. Then, on the basis of the following treaties it started to obtain further
powers, also the legislative ones. On the basis of the Maastricht Treaty (1992)
the EP legislative powers were extended. The co  decision procedure was
implemented. The common EP and the Council acts are legislated on the basis
of this co  decision procedure. However, the European Parliament can reject
the acceptance of the proposed legal act. Furthermore, the Parliament has the
right to accept the members of the Commission and its President. Then, in the
Treaty of Nice they implemented the procedure of the qualified majority of
votes, instead of the principle of unanimity, which is applied only in case of the
Union finances matters. This is, at the same time, the most important public
3

See: T. Kownacki, Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa 2006, p. 23.
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forum, which shapes the main assumptions of the Union policy and its development conceptions. The European Union cadency lasts 5 years4.
In the Lisbon Treaty they cancelled the art. 189 and the art. 190 of the
paragraph 2. Moreover, the paragraphs 1 and 3 of the art. 190 were cancelled,
and paragraphs 4 and 5 received the new numbers 1 and 2. The former paragraph no. 4, now no. 1 remained almost without changes in the first part. In the
second paragraph the new legislative procedure was introduced, namely: The
Council, deciding unanimously according to the special legislative procedure
and after the acceptance of the European Parliament, which decides by the
majority of votes of its members, accepts the necessary principles. The principles are implemented after the acceptance by the Member States, according to
the respective constitutional requirements. In the paragraph 5, it is decided
that the EP statute and the general conditions of functioning of their members
would be published as the regulation.
In the Lisbon Treaty, the European Parliament received some clearly defined functions, among others: the legislative function, the control function, the
answering to the petitions function, the consultative function, the creative function and the budget function.
The legislative function: The European Parliament was receiving the legislative powers gradually and now it realizes them together with the European
Commission and Council. In case of the acts generally obliged, EP participates
in the legislative process only on consultative terms. However, it can work out
the projects of the legal acts necessary to elect their members in the general
elections. EP has also the right to apply to the Commission to submit the
project of the legal act in the issues, which are considered to be essential. In
this case, it is necessary that this application to the European Commission
would be accepted by the European Parliament by the majority of votes5.
The European Parliament is not the body which makes the authentic
interpretation, as it is in case of the national parliaments. The European Parliament performs this function only in relation to the doubts associated with the
interpretation of the regulation decisions. In this case the president of the EP
assigns the investigative case to the suitable commission. The interpretation
given by the commission has the precedence character. The interpretation can be
unaccepted by the political fraction or by the group of forty deputies. In this case,
the controversy about the proposed interpretation of the given article requires the
4
5

See: ibidem.
See: P. Tosiek, Parlament Europejski: prawo i polityka, Lublin 2007, p. 33; K. Kowalczyk,
M. Piskorski, £. Tomczak, Miêdzy euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem: wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2006.

The Reforms of the European Union Institutions...

253

Studia Warmińskie 48 (2011)

solution by the EP by the majority of votes when at least 1/3 (one/ third) of the
members are present. Each Euro deputy has the right to demand the changes in
the regulations. Such the motion is investigated during the EP plenary session
and accepted by the majority of votes6.
Moreover, the European Parliament can define, by the regulation, the
European political parties status and the rules of financing them. The European
Parliament decides by the majority of votes. The internal regulation is defined
by the quorum. The most important legal act which is decided by the EP is the
European Union budget.
The most important function of the EP is the control function, which is
realized by the debate about the yearly report of the European Commission
about the Union working. Moreover, the EP has the right to ask the oral and
written questions to the individual EC members. These questions can be also
directed to the other institutions. The control function of the EP manifests also
in giving the negative evaluation about the EC works, what can results in
submitting the vote of censure. The other bodies and institutions of the EU can
also be evaluated. The result of the control could be establishing the contemporary investigation commission to investigate the reasons of the infringements
or improper administration in relation to applying the EU law. This commission is created on the demand of one third of EP members. However, its
activity cannot infringe the controlling powers acknowledged by the Treaties to
the other institutions or EU bodies, particularly the Court of Auditors. The
Commission cannot investigate the cases, which are investigated by the court,
and the judicial proceedings are not accomplished. The contemporary investigative commission finishes its activity together with submitting its report.
The answer to the petition. The European Parliament has the duty to give
the answers to the petitions addressed to them, within their controlling assignments. The right to address the petition have all the Union citizens and additionally all the natural and legal persons, who have their place of residence in one
of the Member States. These can be the individual petitions or the common
ones, addressed together with the other citizens or persons, in the cases directly
connected with them and within the Union activities7.
The EP consultative function manifests, among others, in giving the opinion
or the acceptance to the Council to sign the international contracts binding the
European Union (art. 300 Treaties on Communities  ar. 218 Merger Treaty).
6 Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Konstytucji Europejskiej na podstawie sprawozdania opracowanego przez Komisjê Spraw Konstytucyjnych w sprawie Traktatu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy /Parlament Europejski, Luksemburg 2005.
7 See: P. Tosiek, Parlament Europejski: prawo i polityka, p. 33.
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The UP creational function manifests in appointing some of the EU bodies or in co participation in the procedure of appointing the European Commission. Moreover, EP selects the President of the European Commission
(EC).
The budget function manifests in legislation, together with the Council,
the long term financial frame and it also manifests in legislation the EU budget.
(art. 272 of the Treaties on Communities  art. 313 and 314 of the Merger
Treaty)8.
3. The European Council

The Lisbon Treaty introduced some amendments within the framework of
the European Council functioning. The first one is associated with the Council
contain. According to the art. No. 4 of the Treaty on European Union, the
European Council is constituted by the leaders of the countries or the Member
States governments, first of all there are the prime ministers. There are also the
foreign affairs ministers and other persons. Altogether, the commissions consist of 20 persons. Within this number there are also the permanent Member
States representatives, who are accredited at the European Commission. One of
the Commission representative is the member of the European Council. The
participants of the debates are also: the Council Secretary General, the Commission Secretary General and the Council clerks who attend the debates9.
After accepting the Lisbon Treaty, the members of the European Council are
the leaders of the Member States, the leaders of their governments and the
President of the European Council and the President of the Commission. The
High Representative for Common Foreign and Security Policy participates in
the Council works. The members of the European Council can make the decision, the minister to accompany them, and the member of the Commission to
accompany the President of the Commission. The European Council can invite
the President of the European Parliament to give a hearing to him10.
The next change introduced by the Lisbon Treaty was creating the office
of the President of the European Council. The former rotation function of the
President of the European Council does not guarantee the continuity of the
8 See: J. Barcik, A. Wentkowska, J. Marsza³ek-Kawa, Struktura i funkcjonowanie Parlamentu
Europejskiego, Toruñ 2003, p. 10.
9 See: T. Paszewski (ed.), Podzia³ kompetencji w rozszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
10 See: P. Sarnecki (ed.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje pañstw cz³onkowskich, Warszawa
2007
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body works. Hence, in the Lisbon Treaty, there was introduced the office of the
President of the European Council elected by the European Council itself for
2.5 year  period of presidency. The same Council has also the right to dismiss
their President in case of any obstacles to the office functioning or in case of
the serious defection. The cadency can be repeated once. The President cannot
have any of the national public functions. The President overtakes the former
presidency competences and represents the Union within the foreign and safety
policies11.
The Lisbon Treaty did not introduce many changes into the former status
quo of the European Council. This body has to stimulate and indicate the new
directions of the Union development. According to this Treaty, the European
Council does not have the legislative function. However, it can accept some
principles which are necessary to start negotiations to join the new member
state in the Union. The European Council gained the new competences within
the foreign and security, freedom and justice policies12.
In the Lisbon Treaty the European Council has the competences to make
the legal decisions about the third subjects which are legislated. The EC decisions were made unanimously, but now, according to the Lisbon Treaty they
are made by the majority, or the qualified majority of votes13.
4. Council of the European Union

Council of the European Union is the body which consists of the department ministers. They make the decisions that are important for the particular
departments of the Union policy. Their decisions are made by means of voting.
The qualified majority of votes is necessary to make the decision. These were
the significant changes which were introduced to the Lisbon Treaty. The previous rules of voting were established in the Treaty of Nice in 2001. There was
the attempt of introducing some changes in this system in the Constitutional
Treaty for Europe in 2004 which was not accepted. In the end, the amendments
were implemented in the Lisbon Treaty in 2007.
In the Treaty of Nice, there was accepted the conception of the votes
importance in the Constitutional Treaty  the system of double majority. In the
Lisbon Treaty  there were three stages of the transition from the system of the
11
12
13

See: K. Cholawo-Sosnowska, Instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
See: A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
See: J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzglêdnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, p. 65.
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importance of votes to the system of the double majority. Nowadays, the qualified majority of votes is decided according to the Nice system, so called the
system of the weighted votes.
According to the Lisbon Treaty this system is obligatory from 1st January
2007 to 31st October 2014. From 2014 the system of double majority is going
to be obliged, however, if one of the country submits the motion, it will be
possible to apply the Nice system. This situation is going to be compulsory till
2017.
The double majority system was planned by the Lisbon Treaty from December 2007. It completely changes the so far obligatory system of counting
the qualified majority of votes, the weighted votes are replaced by the so called
double majority of countries and citizens. This system is going to be implemented in 2017. This is the so called security mechanism, which means that,
although the group of the Council members does not have enough votes to stop
the particular resolution, they will have the right to postpone making the decision in this case. The mechanism can function on condition that the group has
the appropriate size (till 2017: the countries representing at least 75% of the
population or 75% of the numbers of countries necessary to create the stopping
minority; from 2017: 55% of the population or 55% of the number of the
countries necessary to create the stopping minority).
The double majority system limits the possibility to stop the decision by
such the countries as Poland, Spain, Romania and smaller countries, whereas
this system increases the possibilities in case of Germany (they have 17% of
the population in the enlarged Union, in comparison of Poland 8%), France,
Great Britain and Italy. These three countries have altogether 53.7% of the
population in the enlarged EU.
In the system of the double majority they can apply the so called Johannine compromise (Greece). That recording, already suggested in the Constitutional Treaty for Europe , was introduced to the Lisbon Treaty according to the
motion of Poland. This system enables the countries to postpone the decision
over the reasonable time, even if they do not have enough stopping minority.
From 1st November 2014 the Johannine compromise will be possible to apply
when the decisions are questioned by the countries with the population at least
26.25% of the Union population (exactly three thirds from 35%). The treaties
however, do not have define what does it mean the reasonable time. There
should be accepted that the Council of the EU will take negotiations to solve
the final problem without any unnecessary postponement. Therefore, there is
not appointed any real term, but only there is defined the way of the solution of
the debatable case.
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5. The European Commission

In the Lisbon Treaty there was modified the procedure of appointing the
European Commission which was defined in the principles of the Treaty of
Nice (art. 214 Treaty on the European Communities was cancelled). There are
five stages of appointing the Commission. The first stage is to introduce by the
European Council the candidate for the President of the Commission. Selecting
the candidate has to be done according to the results of the election for the
European Parliament, and the Council makes the decision by the qualified
majority of votes. Additionally, the Union demographic and geographic factors
are taken into consideration. The second stage consists in the acceptance of the
candidate by the European Parliament, which in this case, constitutes by the
majority of votes of its member. If the candidate is not accepted, then the
Council is obliged, within one month, to introduce the new candidate. Such
a procedure is repeated till the candidate is accepted. The third stage, the Council
together with the candidate make the list of the other members of the Commission. Their candidatures are suggested by the member states. The separate
procedure is carried out when the candidate is elected to the post of the High
Representative for Common Foreign and Security Policy. At the fourth stage
all the candidates are approved by the EP. The fifth stage means the approval
by the Council the members of the Commission elected by the Parliament14.
The President of the European Commission is appointed by the European
Council and approved by the European Parliament. According to the Lisbon
Treaty the president is elected by the European Parliament. In case of resignation, dismissal or death the President is replaced for the period which remains
till the end of cadency. They apply the procedure, which is given in article 17,
paragraph 7 part one of the Treaty on European Union15.
The most important decision of the Lisbon Treaty is to execute the European Union the legal status and the equal structure for the whole organisation.
The important resolution is also the intention to limit the number of commissars through the resignation of the rule, according to which each member state
has the right to appoint the candidate as the member of the European Commission. It was decided that instead of 27 commissars there will be 18 of
them. This rule however, was not accepted. The previous conception was
restored under the pressure of Ireland, namely, each Member State has its
own commissar.
14
15

See. A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej.
See: Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Prasy i Komunikacji. Jak dzia³a Unia
Europejska? Przewodnik po instytucjach UE Luksemburg, Luksemburg 2004.
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The next change in the European Commission was introduced in relation
to the end of the function by the member of the Commission. The natural way
of finishing the function of the member of the Commission is the expiry of the
cadency. During the cadency the function of the member of the Commission
can end as a result of the death or resignation. The resignation can be voluntary
or on request of the President of the Commission (art. 217 paragraph 4 of the
Treaty on European Communities). In this case, the member of the Commission has to submit the dismissal. According to the Lisbon Treaty, the President
of the Commission does not have to have the agreement of the other members
of the Commission to express such a requirement. In case of infringement
some of the basic commitments by the member of the Commission, the Court
of Justice, on the motion of the Council constituting by the general majority or
the Commission, can adjudicate, according to the circumstances, about the
dismissal of the member, or about depriving him of the right to get retired, or
of the other similar benefits.
6. The Court of Justice

The Court of Justice of the European Union, this is its name in the Lisbon
Treaty, is the body which has accompanied the integration after the second
world war from the beginning. It expresses the institutional autonomy of the
Communities, and nowadays the European Union. It became the most important community institution which adjudicates the disputes not only among the
member states, but also among the private subject16.
The Court of Justice (CJ) was accepted by the Treaty of the European
Coal and Steel Community in 1952. In 1957 the Court of Justice became the
Common institution for all three Communities. Initially the legal proceedings
at the Court of Justice was at one instance. The Court did not satisfy the basic
requirement of justice, existing in the system of judicial organisation in Europe, i.e. double instance. For this reason in art. 26 of the Single European Act
(SEA) it was stated that the Court of the First Instance will be appointed, the
functioning of this court was finally regulated in the Maastricht Treaty. Nowadays, the double instance jurisdiction exists17.
16 See: M.A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka: orzecznictwo, t. 1, Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego, Kraków 2001; A. Redelbach, Natura praw cz³owieka: strasburskie standardy
ich ochrony, Toruñ 2001; M. Skrzypek, Jak pisaæ skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
Koszalin 2001; M.A. Nowicki, Human rights monitoring, Warszawa 2001.
17 See: A. Wróbel (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez s¹dy, t. 2, M. Szwarc-Kuczer,
K. Kowalik-Bañczyk (ed.), Zasady, orzecznictwo, pimiennictwo, Warszawa 2007.
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The Court of Justice is appointed and it functions according to the decisions in the Treaty on European Union (TEU), the Treaty on European Community, the Treaty on the European Atomic Energy Community (EURATOM)
and the Lisbon Treaty.
The legal basis on functioning the Court of Justice constitutes the Treaty
on European Union, in art. from 251 to 281 (earlier 220245 TEC). The Court
of Justice has its own statute and the internal regulation. The internal regulation was accepted on 19th June 1991 and it had been amended many times. The
text of the regulation was last consolidated on 15th January 2008. And the CJ
statute was accepted in March 2008. The Lisbon Treaty did not introduce
bigger changes in the present CJ structure and its functioning.
Nowadays there are 27 judges, one from each member state and 8 general
attorneys. Constituting unanimously, the Court can demand the Council to
enlarge the number of general attorneys. In the Lisbon Treaty the first paragraph of art 221 TEC was changed (art. 251 Merger Treaty), what means in
practice that they cancel the rule according to which one judge comes from
each member state18.
The Lisbon Treaty introduced art. 224a TEC according to which. it is
appointed the committee on opinions about the candidates to judges. Its assignment is to give the opinion about the candidates to the position of judge and
attorney general in the Court of Justice and in the Court of the First Instance
before nominating them by the Member States governments.
The next change was introduced within the control of executing the CJ
judgments. According to the amendment art. 228 TEC (art. 260 MT) of the
first and second paragraph of the Lisbon Treaty, the Commission can control
and decide that the Member State did not undertake the measures to execute
the CJ judgment. Because of this the Commission can submit a case to the EU
Court of Justice. However earlier it should enable the given country to present
its observations. The Commission appoints the sum or temporary financial
penalty to pay by the Member State, which it decides to be appropriate in the
given circumstances.
According to the art. 225a TEC (257 MT) changed by the Lisbon Treaty,
the EU Parliament and the Council of the EU can create the specialized courts
at the Court of the First Instance, to investigate some categories of claims
submitted in particular domains. Such the courts are appointed by the Parliament and the Council through the dispositions on the motion of the Commission and after consulting with the Court, or on the motion of the Court and
after the consultation with the Commission.
18

See: M. Perkowski (ed.), Kariera w instytucjach Unii Europejskiej, Bia³ystok 2005.
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7. Conclusion

The Lisbon Treaty signatories declared their will to enlarge the consolidation of the European Union. At the same time the conception of this organisation evolves. This is commonly known that the European Union is not the
construction of the United States of Europe. This is not as well, something on
the model of the United Nations. Therefore, it is assumed, that this is the
organisation sui generis in the shape so far unknown. Hence, the constant
changes are necessary and the improvement of the indicated way. That happened exactly with the decisions made in the Treaty of Nice from 2000. Its main
assumptions were associated with the new regulations about making the decisions by the EU institutions in the perspective of joining ten new Member
States. Soon afterwards it appeared that the decisions made then, about changing the organisation and functioning the Union, are not sufficient. In 2004 the
new document was appointed, the so called Treaty on the Constitution for
Europe, which finally was not accepted by the Member States. Hence, on 13th
December 2007 the leaders of the Member States signed the Treaty in Lisbon.
This Treaty, called the mini treaty, reorganizes the Union.
The European Parliament obtained the enlarged powers within three domains: legislation, budget procedure and international agreements. In the legislation domain it was enlarged the range of applying the co  decision procedure on the new areas, what, in practice, means that the EP received in the end
the legislative powers the same as the Council. These domains are: the legal
immigration, the judicial cooperation at penalty matters, the police cooperation
(Europol), the common agriculture policy. In the budget domain, the EP gained
the right to give the consensus to create the financial frames for many years. In
this way they liquidated the division into the necessary and unnecessary expenses. The Lisbon Treaty states also that the European Parliament will have to
accept to sign all the international agreements, connected with the issue within
common legislative procedure.
Together with the European Parliament it was implemented the change
about the control of applying the subsidiarity rule. According to this rule the
Union will have the right to make the activities only in the case when they are
more efficient than the actions undertaken internally. Hence, each national
parliament will have the right to indicate why, in its opinion the given project
of the legal act is conflicting with this rule. This causes the following consequences:
 If one third of the national parliaments states that the project is conflicting
with the subsidiarity rule, the Commission will have to analyze it again,
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before making the decision to leave it contain without changes, or to change
it, or withdraw.
 If the majority of the national parliaments supports the opinion, and the
Commission still makes the decision to keep its motion, the special procedure will be started. The Commission will have to motivate its decision, then,
the European Parliament and Council will decide if the legislative procedure
should be continued.
The Lisbon Treaty changed also the structure of the European Council,
namely, there was introduced the position of the President of the European
Council, as the permanent body. That change assures the continuity of works
of the European Council also during the periods when the leaders of the Member States do not assemble.
The following changes were decided in the system of making the Union
decisions, which from 2014 will be made by means of so called double majority, instead of the agreement of all the Member States. At the same time, the
Johannine process will stay in power. From 2017 the system of double majority
will be absolutely compulsory, and the Lisbon Treaty introduces the security
mechanism, which is similar to the Johannine Compromise.
Within the framework of jurisdiction, in the Lisbon Treaty, Poland is
acknowledged to have the general attorney at the Court of Justice. At the same
time, there was changed the name from the European Communities Court of
Justice to the European Union Court of Justice. It was implemented the procedure which enables the Court of Justice to act over the shortest time, if the case will
require it. The Court does not have the powers at the foreign policy. They resign
from the rule according to which one judge comes from each Member State.
In case of the other institutions and bodies, the amendments introduced by the
Lisbon Treaty are not significant, therefore, they do not cause any larger changes.
REFORMA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W ŚWIETLE TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO
(STRESZCZENIE)

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych XX w. przyniós³ upadek systemu komunistycznego.
W konsekwencji wiele z pañstw bloku sowieckiego rozpoczê³o d¹¿enia do wst¹pienia, powsta³ej
na mocy traktatu z Maastrich (1992), Unii Europejskiej. Konieczne zatem by³o zreformowanie
podstawowych instytucji i organów unijnych, tak, aby by³y zdolne do zarz¹dzania wiêksz¹ liczb¹
pañstw cz³onkowskich. Pierwsza próba reformy instytucjonalnej zosta³ podjêta w 2000 r. w traktacie
nicejskim. Przyjête w tym dokumencie rozwi¹zania nie sprosta³y wymogom. St¹d przygotowano
nowe rozwi¹zania, które zosta³y zaproponowane w tzw. traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla
Europy (2004), który jednak nie wszed³ w ¿ycie. Ostatecznie kszta³t reformy instytucjonalnej
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organów Unii Europejskiej zosta³ przedstawiony w tzw. traktacie lizboñskim (2007).
W traktacie tym zreformowano strukturê i funkcjonowanie najwa¿niejszych instytucji i organów
unijnych, w tym: Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej
i Trybuna³u Sprawiedliwoci. Do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych traktatem lizboñskim
nale¿y zaliczyæ zmianê systemu g³osowania w Radzie Unii Europejskiej. Wprowadzono system
podwójnego g³osowania, który bêdzie obowi¹zywa³ od 2017 r. Ponadto ustanowiono urz¹d Przewodnicz¹cego Rady Unii Europejskiej, którego pozycja ma byæ podobna do pozycji g³owy pañstwa oraz urz¹d ministra spraw zagranicznych.

DIE REFORMEN DER INSTITUTIONEN UND EINRICHTUNGEN
DER EUROPÄISCHEN UNION IM LICHTE DES VERTRAGS
VON LISSABON
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Erweiterung der Europäischen Union verursachte, dass institutionelle Reformen nötig
wurden. Man begann diesen Prozess mit dem so genannten Vertrag über eine Verfassung für
Europa im Jahre 2004. Letztendlich wurde er von den Mitgliedstaaten jedoch nicht akzeptiert. Die
Staats  und Regierungschefs unterzeichneten am 13. Dezember 2007 in Lissabon einen neuen
Vertrag, der die Union reformierte und Lissaboner Vertrag oder EU-Reformvertrag genannt wurde.
Die Kompetenzen des Europaparlaments wurden in 3 Bereichen ausgebaut: Gesetzgebung,
Haushaltsbefugnisse und völkerrechtliche Verträge. Auf dem Gebiet der Gesetzgebung wurde der
Bereich des Mitentscheidungsverfahrens um neue Felder erweitert, was praktisch bedeutet, dass
das Europaparlament endlich Gesetzgebungskompetenzen erhielt, die jenen des Rates gleich sind.
Zu diesen Bereichen gehören: legale Immigration, polizeiliche (Europol) und justizielle Zusammenarbeit in Strafangelegenheiten sowie eine gemeinsame Agrarpolitik. Im Haushaltsbereich erhielt
das Europaparlament das Recht, seine Zustimmung für die Gestaltung von mehrjährigen Finanzrahmen zu erteilen. Auf diese Weise wurde die Unterteilung in verpflichtende und nicht verpflichtende Ausgaben aufgehoben. Nach dem Lissaboner Vertrag erteilte das Europaparlament außerdem
seine Zustimmung zur Abschließung irgendwelcher völkerrechtlichen Verträge, die Fragen aus
dem Bereich der Gesetzgebungsprozedur betreffen.
Durch den Lissaboner Vertrag wurde die Struktur des Europarates geändert, indem die
Position des Präsidenten des Europarates zu einem ständigen Organ wurde. Ziel dieser Änderung
ist es, die Kontinuität der Tätigkeit des Europarates auch in jenen Zeiten zu gewährleisten, in
denen Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten nicht tagen.
Weitere Änderungen fanden im System der Entscheidungsprozesse der Union statt, die ab
2014 durch die so genannte Doppelmehrheit getroffen werden, anstatt der Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Zugleich bleibt die so genannte Ioanina-Klausel in Kraft. Ab 2017 ist ausschließlich
das System der Doppelmehrheit gültig, aber der Lissaboner Vertrag führt einen Sicherheitsmechanismus ein, der dem Ioaniner Kompromis ähnlich ist.
Im Bereich der Rechtsprechung erhielt Polen durch den Lissaboner Vertrag einen ständigen
Generalanwalt am Gerichtshof. Zugleich wurde der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft
umbenannt und trägt nun die Bezeichnung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Man sieht
von dem Prinzip ab, aus jedem Mitgliedsstaat einen Richter zu berufen. Im Falle anderer Institutionen und Organe sind die Neuerungen durch den Lissaboner Vertrag nicht bedeutend, führen also
keine größeren Änderungen ein.
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W Polsce i poza granicami powszechnie znane jest sanktuarium maryjne
w Gietrzwa³dzie na Warmii. Maryja objawia³a siê tam w 1877 r. kilkunastoletnim dziewczynkom, Justynie Szafryñskiej i Barbarze Samulowskiej. W 1977 r.
objawienia te zosta³y oficjalnie uznane przez Koció³. Ma³o znany jest natomiast inny epizod z kocielnych dziejów Warmii, zapocz¹tkowany w 1887 r.,
a wiêc 10 lat po objawieniach gietrzwa³dzkich, którego g³ówn¹ bohaterk¹ by³a
rzekoma wizjonerka  Justyna Dargel. Powsta³o dot¹d kilka artyku³ów powiêconych sekcie Dargel, wszystkie w jêzyku niemieckim. Brak natomiast literatury polskojêzycznej1.
Justyna Dargel urodzi³a siê 14 maja 1860 r. we wsi Wysokie (Hohenfeld)
w parafii E³dyty Wielkie na Warmii, w rodzinie rolniczej Jana i Agnieszki
z d. Skirde. Ojciec zmar³ wczenie, a matka sprzedawszy gospodarstwo utrzymywa³a dwie córki z pracy krawieckiej. Ojciec w opinii znajomych by³ cz³owiekiem o nies³ychanych zainteresowaniach religijnych, matka natomiast
mia³a rzekomo zdolnoæ kontaktowania siê z duszami po mierci. Justyna po
rodzicach mia³a wrodzon¹ sk³onnoæ do przesady i udziwnieñ. Ju¿ w wieku
5 lat mia³a mieæ pierwsze wizje Matki Bo¿ej, a w okresie szkolnym prze¿ywa³a
wiele razy religijne stany nadzwyczajne.
1

AAWO, AB, H 272; AAWO, AB IV R 4; PDE 4 (1896), s. 41; B. Schwark, Die Seherin von
Gr.-Köllen, w: Ermländischer Hauskalender 1957, s. 202211; A. Triller, Die Dargel  Sekte, Ermlandbriefe 38 (1956), s. 16; A. Triller, Die Dargelsekte im Ermland, w: ZGAE 39 (1978), s. 3560;
A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, Olsztyn 2003, s. 230.
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W 1880 r. matka, Justyna i przyrodnia siostra Eufrozyna Ahlfänger2 przenosz¹ siê do Ornety, gdzie utrzymuj¹ siê z krawiectwa. W miecie nadal Justyna mia³a rzekome stany nadzwyczajne i spotyka³a siê, zapewne w ma³ych
grupach, z osobami o podobnym usposobieniu. Byli w Ornecie i okolicy ludzie, którzy uwa¿ali Justynê za wizjonerkê obdarzon¹ specjalnymi ³askami.
Zapewne sprawa by³a ju¿ g³ona, bo proboszcz ornecki Antoni Gehrick oficjalnie ostrzega³ swych parafian przed ³atwowiernoci¹ i naiwnoci¹.
Sekta Justyny Dargel nie mia³aby wiêkszego znaczenia, gdyby nie przy³¹czy³ siê do niej warmiñski kap³an Micha³ Reddig. Urodzi³ siê w Henrykowie
28 wrzenia 1842 r. By³ dalekim krewnym Justyny Dargel. Czêsto j¹ odwiedza³
i uzna³ jej wizje za prawdziwe. Reddig by³ wikariuszem najpierw w Pogrodziu
ko³o Elbl¹ga, a nastêpnie w Plutach i Ignalinie. Opinia lekarska z 7 grudnia
1892 r. opisuje go jako cz³owieka wysokiego, o silnej budowie, nieco korpulentnego, twarzy bladej, oczach matowych i rozbieganych. Dziekan kapitu³y
warmiñskiej Jan Wichert, który studiowa³ z Reddigiem w seminarium duchownym, wspomina³, ¿e wszyscy ju¿ wtedy bali siê go i by³o w nim wiele fanatyzmu. Pomimo to by³ pilnym i gorliwym duszpasterzem, pobo¿nym kap³anem
lubianym przez wiêkszoæ parafian i wielkim czcicielem Matki Bo¿ej. Niestety, by³ te¿ ³atwowierny i bezkrytyczny, wybuchowy i sk³onny do dzia³ania
w afekcie oraz bardzo uparty. Cechy te ujawni³y siê ju¿ w Pogrodziu. Pewnego
razu wpad³ w tamtejszym kociele w atak sza³u, gdy poró¿ni³ siê z rad¹ parafialn¹. Chcia³ po tym wydarzeniu wst¹piæ do klasztoru trapistów Mariastern
w Boni. Biskup Krementz zaaprobowa³ decyzjê, lecz za¿¹da³ specjalnej opinii
lekarskiej. Po konsultacji z doktorem Boenigkiem z Braniewa, Reddig zrezygnowa³ jednak z ¿ycia zakonnego i zosta³ przeniesiony przez biskupa do Kolna
ko³o Reszla. Przeniós³ siê tam wraz z rodzon¹ siostr¹ Ró¿¹, która na wikariacie
pe³ni³a obowi¹zki pomocy domowej. W lutym 1887 r. pojawi³a siê w Kolnie
z d³u¿sz¹ wizyt¹ tak¿e Justyna Dargel. Ciê¿ko tam zachorowa³a. Wikariusz
Reddig przynosi³ codziennie swej kuzynce Komuniê w., co wówczas nie by³o
zwyczajn¹ praktyk¹ w Kociele, dlatego miejscowy proboszcz August Herrmann tego zabroni³. Jeszcze bardziej niepokoi³y proboszcza cotygodniowe po³¹czone z wizjami godziny Ogrodu Oliwnego Justyny, w których brali udzia³
tak¿e mieszkañcy wioski.
W Wielkim Tygodniu 1887 r. proboszcz Herrmann powiadomi³ o rzekomych ekstazach Justyny Dargel biskupa warmiñskiego. W noc poprzedzaj¹c¹
Wielki Pi¹tek Dargel zapad³a w pi¹czkê i wróci³a do wiadomoci oko³o
godziny 17.00. Twierdzi³a, ¿e pozostaj¹c bez wiadomoci wspó³uczestniczy³a
2

Córka zapewne z drugiego ma³¿eñstwa matki.
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we wszystkich cierpieniach Chrystusa, pocz¹wszy od Ostatniej Wieczerzy.
W Wielk¹ Sobotê mia³a objawienie Matki Bo¿ej, a w Wielkanoc wizjê Zmartwychwsta³ego, przy czym z ka¿dej Jego rany sp³ywa³ do jej serca promieñ
³aski. Potem by³y kolejne objawienia maryjne. W jednym z nich Maryja nakazywa³a miejscowemu proboszczowi odmawiaæ codziennie ró¿aniec. Polecenie
to przekaza³ ksiêdzu Herrmannowi wikariusz podczas posi³ku. Poniewa¿ uczyni³ to w sposób obraliwy, proboszcz nie chcia³ odt¹d siadaæ z Reddigiem przy
jednym stole.
Konflikt osi¹gn¹³ swoje apogeum w drug¹ niedzielê po Wielkanocy, tj.
24 kwietnia 1887 r. W tym dniu ksi¹dz Reddig podczas kazania na sumie
mówi³ o pe³nej czystoci pobo¿nej panience mieszkaj¹cej na wikariacie, która mia³a objawienia Matki Bo¿ej podobne do tych w Gietrzwa³dzie. Z konfesjona³u wyszed³ proboszcz Herrmann, który krzykn¹³: Takiego nauczania nie
potrzebujemy, proszê, by organista gra³ na organach. Kaznodzieja zamilk³.
Opuci³ wprawdzie ambonê, lecz wprawi³ uczestników liturgii w dodatkowe
emocje, gdy przechodz¹c obok g³ównego o³tarza, krzycza³ o wielkich nieszczêciach czekaj¹cych tych, którzy odrzucaj¹ wizje Justyny Dargel. Wiêkszoæ zebranych opuci³a wi¹tyniê wraz z wikariuszem, a proboszcz zakoñczy³ mszê w. z garstk¹ wiernych.
W dwóch obszernych listach ksi¹dz Herrmann powiadomi³ o zdarzeniu
biskupa Thiela. Wspomnia³ te¿, ¿e wizje na wikariacie trwaj¹ nadal, a Maryja mia³a rzekomo przerwanie kazania przez proboszcza nazwaæ wielkim grzechem. Do Kolna przybywali te¿ pierwsi pielgrzymi i zwykli ciekawscy, czyni¹c z zaistnia³ych tam wydarzeñ imitacjê objawieñ gietrzwa³dzkich. Swoj¹
wersjê wydarzeñ przedstawi³ w³adzy kocielnej tak¿e Reddig. Sugerowa³
w licie, ¿e biskup powinien osobicie spotkaæ siê z Justyn¹, by móg³ przekonaæ siê o prawdziwoci objawieñ.
Tydzieñ póniej archiprezbiter reszelski August Schwark, z polecenia biskupa warmiñskiego, przyby³ na wikariat w Kolnie i nakaza³ Justynie Dargel
natychmiastowe opuszczenie budynku. Reddig ponownie zwróci³ siê do biskupa, by pozwoli³ Justynie pozostaæ w Kolnie, bo tylko on mo¿e jej pomóc
w czasie strasznych pokus z³ego, ponadto nikt inny poza nim nie bêdzie
w stanie nocami walczyæ z ró¿añcem w rêku z mocami piek³a. Reddig ujawni³
tak¿e, ¿e ma ju¿ dowiadczenie w prowadzeniu mistyków, bo s³u¿y³ pomoc¹
pannie El¿biecie Keuchel z Ba¿yn3, która od pó³tora roku mia³a wizje mêki
Chrystusa, nosi³a na ciele stygmaty i po mierci swej 80-letniej matki chcia³a
3

jawki.

Póniej okaza³o siê, ¿e rzekome stygmaty wywo³ywa³y u El¿biety Keuchel przystawiane pi-
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przenieæ siê do wikariusza. Reddig prosi³ tak¿e biskupa o zmianê miejsca
pracy duszpasterskiej.
Biskup Thiel wys³a³ wikariuszowi uspokajaj¹cy list, by zachowa³ powci¹gliwoæ w ocenie zdarzeñ nadnaturalnych. Koció³, pisa³ Thiel, ju¿ wiele
razy przekona³ siê, ¿e najczêciej jest to wytwór ludzkiej psychiki. Pismo
biskupa nie zmieni³o jednak przekonañ wikariusza Reddiga. Ponownie, 8 maja
1887 r., stan¹³ na ambonie w Kolnie i mówi³ o nowych objawieniach na wikariacie i zapowiada³ wielkie nieszczêcie, jeli parafianie nie uwierz¹. Proboszcz, wychodz¹c z konfesjona³u, krzykn¹³, ¿e nie mo¿na w objawienia
wierzyæ bez zgody biskupa. Kilka dni póniej wiadkowie wydarzenia, przewodnicz¹cy rady parafialnej Kurzbach i przewodnicz¹cy rady kocielnej Anton Erdmann, w licie do biskupa pisali, ¿e fanatyczny t³um z g³onym krzykiem i drwinami oraz obrzucaj¹c plebaniê kamieniami wyszed³ z kocio³a za
proboszczem. Rozesz³a siê te¿ fantastyczna pog³oska, ¿e nad wikariatk¹ widziano p³on¹ce wieñce i p³omieniste, przebite mieczem serca.
Biskup Thiel 9 maja 1887 r. suspendowa³ ksiêdza Reddiga. Nakaza³ mu
natychmiast stawiæ siê u wikariusza generalnego Jan Wiena we Fromborku
i odbyæ w domu demerytów w Stoczku piêciodniowe rekolekcje. W tym samym dniu do biskupa nadszed³ list od wikariusza, w którym pisa³: Pobo¿na
Dargel spêdza wiele godzin na modlitwie, mówi niewiele, jest pokorna, nie
uskar¿a siê na chorobê i jest wobec wszystkich ¿yczliwa. Jest osob¹ b³ogos³awion¹ i dlatego wiarygodn¹. Jej pasyjne wizje nie s¹ urojone ani udawane.
Wiele osób p³aka³o przy nich. Gdy siê w nich uczestniczy widaæ podobieñstwo
do dzieci z Gietrzwa³du, które kiedy widzia³em4.
Reddig trafi³ 14 maja 1887 r. do Stoczka, gdzie ju¿ czeka³ na niego
dyrektor Augustyn Zagermann. W czasie gdy odprawia³ rekolekcje zosta³ przeniesiony na wikariat do Lamkowa ko³o Jezioran.
Charakterystyczne jest, ¿e biskup Thiel odnosi³ siê do Micha³a Reddiga
z wiêksz¹ surowoci¹ ni¿ poprzednik biskup Krementz. Z jednej strony wynika³o to z ró¿nicy temperamentów hierarchów kocielnych. Z drugiej za strony
wi¹za³o siê to z odmienn¹ sytuacj¹, w jakiej przysz³o rz¹dziæ Thielowi Kocio³em warmiñskim. Biskup ten by³ szczególnie wyczulony na sprawê objawieñ
gietrzwa³dzkich. W okresie kulturkampfu czêsto by³ oskar¿any przez protestantów i starokatolików o manipulacje i k³amstwa gietrzwa³dzkie. Poniewa¿
Reddig w swoich kazaniach i listach do rz¹dcy diecezji powo³ywa³ siê w³anie
na objawienia w Gietrzwa³dzie, budzi³o do szczególn¹ irytacjê Thiela. Wówczas objawienia te nie mia³y kocielnej aprobaty. Na marginesie listu Reddiga
4

Reddig by³ wiadkiem objawieñ maryjnych w Gietrzwa³dzie 27 czerwca 1877 r.
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biskup Thiel napisa³: W tej sprawie kocielna w³adza nie wyda³a jeszcze
¿adnego wyroku, dlatego nie jest ona jednoznaczna.
Niejednoznaczne by³y dla wielu wiadków wydarzeñ tak¿e wizje Justyny
Dargel. Wa¿ne i znamienne s¹ listy archiprezbitera reszelskiego Schwarka do
biskupa Thiela. Pisa³ w nich, ¿e uda³o mu siê pogodziæ wikariusza Reddiga
i proboszcza Herrmanna. Gdy Dargel wyzdrowia³a, zosta³a przes³uchana przez
ksiêdza Schwarka. Archiprezbiter pisa³ biskupowi o 26-latce o jasnych i niewinnych oczach, prostolinijnym i szczerym zachowaniu, sprawiaj¹cym dobre
wra¿enie. Dalej opisywa³ szczegó³owo jej wizje. Z listu wyranie przebija³ ton
przychylnoci, wyrozumia³oci, a nawet sympatii. Byæ mo¿e zrobi³y na nim
wra¿enie s³owa Micha³a Reddiga, ¿e równie¿ przy objawieniach w Gietrzwa³dzie
w³adza kocielna przez d³ugi czas pozostawia³a ksiêdza Weichsela w spokoju.
Wizje Justyny Dargel nadal trwa³y. Dosz³y do tego niepokoj¹ce przepowiednie, dotycz¹ce zarówno konkretnych osób, jak i powszechnych nieszczêæ. Jeszcze w trakcie odprawiania rekolekcji przez Reddiga w Stoczku,
Justyna Dargel w ekstazie przepowiedzia³a: Ksi¹dz proboszcz Herrmann
umrze, módlcie siê, by jego dusza by³a uratowana. We wsi rozesz³a siê szybko pog³oska, ¿e proboszcz ju¿ umar³. Gdy proboszcz pojawi³ siê jednak
w kociele z katechez¹, wizjonerka wyjani³a, ¿e prosi³a Niepokalan¹, by
oszczêdzi³a mu strasznej kary mierci. Bardziej interesowa³y jednak wówczas
ludzi przepowiednie wielkich nieszczêæ, wojen i katastrof naturalnych, które
mia³y spaæ na kraj jako kara za grzechy. Dargel mia³a byæ sama przera¿ona
tym, co przepowiada³a, a poniewa¿ w oczach s³uchaczy uchodzi³a za kobietê
pobo¿n¹ i o nieposzlakowanej opinii, jej s³owa robi³y du¿e wra¿enie. Ponadto
czêsto przybywali do niej ludzie bezkrytyczni i szukaj¹cy sensacji. To wszystko sprawia³o, ¿e o jej wizjach i przepowiedniach by³o coraz g³oniej. Mieszkaj¹c ponownie w Ornecie, gdy Reddig pracowa³ ju¿ w Lamkowie, mia³a rzekome wizje wydarzeñ w roku 1888/1889 i 1890. W rodê przed Bo¿ym Narodzeniem 1888 r. Maryja mia³a p³akaæ i skar¿yæ siê, ¿e ludzie nie s¹ jej pos³uszni
i odrzucaj¹ ostrze¿enia. Maryja mówi³a o wielkim nieszczêciu, grozi³a ludziom pró¿nym i butnym oraz tym, którzy wstydz¹ siê chodziæ w dni powszednie do kocio³a na msze w. Skar¿y³a siê na niezachowywanie wi¹t i niedziel, powszechne pijañstwo, zaniedbywanie porannej i wieczornej modlitwy,
gorsz¹ce ¿ycie duchownych. Ostrzega³a, by s³uchaæ nauki kap³anów, ale nie
naladowaæ ich z³ego przyk³adu. Reddig opisywa³ te¿ biskupowi, ¿e Justyna
Dargel ma na swym boku stygmat rany Chrystusa, która otwiera siê w ka¿dy
pi¹tek miêdzy godzinami 9.00 a 15.00. Biskup na wspomnianym licie odrêcznie dopisa³, ¿e nie jest to ¿aden nadnaturalny boski element, pozostaje on bez
zwi¹zku z autorytetem Kocio³a i wiadczy o wielkim nerwowym napiêciu.
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Biskup warmiñski poleci³, by Justyna Dargel podda³a siê badaniom lekarskim. Od po³owy lipca 1888 r. przez 9 tygodni przebywa³a na obserwacji
w szpitalu mariackim w Braniewie prowadzonym przez siostry boromeuszki.
Gruntownie przebada³o j¹ trzech lekarzy z pomoc¹ prze³o¿onej boromeuszek.
Trzeba przyznaæ, ¿e badanie Dargel nie by³o ³agodne, wrêcz szokuj¹ce, jeli
wierzyæ opowieciom jej zwolenników. Nak³uwano j¹ g³êboko ig³ami, pod³¹czano do pr¹du galwanicznego i stosowano zimne k¹piele. Matka skar¿y³a siê,
¿e jej córkê, le¿¹c¹ nago na posadzce, oblewano lodowat¹ wod¹. Reddig
w licie do biskupa w grudniu 1888 r. pisa³, ¿e przede wszystkim doktor
Harwart wielokrotnie ubli¿a³ pacjentce. Trudno odnieæ siê do tych opowieci
i zarzutów. Wa¿niejsza jest opinia wydana w³adzy kocielnej przez lekarzy.
Stwierdzili, ¿e pomimo prostackiego zachowania nie mo¿na Justynie Dargel
zarzuciæ wiadomego oszustwa. Mia³y na ni¹ wp³yw inne osoby oraz wywo³uj¹ce u niej napiêcie lektury. Jej wizje i proroctwa opieraj¹ siê na histerycznej
i psychicznej nadwra¿liwoci, sk³onnoci do religijnego marzycielstwa oraz
niedostatecznej duchowej dojrza³oci i braku wykszta³cenia. W szpitalu nie
zaobserwowano u niej ¿adnych krwawieñ z boku, natomiast rzekome wczeniejsze by³y wywo³ywane sztucznie. Na prawej piersi odkryto trzy krzy¿uj¹ce
siê blizny, zdaniem lekarzy wywo³ane przez nacinanie no¿em. Lekarze zalecili, poza ignorowaniem jej rzekomych wizji i przepowiedni, systematyczne
zimne k¹piele.
Po powrocie Dargel do Ornety jej rzekome wizje trwa³y nadal. Co wiêcej,
jej zwolenników przybywa³o, a wród nich coraz wiêcej by³o ludzi wykszta³conych. Pomimo kocielnego zakazu trwa³y o¿ywione kontakty Dargel z ksiêdzem Reddigiem. Rolê poredniczki pe³ni³a siostra Reddiga, Ró¿a, w opinii
proboszcza Burliñskiego  arcydewotka. To ona z wielkim zaanga¿owaniem
nadal rozsiewa³a wiadomoci o rzekomych stygmatach Justyny. Po zasiêgniêciu opinii w Rzymie, biskup Thiel na³o¿y³ na Justynê Dargel i najbli¿szych jej
zwolenników karê ekskomuniki, a ksiêdza Reddiga w koñcu 1889 r. przeniós³
do s¹siedniej parafii w Radostowie.
Justyna z matk¹ i przyrodni¹ siostr¹ przenios³y siê do Reszla. Dziêki
pomocy zwolenników z Lamkowa kupi³y ma³y domek, w którym trudni³y siê
szyciem. Podejmowa³y tak¿e prace krawieckie na zlecenia w prywatnych domach, co dawa³o szczególn¹ okazjê do kontaktów z ludmi i zdobywania nowych s³uchaczy. Jej wielkim zwolennikiem i obroñc¹ zosta³ m.in. nauczyciel
z Radostowa Zimmermann, po tym jak mia³ osobicie widzieæ krwawienie
z boku. Mimo zakazu nadal Justyna spotyka³a siê z Reddigiem. W grudniu
1889 r., Józef i Franciszek Fox wybrali siê w imieniu pozosta³ych zwolenników Dargel do Rzymu, by z³o¿yæ skargê na biskupie decyzje.
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Równie¿ proboszcz z Radostowa, Joachim Boenigk, tak jak wczeniej
ksiê¿a Herrmann i Burliñski, mia³ z powodu Dargel i Reddiga du¿e k³opoty.
17 padziernika 1891 r. pisa³ do biskupa, ¿e wikariusz i jego siostra nadal
roznosz¹ pog³oski o ekstazach. Pomimo ekskomuniki ksi¹dz Reddig spowiada³
Justynê Dargel i udziela³ jej Komunii w. Natychmiast biskup Thiel przeniós³
Reddiga do odleg³ej Kalwy ko³o Sztumu i odebra³ mu prawo rozgrzeszania
Dargel. O tym, ¿e sprawa rzekomej wizjonerki by³a znana ju¿ w ca³ej diecezji
wiadczy fakt, ¿e bez zw³oki do biskupa przyby³ proboszcz z Kalwy Pawe³
Herholz. Nie chcia³ przyj¹æ Reddiga. Deklarowa³, ¿e obêdzie siê bez pomocnika i woli sam pracowaæ w parafii. Równie¿ Reddig, który nie zna³ jêzyka
polskiego, opiera³ siê biskupowi, argumentuj¹c: Niemal 50-letni chory kap³an
wysy³any jest na polsk¹ parafiê do 73-letniego proboszcza. Takich przenosin,
jak d³ugo istnieje diecezja warmiñska, nigdy nie by³o. Ponadto zebrano 133
podpisy pod petycj¹, by biskup pozostawi³ Reddiga w Radostowie. Pozostawieniu wikariusza w Radostowie sprzeciwia³ siê jednak stanowczo proboszcz
Boenigk, bym bardziej ¿e w wiosce ju¿ pojawi³a siê gocinnie Justyna Dargel.
Biskup nakaza³ Reddigowi 16 listopada 1891 r. pod kar¹ suspensy objêcie
wikariatu w Kalwie. Ten jednak odmówi³. Na³o¿ono wiêc suspensê, pozbawiaj¹c¹ dochodów kap³añskich i mo¿liwoci sprawowania sakramentów wiêtych.
Skierowano te¿ kap³ana do szpitala mariackiego w Olsztynie i oddano pod
kontrolê archiprezbitera Augustyn Karaua. 11 grudnia 1891 r. s¹d biskupi
pierwszej instancji we Fromborku potwierdzi³ na³o¿on¹ karê kocieln¹.
Ksi¹dz Micha³ Reddig pod koniec 1891 r. wyjecha³ do Rzymu. Stamt¹d
pisa³ do biskupa Thiela, by nie mia³ mu za z³e opuszczenia diecezji. Do³¹czy³
do swego listu tak¿e pismo dominikanina, arcybiskupa Sallua i znajomego
rektora Collegium Germanicum, póniejszego kardyna³a, Andrzeja Steinhubera. Ten ostatni, uwa¿aj¹c Reddiga za nieszczêliwego kap³ana, wstawia³ siê
za nim do biskupa warmiñskiego. Thiel w listach do Sallua, Steinhubera oraz
kongregacji kardyna³ów wiêtego Oficjum obszernie przedstawi³ powody ukarania ksiêdza Reddiga.
18 stycznia 1892 r., po nieudanych próbach zwolnienia z kary kanonicznej, Micha³ Reddig powróci³ do Olsztyna. Zwróci³ siê te¿ o pomoc materialn¹
do biskupa. Potrzebowa³ pieniêdzy na kupno ubrania i ksi¹¿ek. Thiel zapowiedzia³ wprawdzie, ¿e zwróci siê o zagwarantowanie minimum socjalnego
w olsztyñskim szpitalu mariackim, ale nie ma zamiaru okazywaæ jakiejkolwiek innej pomocy niepos³usznemu kap³anowi. Kolejne listy i proby nie
zmienia³y biskupiej decyzji. Jednak listy kierowane do Wiecznego Miasta,
w których Reddig kreowa³ siê na skrzywdzonego ubogiego kap³ana, mia³y ten
skutek, ¿e niektóre wp³ywowe osoby wstawia³y siê za nim u biskupa Thiela.
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Ten jednak nie zamierza³ zmieniaæ decyzji. Reddig w beznadziejnej dla siebie
sytuacji, zmieni³ taktykê postêpowania: nie kry³ ju¿ swej wrogoci wobec kocielnego prze³o¿onego, a nawet kierowa³ pod jego adresem inwektywy.
W licie z 18 maja 1892 r. pyta³ biskupa, czy ma byæ obdarty i ¿yæ z ¿ebractwa i czy biskup chce go zniszczyæ?. Pisa³ te¿: Za kilka lat mo¿e siê
okazaæ, ¿e niektórzy Panowie którzy czuj¹ siê m¹drzy, z powodu nieoczekiwanych wydarzeñ zagubi¹ siê duchowo, mo¿e te¿ zachwiaæ siê biskupia mitra
i skoñczy siê nagle ca³a ich wietnoæ.
W przepowiedniach Justyny Dargel pojawi³y siê w pewnym momencie
nie tylko ogólne ostrze¿enia przed koñcem wiata, ale konkretne informacje
o wielkich nieszczêciach (wojna, powodzie i susze), które dotkn¹ Niemcy,
a przede wszystkim Prusy Wschodnie. By³ to punkt zwrotny w historii sekty
Justyny Dargel. W kwietniu 1894 r. widziano Dargel ostatni raz w diecezji
warmiñskiej  w Woz³awkach i Glotowie. Latem tego samego roku opuci³a na
zawsze Prusy. Nie wiadomo dok³adnie dok¹d wyjecha³a. Reddig informowa³
listownie biskupa, ¿e wizjonerka mia³a zamiar w odleg³ych stronach wst¹piæ
do klasztoru. Kr¹¿y³y te¿ pog³oski, ¿e zatrzyma³a siê w Aleksandrii w Egipcie.
Pewne jest jednak, ¿e wkrótce znalaz³a siê z gronem swych zwolenników
w portowym miecie Triecie, nale¿¹cym wówczas do Austrii. Tam, zamo¿ny
browarnik Józef Fox z Lamkowa kupi³ ziemiê wraz z domem. Przyj¹³ pod swój
dach Justynê Dargel, z jej matk¹ i siostr¹. W pobli¿u osiedli³y siê inne warmiñskie rodziny.
Dlaczego sekta wybra³a w³anie Triest jako miejsce zamieszkania? Dargel przepowiada³a, ¿e w³anie to miejsce omin¹ nadchodz¹ce nieszczêcia.
Dargel a¿ do swej mierci, przez ponad 30 lat, mieszka³a na przedmieciu
Triestu Guardiella.
Wizjonerka przyci¹gnê³a za sob¹ do Triestu grupê zwolenników z Warmii. Utworzyli tam swego rodzaju koloniê. Kobieta ta musia³a mieæ na wielu
s³uchaczy olbrzymi wp³yw, skoro sprzedawali dobytek ca³ego ¿ycia i wyruszali w nieznane na po³udnie Austrii. Nie jest mo¿liwe dok³adne okrelenie liczby
zwolenników Dargel w Triecie. Niektórzy przybyli tam z pewnym opónieniem, po uregulowaniu spraw rodzinnych i maj¹tkowych w Prusach. Inni wracali na Warmiê oszukani i zubo¿ali, jeszcze inni pozostali nad Adriatykiem na
zawsze. Pismo ordynariatu biskupiego w Triecie z 20 sierpnia 1897 r. wspomina o oko³o stu osobach przyby³ych z Warmii.
Niewiele jest te¿ informacji o ¿yciu Dargel w kolejnych latach w Triecie.
Wiadomo, ¿e nadal trwa³y jej rzekome wizje. O wiele wiêkszy problem mia³y
w³adze kocielne z ksiêdzem Micha³em Reddigiem. W Olsztynie nie chciano
go wiêcej utrzymywaæ, bo by³ duszpastersko nieprzydatny i z defektem
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psychicznym, jak okreli³ to jeden z lekarzy. Reddig stanowczo odrzuci³ propozycjê biskupa, by przeniós³ siê do szpitala w Mönchengladbach. W listopadzie 1894 r. zwróci³ siê do biskupa o litterae dimissoriales, by móc przenieæ
siê do innej diecezji. Otrzyma³ taki dokument 1 stycznia 1895 r., jednak
z adnotacj¹ o zwi¹zku z Dargel i o niepos³uszeñstwie wobec swego biskupa.
Naturalnie z takimi rekomendacjami nie mia³ szansy na przejcie do innej
diecezji. Mimo to Reddig pod koniec sierpnia 1895 r. opuci³ Olsztyn i uda³ siê
do Rzymu. Biskup Thiel zapewne przyj¹³ jego wyjazd z ulg¹.
W Rzymie Micha³ Reddig zrobi³ ponownie na wielu osobach dobre wra¿enie. Jedn¹ z takich osób by³ rektor Camposanto Teutonico, Antoni de Waal,
który prosi³ biskupa Thiela o cofniêcie kar kocielnych. Przekonywa³, ¿e zagro¿enia ze strony sekty usta³y i jest plan pos³ania Reddiga do pracy duszpasterskiej w odleg³ej diecezji koloñskiej. Biskup Thiel pozostawa³ jednak nieustêpliwy. Wkrótce te¿ okaza³o siê, ¿e plan wyjazdu do Kolonii by³ nieaktualny, bo Reddig do³¹czy³ do Justyny Dargel i jej sekty w Triecie. Zamieszka³
z ni¹ pod jednym dachem. Ordynariat w Triecie odmówi³ mu zatrudnienia
w roli kaznodziei niemieckiego w nowo wybudowanym kociele w. Antoniego. Jednak Reddig, pomimo obowi¹zuj¹cej nadal suspensy, zacz¹³ sprawowaæ
msze w. dla ludnoci niemieckojêzycznej. Ordynariusz Triestu uda³ siê osobicie na przedmiecie Guardiella, by spotkaæ siê z Reddigiem i sekt¹. Biskup
utrzyma³ zakaz celebrowania liturgii, a potem w licie do biskupa Thiela wspomina³, ¿e czêæ zwolenników Justyny Dargel jest gotowa powróciæ na Warmiê,
obawia siê jednak koniecznoci sk³adania przysiêgi o definitywnym zerwaniu
z sekt¹.
W 1897 r. ksi¹dz Reddig straci³ zupe³nie nadziejê za przywrócenie funkcji kap³añskich przy Justynie Dargel i jej sekcie. W sierpniu tego roku stara³
siê bezskutecznie o przyjêcie do archidiecezji wiedeñskiej. Ponownie te¿ zwraca³ siê do Rzymu o cofniêcie kar. Pod koniec 1898 r. lub na pocz¹tku 1899 r.,
po zapewnieniu, ¿e podda siê decyzji papie¿a, otrzyma³ zgodê na przywrócenie
funkcji kap³añskich. Polecono mu, by pozosta³ w Rzymie przy kociele San
Giovanni dei Fiorentini. Mieszka³ tam jednak w ubóstwie, bo jako obcy duchowny nie móg³ liczyæ na stypendia mszalne. Zwróci³ siê wiêc do biskupa
warmiñskiego z prob¹ o przyznanie pomocy materialnej. Ordynariat we
Fromborku w ch³odnym licie wyra¿a³ w¹tpliwoæ, czy Reddig jest jeszcze
formalnie kap³anem warmiñskim, ale mimo to przyzna³ mu roczne wsparcie
materialne.
Po wielu latach Micha³ Reddig móg³ ponownie podj¹æ pracê duszpastersk¹. By³y kaznodzieja niemiecki z Triestu zaproponowa³ mu objêcie wikariatu
w Lawanttal w Karyntii. Nie ma jednak wiadomoci jak uk³ada³a siê tam praca.
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Wiadomo jednak, ¿e Reddig nadal pozostawa³ w cis³ych relacjach z Justyn¹
Dargel. Wprawdzie Triest by³ daleko, ale Dargel przybywa³a czêsto do Lawanttal i zatrzymywa³a siê u zaprzyjanionej warmiñskiej rodziny. Gdy
w 1905 r. Reddig prze¿y³ udar mózgu, wizjonerka opiekowa³a siê nim przez
dwa miesi¹ce. Chêtnie te¿ pozostawi³by Justynê na sta³e przy sobie, ale kategorycznie sprzeciwia³ siê temu proboszcz, t³umacz¹c, ¿e pracy jest tylko dla
jednego ksiêdza. Proboszcz widzia³ te¿ niepokoj¹ce symptomy obecnoci
Dargel w Lawanttal. Niektóre tamtejsze rodziny nosi³y siê z zamiarem wyjazdu
do Triestu. Obawiaj¹c siê powtórzenia sytuacji na Warmii, za¿¹da³ od Reddiga
i Dargel opuszczenia Lawanttal.
Ostatnim miejscem pobytu ksiêdza Micha³a Reddiga okaza³o siê sanktuarium Maria Seesal w Ybbsitz w Dolnej Austrii. Zosta³ przyjêty w tamtejszej
parafii 7 listopada 1906 r. Jednak zmar³ ju¿ 20 stycznia 1907 r. przygotowany
na mieræ sakramentalnie przez miejscowego karmelitê. Spocz¹³ na cmentarzu
w Ybssitz. Umieraj¹c mia³ zawo³aæ: Mój Jezu Mi³osierny! Najs³odsze Serce
Maryi, b¹d moim ratunkiem!.
Justyna Dargel ¿y³a jeszcze 19 lat. Zmar³a 18 czerwca 1926 r. na terenie
parafii w. Jana w Triecie. Zmar³a pobo¿nie i pojednana z Kocio³em. Nie
wiadomo jednak, kiedy Justyna odst¹pi³a od swych rzekomych wizji. Nie wiadomo te¿, czy dosz³y do skutku zapowiadane przez niektórych dawnych cz³onków sekty pozwy s¹dowe przeciw niej. Zarzucano jej oszustwa. Przypuszczalnie jednak, jako osoba cierpi¹ca na schizofreniê, uniknê³a procesu i odpowiedzialnoci karnej.
Ró¿nie potoczy³y siê losy zwolenników Justyny Dargel. Niektórzy znaleli siê w Karyntii. Rodzina Erdmann, przyrodnia siostra Eufrozyna i jeszcze
kilka osób do koñca pozostali w Triecie wierni rzekomym wizjom. Wiêkszoæ
rodzin jednak stopniowo powraca³a na Warmiê. Nie by³y to ³atwe powroty, bo
trzeba by³o odbudowywaæ utracony dobytek. Wielu ¿y³o w biedzie. Wszyscy
musieli, na polecenie ordynariatu warmiñskiego, wobec w³asnego proboszcza
z³o¿yæ wyznanie wiary i obietnicê zerwania z sekt¹. Ordynariat udzieli³ te¿
kap³anom warmiñskim w³adzê zdejmowania ci¹¿¹cej na nich ekskomuniki.
Sekta Justyny Dargel jest niemal nieznana, nawet historykom i teologom
na Warmii. By³a epizodem w burzliwych dziejach Kocio³a warmiñskiego
w XIX w. Przys³oni³y j¹ ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹ s³aw¹ objawienia gietrzwa³dzkie i ówczesne wydarzenia polityczne i spo³eczne. Kluczow¹ rolê
w marginalizacji sekty na Warmii odegra³ biskup Andrzej Thiel, który wykaza³
siê najpierw wielk¹ cierpliwoci¹, a nastêpnie nieustêpliwoci¹ i zdecydowaniem. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e w pewnym momencie biskup wyczerpa³
wszelkie przewidziane prawem kanonicznym rodki do usuniêcia b³êdu.
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Wobec uporu Justyny Dargel i ksiêdza Micha³a Reddiga, by³ bezradny i nie
wiadomo jak dalej potoczy³yby siê wypadki, gdyby sekta pozosta³a na Warmii.
Zapewne w rodzimym rodowisku przybywa³oby zwolenników i nie mo¿na
wykluczyæ mo¿liwoci wiêkszego roz³amu w Kociele warmiñskim. Decyzja
Dargel i Reddiga o opuszczeniu Prus Wschodnich doprowadzi³a sektê do marginalizacji, osamotnienia i stopniowego wymierania. W nowym rodowisku,
w Triecie, byli obcy i wyizolowani. Sekta w naturalny sposób przesta³a istnieæ. Mia³a na to te¿ porednio wp³yw zgodna postawa wiêkszoci biskupów,
którzy respektowali na³o¿one przez Thiela kary kocielne.
Justyna Dargel i ksi¹dz Reddig z ca³¹ pewnoci¹ byli ludmi z zaburzeniami psychicznymi. Ich poczytalnoæ i odpowiedzialnoæ by³y ograniczone.
Wyrz¹dzili jednak swym zwolennikom krzywdê, a Kocio³owi mogli zadaæ
wielk¹ ranê.
JUSTYNA DARGEL (1860–1926).
FROM THE HISTORY OF WARMIA’S SECT
(SUMMARY)

In the second half of nineteenth century, in the warmiñska diocese, arose a new sect,
inspired by Marias flashes of insight in Gietrzwa³d. The sect was estabilished by Justyna Dargel.
It found a protector in a person of warmiñski priest, Micha³ Reddig. The sect was assembling
a group of laic people, mostly from the area of Warmia. Warmiñscy bishops were trying, unsuccessfully, to eliminate the threat of the division in Warmiñski Church. Critical, proved to be the
departure of Dargel, Redding and their followers to Trieste, former Austria. There, the sect suffered the marginalization and the decay.

JUSTINE DARGEL (1860–1926).
AUS DER GESCHICHTE EINER ERMLÄNDISCHEN SEKTE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurde in der Diözese Ermland eine neue Sekte gegründet.
Die Gründerin, die sich von den berühmten Marienerscheinungen in Dietrichswalde inspirieren
ließ, war Justine Dargel. In kurzer Zeit gelang es der Dargel einen ermländischen Priester Michael
Reddig für sich zu gewinnen, der ein Gönner der Sekte wurde. Die Sekte versammelte die zahlreichen aus dem Gebiet des Ermlandes stammenden Laien. Lange Zeit versuchten die ermländischen
Bischöfe erfolglos die Gefahr einer Spaltung innerhalb der Kirche zu beseitigen. Wendepunkt war
die Reise Dargel, Reddig und ihre Anhänger nach Triest im damaligen Österreich, wo die Sekte
marginisiert, ausgegrenzt und aufgelöst wurde.
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Twórczoæ Aldhelma reprezentuje tak wa¿ny dla dziedzictwa kulturowego Europy prerenesans anglosaski1, on sam jest za pierwszym przedstawicielem nowej chrzecijañskiej kultury, która zaistnia³a na Wyspach Brytyjskich
wraz z pocz¹tkiem VII w.2 Anglicy, pomni zas³ug Aldhelma3, nazywaj¹ go
 the first English man of letters4, choæ jego twórczoæ poddawana by³a,
i wci¹¿ jest, zmiennym ocenom. Wyró¿nia³a go pompatycznoæ5, wyszukany6,
1 Kultura karoliñska by³a silnie zainspirowana anglosaskimi wp³ywami. W VIII w. na kontynent
licznie nap³ywali misjonarze pochodz¹cy z Wysp Brytyjskich. Najs³ynniejszymi intelektualistami anglosaskimi, którzy odegrali znaczn¹ rolê w krzewieniu kultury w pañstwie karoliñskim, byli: Bonifacy
(ok. 675754) i Alkuin z Yorku (ok. 730804).
2 Kultura ta okrelana jest mianem ³aciñsko-anglosaskiej.
3 O Aldhelmie czytamy w nastêpuj¹cych pozycjach: L. Bönhoff, Aldhelm von Malmesbury,
Dresden 1894; E. Duckett, Anglo-Sxon Saint and Scholars, New York 1947; G.K. Anderson, Aldhelm
and the Leiden riddle, w: R.P. Creed (red.), Old English poetry, New York 1967; A. Orchard, The Poetic
Art of Aldhelm, Cambridge 1994; M. Lapidge, The Anglo-Saxon Library, Oxford 2005, s. 34; M. Lapidge,
J.L. Rosier, N. Wright, Aldhelm. The poetic works, Rochester 2009.
4 A. Orchard, The Poetic Art of Aldhelm, s. 1.
5 W. Paton Ker, Wczesne redniowiecze. Zarys historii literatury, t³um. T. Rybowski, Wroc³aw
1977, s. 116.
6 P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VIVIII w., t³um. M. Rado¿ycka-Paoletti,
Warszawa 1995, s. 383.
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sztuczny i wrêcz, jak niektórzy twierdz¹  niestrawny7 styl. Nie zmienia to
jednak faktu, ¿e by³ on prawdziw¹ indywidualnoci¹ literack¹. Okaza³ siê ponadczasowy i inspiruj¹cy dla kolejnych pokoleñ pisarskich. Jak nikt inny potrafi³
podporz¹dkowaæ sobie jêzyk ³aciñski. By³ niepowtarzalny, a jego wirtuozeria
s³owna wiadczyæ mo¿e tylko i wy³¹cznie o ogromnych ambicjach literackich
i temperamencie twórczym.
Ju¿ w XII w. William z Malmesbury (ok. 1090ok. 1143), historyk
i biograf Aldhelma, autor dzie³a De gestis pontificum Anglorum8, zaznaczy³, ¿e
zrozumienie i w³aciwa ocena anglosaskiego mistrza zale¿y od pe³nej i wnikliwej lektury jego dorobku9. Opiesza³oæ i lenistwo czytelnika-recenzenta doprowadzi³y  zdaniem Williama  do deprecjacji literackich zas³ug Aldhelma:
By³ ceniony w mniejszym stopniu ni¿ powinien i zawsze na skutek ludzkiej
opiesza³oci zajmowa³ pozycjê twórcy nieznacznego10. Rzetelne studium
twórczoci Anglosasa przynosi zgo³a odmienne wnioski. Bowiem jeli przeczytasz ze starannoci¹ dzie³a Aldhelma, to dopiero wtedy bêdziesz w stanie
oceniæ jego grekê  jako t¹, która idzie w parze z wytwornoci¹, jego ³acinê,
która po³¹czona jest z elegancj¹ i pojmiesz jego angielski z charakterystycznym dla niego przepychem11.
Czo³owego intelektualistê Brytanii charakteryzowa³a trójjêzycznoæ.
Oprócz rodzimego jêzyka staroangielskiego perfekcyjnie zna³ ³acinê i grekê.
Lingwistyczn¹ bieg³oæ zawdziêcza³ swym kolejnym nauczycielom, którzy reprezentowali ró¿n¹ przynale¿noæ etniczn¹, zwyczaje i potencja³ intelektualny.
Pierwszym mistrzem Aldhelma by³ iroszkocki mnich o imieniu Maildubh12.
Ten w swej uczonoci by³ prawdziwym mêdrcem13. Naucza³ w lesie Selwood,
po³o¿onym w pobli¿u zamku Ingleborn (kilka mil od Wiltshire)14. Aldhelm od
uczonego iroszkota przej¹³ otwartoæ na kulturê klasyczn¹, a w parze z ni¹
doskona³¹ znajomoæ ³aciny i greki. Po roku 669 Anglosas pod¹¿y³ do opactwa
7 E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, t³um. A. Borowski, Kraków
2005, s. 474.
8 Dzie³o to wzorowane by³o na wczeniejszym historycznym opracowaniu Bedy (672735)
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum.
9 Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque, PL 179,
kol. 1626CD.
10 [...] semper infra meritum jacuit, semper desidia civium agente inhonorus latuit. Ibidem, kol.
1617B.
11 Quem si perfecte legeris, et ex acumine Graecum putabis, et ex nitore Romanum jurabis, et
ex pompa Anglum intelliges. Ibidem, kol. 1626CD.
12 Ibidem, kol. 1619D.
13 Ibidem.
14 W.F. Bolton, A History of Anglo-Latin Literature. 5971066, Princeton University Press 1967,
s. 70. Wiltshire jest hrabstwem po³o¿onym w po³udniowej Anglii. Nale¿a³o do królestwa Wessex.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Wiltshire jest Stonehenge.
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Canterbury, le¿¹cego na po³udniowo-wschodnim krañcu Brytanii. Pragn¹³ oddaæ siê dalszym studiom w zakresie nauk wyzwolonych, a szko³a w Canterbury, dzia³aj¹ca przy kociele w. Piotra i Paw³a15, prze¿ywa³a w owym czasie
bardzo korzystn¹ dla adeptów nauki reformê kszta³cenia16, tym samym sta³a
siê jednym z najwa¿niejszych orodków studiów w Anglii. Nauczycielem Aldhelma by³ Hadrian, z pochodzenia Afrykanin17. Anglosaski uczeñ w bardzo
szybkim tempie osi¹gn¹³ taki poziom znajomoci klasycznych jêzyków, ¿e
w pewnym momencie móg³ konkurowaæ ze swoimi nauczycielami18. Oko³o
roku 680, Aldhelm uda³ siê do opactwa w Malmesbury, powracaj¹c tym samym do swych rodzinnych stron po³o¿onych w królestwie Wessex19. W Malmesbury sprawowa³ funkcjê opata. Jego zami³owanie do nauki przyczyni³o siê
do utworzenia w opactwie wa¿nej biblioteki20. Zaanga¿owanie naukowe i praca duszpasterska zaowocowa³y kolejn¹ nominacj¹, w roku 705 Aldhelm zosta³
biskupem Sherborne. Cztery lata po tej desygnacji zmar³. Jego cia³o spoczywa
w kociele w Malmesbury.
Na tle bogatej spucizny Anglosasa21 najbardziej wyró¿nia siê  pod
wzglêdem gatunku i tematyki  zbiór stu heksametrycznych zagadek  Aenigmata. Zagadki zosta³y przez autora umieszczone w traktacie De metris22. Ten
15 Klasztor w. Piotra i Paw³a, a tak¿e dzia³aj¹c¹ przy nim szko³ê za³o¿y³ w roku 597 rzymski
duchowny Augustyn, który z polecenia papie¿a Grzegorza Wielkiego prowadzi³ dzie³o misyjne na
terenie Brytanii. Kszta³cenie w Canterbury koncentrowa³o siê przede wszystkim na wnikliwym nauczaniu gramatyki ³aciñskiej i doskonaleniu piewu religijnego.
16 W roku 669 do Anglii przyby³ Teodor i Hadrian, wys³annicy papie¿a Witaliana. Mieli oni
zreorganizowaæ Koció³ anglosaski. Teodor pochodzi³ z Tarsu, Hadrian by³ Afrykaninem, opatem
z okolic Neapolu. Oboje wietnie znali grekê i z pewnoci¹ zasilili bibliotekê opactwa w Canterbury
greckimi rêkopisami.
17 William z Malmesbury wspomina³: [...] a¿eby Aldhelm móg³ w pe³ni ch³on¹æ sztuki wyzwolone, podj¹³ kszta³cenie w Canterbury, u stóp Hadriana, tego, który by³ prawdziw¹ studni¹ literatury
i strumieniem wiedzy. Por. Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque,
kol. 1620A.
18 Por. Migne, PL 89, kol. 66.
19 Aldhelm mia³ arystokratyczne pochodzenie. W linii bocznej by³ najprawdopodobniej spokrewniony z królem Wessexu  Ine. Por. Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum
libri quinque, kol. 1619C.
20 P. Riché, Edukacja, s. 382.
21 Dorobek Aldhelma to przede wszystkim: spisany proz¹ traktat De virginitate, który autor
zadedykowa³ mniszkom z Wimborne (MGH, Auct. ant. 15, s. 228323) i heksametryczna pieñ o tym
samym tytule  Carmen de virginitate (MGH, Auct. ant. 15, s. 350471). Dalej zamkniêty w dwustu
wersach utwór Carmina rhythmica (MGH, Auct. ant. 15, s. 524528) spisany ¿ywym omiozg³oskowcem trocheicznym. Nastêpnie poetycki zbiór wierszowanych inskrypcji na czeæ wybranych kocio³ów
i o³tarzy. Zbiór ten nosi wspólny tytu³  Carmina ecclesiastica (MGH, Auct. ant. 15, s. 1132). Dodatkowo Aldhelm bardzo intensywnie korespondowa³ z innymi biskupami angielskimi, hierarchami kocielnymi, swoimi uczniami i nauczycielami. Spora czêæ tej korespondencji zachowa³a siê.
22 MGH, Auct. ant. 15, s. 99149.
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z kolei, oprócz dwóch innych  De septenario23 i De pedum regulis24  stanowi³ rozbudowany, poetycki list do króla Nortumbrii Aldfritha, syna Oswy25.
Zainteresowanie zagadk¹ Aldhelm przej¹³  w poredni sposób  od
rzymskiego pisarza Symfozjusza, ojca tego gatunku. Symfozjusz ¿y³ i dzia³a³
na prze³omie IV i V w. Jedyne dzie³o, które przetrwa³o po nim, to zbiór stu
zagadek spisanych w formie trójwersowych heksametrów26, które pe³ni³y charakter ludyczny. Najprawdopodobniej napisane zosta³y na zamówienie, tu¿
przed wiêtem Saturnaliów obfituj¹cym w zabawy i uczty. Forma zagadki,
choæ zainicjowana w warunkach pogañskich, zosta³a szybko przejêta i zaadaptowana przez pimiennictwo chrzecijañskie. Najprawdopodobniej za porednictwem rzymskich misjonarzy dotar³a na Wyspy Brytyjskie. Mia³a s³u¿yæ
chrzecijañskiej dydaktyce. Krótka forma, któr¹ charakteryzowa³a siê enigma,
jej erudycyjnoæ i ¿artobliwoæ sprawi³y, ¿e sta³a siê bardzo popularna.
Aldhelm jest pierwszym znanym nam, zaraz po Symfozjuszu, pisarzem,
który tworzy³ enigmy. Uda³o mu siê na tyle spopularyzowaæ zagadkê na Wyspach, ¿e ostatecznie  w wyniku rozpowszechnienia i ewolucji  na sta³e
zosta³a wpisana w kanon literatury angielskiej. Pocz¹tkowo enigmy by³y pisane po ³acinie27, jednak wraz z rozwojem narodowej literatury anglosaskiej,
sta³y siê popularne w wersji staroangielskiej28. Ten proces doprowadzi³ do
utworzenia nowego gatunku  zagadki staroangielskiej (Old English Riddle).
W zbiorze Aldhelma najwiêcej, bo a¿ dwadziecia, jest enigm tetrastychicznych. Drug¹ pozycjê zajmuj¹ septyny  siedemnacie. Dwanacie strof
zamkniêtych jest w omiu wersach, jedenacie w dziewiêciu. W zbiorze znajdziemy tak¿e pojedyncze utwory, których d³ugoæ waha siê miêdzy dziesiêcioma a szesnastoma wersami. Rozpiêtoci¹ mo¿e zaskakiwaæ ostatnia w komplecie, bo a¿ 83-wersowa zagadka zatytu³owana Creatura29.
Najwiêcej utworów Aldhelm powiêci³ zwierzêtom i rolinom. Pozosta³a
tematyka oscylowa³a wokó³ zjawisk przyrody, przedmiotów i ludzi. Stopieñ
trudnoci enigm jest zró¿nicowany. Ka¿da z nich zosta³a zaopatrzona w tytu³
23
24
25

Stanowi³ numerologiczne rozwa¿ania na temat w³asnoci cyfry siedem.
Porusza³ zagadnienia odnosz¹ce siê do prozodii ³aciñskiej.
Epistola ad Acircium, Liber de septinario, de metris, aenigmatibus et pedum regulis, PL 89,
kol. 161238, a tak¿e MGH, Auct. ant., 15, s. 59204.
26 Symphosius, Aenigmata, CCSL, 133A, Varia collectiones Aenigmatum Merovingicae aetatis,
ed. Fr. Glorie, Turnholti 1968.
27 Znamy enigmy pisane przez Bonifacego (ok. 675754), Tatwina (biskup Canterbury w latach
731734), Euzebiusza (opat Wearmouth ok. 680ok. 750) i Alkuina z Yorku, póniejszego doradcy
Karola Wielkiego.
28 Na prze³omie XI i XII w. powsta³a s³ynna Ksiêga z Exeter, która zawiera ponad dziewiêædziesi¹t zagadek w jêzyku staroangielskim. Czêæ z nich skomponowa³ ¿yj¹cy w VIII w. poeta Cynewulf.
29 Creatura, Aldhelm (dalej: Aldh.), Aenigma 100, w: MGH, Auct. ant. 15, s. 145149.
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(lemmatê), stanowi¹cy rozwi¹zanie. Zwyczaj ten przyj¹³ siê oczywicie od
Symfozjusza i w konsekwencji utrwali³ w redniowiecznej reminiscencji tego
gatunku. Aldhelm, id¹c za swym rzymskim mistrzem, w peryfrastyczny sposób
personifikowa³ przedmiot bêd¹cy treci¹ zagadki. Ten przedstawiaj¹c swe, bardziej lub mniej charakterystyczne cechy, naprowadza³ czytelnika na w³aciw¹
odpowied.
Mena¿eria Anglosasa zaskakuje wyrafinowaniem, nieszablonowoci¹
i poniek¹d tak¿e egzotyzmem. Enigmy zoologiczne wykazuj¹ cis³¹ korelacjê
z Etymologiami Izydora z Sewilli (ok. 560636). Dzie³o to by³o podstawow¹
encyklopedi¹ dla wszystkich redniowiecznych intelektualistów. Dotar³o do
Anglii za spraw¹ Irlandczyków, którzy obok misjonarzy rzymskich, podjêli siê
chrystianizacji tej czêci Europy30.
W zagadkach Aldhelma oprócz psa rasy molos31, kolejno spotykamy jedwabnika32, pawia33 i zadziwiaj¹c¹ salamandrê34, która  jak wierzono  rodzi³a siê i ¿y³a w p³omieniach35. Osobliwa jest tak¿e lataj¹ca
30 Prowadzone na terenie Anglii dzie³o misyjne sta³o siê przyczyn¹ konfliktu pomiêdzy misjonarzami irlandzkimi, spadkobiercami regu³y Kolumbana, a misjonarzami rzymskimi.
31 Molosus. Aldh., Aenigma 10, s. 102. W zagadce Aldhelm informowa³, ¿e podstawowym
przeznaczeniem tego silnego psa by³a obrona domostwa i w³acicieli przed gronymi nieprzyjació³mi.
Molosy by³y bardzo cenione przez Franków. Poeta Angilbert (745814) w eklodze na czeæ Karola
wspomina³, ¿e króla otacza³a sfora molosów, psów zach³annych, które z wciek³oci¹ zwraca³y siê ku
swej zdobyczy. Por. Angilbertus, Carmen de Carolo Magno, v. 175176, w: MGH, SS., 2, s. 396.
Wiadomo tak¿e, ¿e Karol mia³ podarowaæ legatom kalifa Bagdadu  Haruna ar-Raszida  którzy
w roku 802 odwiedzili karoliñskiego w³adcê, oprócz hiszpañskich mu³ów, koni i frankoñskiego sukna,
sforê molosów. Wspomina o tym Notker J¹ka³a (ok. 840912) w swoim panegirycznym utworze
 Gesta Caroli, który napisa³ na czeæ cesarza Karola Oty³ego, prawnuka Karola Wielkiego. Notker
wspomina tak¿e doæ ciekaw¹ historyjkê, zgodnie z któr¹ Arabowie, w¹tpi¹cy w si³ê molosów, mieli
wystawiæ je na próbê. Psy zosta³y sprawdzone w polowaniu na lwa. Ku zaskoczeniu przybyszy molosy
uciskiem swych szczêk unieruchomi³y afrykañsk¹ bestiê. W efekcie Frankowie mogli bez najmniejszego problemu umierciæ dzikie zwierzê. Por. Notker Balbulus, Gesta Karoli, w: MGH, SS rer. Germ.
N. S., 12, s. 6264.
32 Bombix. Aldh., Aenigma 12, s. 103. O jedwabnikach wspomina³ Pliniusz Starszy w Historii
naturalnej 11, 76, a tak¿e Serwiusz gramatyk w komentarzu do Georgik  In Vergili Georgicon Libros,
II, 121.
33 Pavo. Aldh., Aenigma 14, s. 10. Kilka ciekawostek na temat pawia Aldhelm musia³ wyczytaæ
u Izydora z Sewilli, Etymologiae 12, 7, 48. Wzorem autora Etymologii, biskup Sherborne wspomina³
m.in. niebutwiej¹ce miêso tego barwnego i dumnego ptaka.
34 Salamandra. Aldh., Aenigma 15, s. 104.
35 To wierzenie Aldhelm podawa³ najprawdopodobniej za Izydorem z Sewilli, Etymologiae 12,
4, 36. Przed Izydorem o w³aciwociach ognioodpornych salamandry pisa³ ju¿ Arystoteles w Historia
animalium i Pliniusz Starszy w Naturalis Historia 10, 67. Bajeczne opowieci o zwierzêtach by³y
propagowane we wczesnym redniowieczu tak¿e za spraw¹ anonimowego dzie³a o tytule Fizjolog.
Przedstawiony w nim zosta³ wiat przyrody w ujêciu symbolicznym i magicznym. Na temat salamandry
czytamy co nastêpuje: Istnieje zwierzê zwane salamandr¹. Fizjolog powiedzia³ o niej, ¿e kiedy wejdzie
do ognistego pieca, w ca³ym piecu ganie ogieñ, a kiedy wejdzie do paleniska w ³ani, ono ganie. Por.
Fizjolog, t³um. K. Ja¿d¿ewska, Warszawa 2003, s. 51.
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ryba36 i wreszcie tajemniczy mrówkolew37. Informacje o tym dziwnym zwierzêciu Aldhelm naby³ najprawdopodobniej za spraw¹ wspomnianego ju¿ Izydora z Sewilli (ok. 560636), który uwa¿a³, ¿e jest ono co najmniej niebezpieczne38. Mrówkolew pojawi³ siê ju¿ w Septuagincie w postaci transkrypcji
hebrajskiego terminu myrmekoleon. Oznacza³ zwierzê o dwoistej naturze,
które ginie, nie mog¹c znaleæ dla siebie odpowiedniego po¿ywienia39. Starotestamentalny mrówkolew sta³ siê popularny w redniowieczu za spraw¹ anonimowego dzie³ka  Fizjolog, powsta³ego pomiêdzy II i IV w. Dzie³o to mia³o
ogromny wp³yw na rozwój chrzecijañskiej symboliki przyrodniczej. Warto
wspomnieæ, ¿e Symfozjusz przywo³a³ mrówkê w jednej ze swych zagadek40,
ale pozosta³ przy jej jednolitej naturze, bez baniowych czy legendarnych konotacji.
wiat owadów u Aldhelma reprezentowany jest przez pszczo³ê41 i szarañczê42, któr¹ Anglosas, czyni¹c odniesienie do Ksiêgi Wyjcia43, próbowa³
zakamuflowaæ w postaci opisu jednej z biblijnych plag zagra¿aj¹cych ziemi.
Dalej pojawia siê giez44, nastêpnie zwierzê pokroju nartnika45, które zadziwia³o Anglosasa sw¹ zdolnoci¹ niebanalnego przemieszczania zarówno po wodzie, jak i l¹dzie, jest tak¿e i szerszeñ46, przed którego okrutnym oszczepem
36

Luligo. Aldh., Aenigma 16, s. 104. Arcybiskup Sewilli u¿y³ terminu lulligo. Lulligo. Tradunt in Oceano Mauretaniae, non procul a Lixo flumine, tantam multitudinem lulliginum evolare ex
aqua ut etiam naves demergere possint. Por. Isidorus Hispaliensis, Etymologiarum Libri Viginti 12, 6,
47, w: PL 82, 456.
37 Myrmicoleon. Aldh., Aenigma 18, s. 105.
38 Izydor podawa³ ciekaw¹ historyjkê na temat mrówkolwa. Jego zdaniem zwierzê to nale¿a³o
klasyfikowaæ jako niebezpieczne. Ukrywa³o siê w kurzu i atakowa³o mrówki nios¹ce zapasy. Dla innych
zwierz¹t móg³ byæ tylko mrówk¹, ale dla mrówek mia³ niestety postaæ lwa. Por. Isidorus Hispaliensis,
Etymologiarum Libri Viginti 12, 3, 10, w: PL 82, 441442. Formicoleon ob hoc vocatus, quia est vel
formicarum leo vel certe formica pariter et leo. Est enim animal parvum formicis satis infestum, quod se
in pulvere abscondit, et formicas frumenta gestantes interficit. Proinde autem leo et formica vocatur, quia
aliis animalibus ut formica est, formicis autem ut leo est.
39 K. Ja¿d¿ewska, w: Fizjolog, s. 42.
40 Zob. Symphosius, Aenigma 22, CCSL, CXXXIII A, ed. Fr. Glorie, Turnholti 1968, s. 643.
41 Apis. Aldh., Aenigma 20, s. 106. U Izydora jej opis znajdziemy w Etymologiae 12, 8, 1.
W Fizjologu przedstawiona jest w rozdziale II, 12.
42 Locusta. Aldh., Aenigma 34, s. 112.
43 Wj 10,5.
44 Scnifes. Aldh., Aenigma 36, s. 113. Por. u Izydora Etymologiae 12, 8, 14.
45 Tippula. Aldh., Aenigma 38, s. 114. O owadzie tym wspomina³ w IV w. Afrykañczyk Noniusz
Marcellus w swym encyklopedycznym dziele De compendiosa doctrina. Kilka uwag na temat nartnika
znajdziemy w ksiêdze II zatytu³owanej De honeste set nove dictis per litteras. Por. Noni Marcelli
Compendiosa Doctrina: Emendavit et Adnotavit Lucianus Mueller, Bibliolife 2009, s. 264. Aldhelm
musia³ znaæ kompendium Marcellusa.
46 Crabro. Aldh., Aenigma 75, s. 131.
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t³umy pierzcha³y w pop³ochu47. Przywo³uj¹c insekty Aldhelm siêgn¹³ do zupe³nie nowatorskiej tematyki. Symfozjusz swego czytelnika zabawia³ nieco
innymi stawonogami  molem ksi¹¿kowym48, much¹49 i wo³kiem zbo¿owym50.
Poród ptaków, oprócz wspomnianego ju¿ pawia, na uwagê Aldhelma
zas³u¿y³ s³owik51, którego przedstawi³ w nieco brudnym kolorze52; dalej
kogut53 dzier¿¹cy na czubku g³owy karbowany grzebieñ54 ; bocian55 , którego dziób  zgodnie z zagadkowym opisem  pe³ni³ rolê ko³atki56. Dalej
kolejno odnajdujemy enigmatycznego nocnego kruka57 , jaskó³kê58, or³a59,
kruka60 i go³êbicê61.
Bardzo zagadkowy jest wspomniany u Aldhelma nocny kruk, który nazywany bywa tak¿e lepowronem. Jak zaznacza³ w zagadce Anglosas, ptaka tego
cechowa³ nocny tryb ¿ycia62. Warto nadmieniæ, ¿e nycticorax pojawia siê
w Wulgacie w Ksiêdze Psalmów, a w t³umaczeniu uznawany jest za sowê63.
47
48
49
50
51

Agmina defugiunt iaculis exterrita diris. Por. Aldh., Enigma 75, v. 10, s. 131.
Tinea. Symphosius, Aenigma 16, CCSL, s. 637.
Musca. Symphosius, Aenigma 23, CCSL, s. 644.
Curculio. Symphosius, Aenigma 24, CCSL, s. 645.
Acalantida. Aldh., Aenigma 22, s. 106107. U Wergiliusza w III ksiêdze Georgik w wersie
338 odnajdujemy ornitologiczne okrelenie acalantida. Zofia Abramowiczówna w komentarzu do
Georgik informuje, id¹c za komentatorem Wergiliusza  Serwiuszem, ¿e ptak o nazwie  acalantida
 uwa¿any by³ przez niektórych za szczyg³a. Jednak z ca³¹ pewnoci¹ chodzi tutaj o s³owika, który jako
jedyny ptak piewa po zachodzie s³oñca i w takich okolicznociach w³anie opisa³ go Wergiliusz. Por.
Z. Abramowiczówna, w: Wergiliusz. Bukoliki i Georgiki, Wroc³aw 2006, s. 125.
52 v. 3: Spurca colore [...].
53 Gallus. Aldh., Aenigma 26, s. 108.
54 v. 5: Serratas capitis gestans in vertice cristas. W tym opisie Aldhelm musia³ bazowaæ na
Eneidzie Wregiliusza. W ksiêdze VI, 779 czytamy: [...] geminae stant vertice cristae.
55 Ciconia. Aldh., Aenigma 31, s. 110.
56 v. 3: [...] nam faxo crepacula rostro. Bociana odnajdujemy tak¿e poród zagadek innego
Anglosasa Euzebiusza, opata Wearmouth. Por. Aenigma 56, CCSL, 103, s. 265.
57 Nycticorax. Aldh., Aenigma 35, s. 112.
58 Hirundo. Aldh., Aenigma 47, s. 117. W opisie zauwa¿alne wp³ywy Wergiliusza, Georgiki IV
306 i Pliniusza Naturalis Historia VIII, 98. Jaskó³kê opiewa³ tak¿e w swych utworach Owidiusz. Zob.
Fasti I, 152 oraz Ars Amatoria II 150.
59 Aquila. Aldh., Aenigma 57, s. 123. U¿yta przez Aldhelma symbolika w odniesieniu do or³a
nosi znamiona treci zawartych w Fizjologu I, 6. Anglosas zbudowa³ zagadkê na kanwie biblijnego
przes³ania o odradzaj¹cej siê m³odoci or³a (Pwt. 14,17). Eliksirem prowadz¹cym do odzyskania na
powrót m³odzieñczej postury by³a dla ptaka o¿ywiaj¹ca k¹piel w ródle. Przy doborze rodków wyrazu
pomocny okaza³ siê dla Aldhelma Wergiliusz, Georgica IV, 18 i jego okrelenie liquidi fontes.
U Aldhelma jako fontibus in liquidis.
60 Corbus. Aldh., Aenigma 63, s. 126. Opis zawiera lady Seduliusza, Carmen paschale I, 175
i Izydora, Etymologiae 12, 7, 43.
61 Columba. Aldh., Aenigma 64, s. 126
62 v. 3: Raro me quisquam cernet sub luce serena.
63 Ps, 101,7: [...] factus sum sicut nycticorax in ruinis. [...] sta³em siê jak sowa w ruinach.
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W poetyckim wiecie wodnych zwierz¹t Aldhelma pojawiaj¹ siê rak64,
pijawka65 i ryba66. Anglosaski enigmatograf w opisie raka przypomnia³, ¿e
staro¿ytni Rzymianie okrelali go terminem nepa67.
Treci¹ enigm biskupa Sherborn sta³ siê tak¿e bóbr68 i ³asica69. W aluzyjnym opisie, pierwsze ze zwierz¹t, to wojowniczy nurek, który szczêkami
porównanymi do haczykowatych toporów70, powala grube pnie drzew. Jego
po¿ywienie stanowi szorstkie ³yko i gorzka kora71. Natomiast ³asica to zwierzê, które wed³ug prastarego pogl¹du rodzi swe m³ode przez uszy72.
W kolejnych zagadkach ods³aniaj¹ siê przed nami bezsenny kot73,
uzbrojony baran74, pi¹cy z otwartymi oczami lew75, wielb³¹d ze swym
straszliwym obci¹¿eniem76, a tak¿e bojowy s³oñ77, któremu nie straszne
64
65
66

Cancer. Aldh., Aenigma 37, s. 113. Wp³yw Etymologii Izydora z Sewilli, ks. 12, 6, 51.
Sanguisuga. Aldh., Aenigma 43, s. 116. Izydor wymienia³ pijawkê w ks. 12, 5, 3 Etymologii.
Piscis. Aldh., Aenigma 71, s. 129. Zagadkê o rybie skomponowa³ tak¿e Euzebiusz. Por.
Aenigma 40, w: CCSL, CXXXIII, s. 250.
67 V. 1: Nepa mihi nomen veteres dixere Latini [...]. Tak¹ informacjê podawa³ te¿ Noniusz
Marcellus. Por. Noni Marcelli Compendiosa Doctrina: Emendavit et Adnotavit Lucianus Mueller, s. 209:
Nepam quidam cancrum putant [...].
68 Castor. Aldh., Aenigma 56, s. 122. Aldhelm z pewnoci¹ zna³ VIII ksiêgê Historii naturalnej
Pliniusza. Rozdzia³ 109 tego dzie³a powiêcony by³ bobrom. Dostrzegamy tak¿e wp³yw Izydora. Por.
Etymologiae 12, 2, 21.
69 Mustela. Aldh., Aenigma 82, s. 135.
70 v. 4: [...] securibus uncis.
71 v. 9: Libris corrosis et cortice vescor amara. Gorzk¹ korê znajdujemy w VI Eklodze
Wergiliusza, v. 62.
72 v. 6: Quin magis ex aure praegnantur viscere fetu. W Fizjologu, którego fantastyczne przypowieci na temat zwierz¹t musia³y mieæ wp³yw na naszego Anglosasa, czytamy: Fizjolog powiedzia³
o ³asicy, ¿e ma nastêpuj¹c¹ w³aciwoæ. Jej gardziel pobiera nasienie od samca, gdy za ³asica stanie siê
brzemienna, rodzi przez uszy. Por. Fizjolog, s. 43. Izydor z Sewilli próbowa³ negowaæ bajeczn¹ opowieæ w Etymologiach 12, 3, 3.
73 Muriceps, Aldh., Aenigma 65, s. 127. [...] conservans pervigil aedes, v. 1. Opis kota zawiera
wiele stylistycznych nawi¹zañ do Georgik i Eneidy Wergiliusza.
74 Aries. Aldh., Aenigma 86, s. 137. Sum namque armatus rugosis cornibus horrens, [...], v. 1.
75 Leo. Aldh., Aenigma 39, s. 114. Dormio nam putalis, non claudens lumina, gemmis, v. 6.
O tej w³aciwoci pisa³ Fizjolog  ks. III, 1, a póniej powtórzy³ j¹ Izydor, Etymologiae 12, 2, 3.
76 Camellus. Aldh., Aenigma 99, s. 145, v. 3: Nunc onus horrendum reportant corpora gippi
[...].
77 Elefans. Aldh., Aenigma 96, s. 142. W zagadce nawi¹zania do Historii naturalnej Pliniusza,
ks. 8, 12. Anglosas móg³ równie¿ znaæ geograficzne dzie³o Soliniusza  Collectanea rerum memorabilium, pisarza rzymskiego ¿yj¹cego w III w. Soliniusz by³ przede wszystkim ekscerptorem, który trudni³
siê sporz¹dzaniem naukowych kompilacji. Bazowa³ przede wszystkim na Pliniuszu Starszym, Pomponiuszu Meli i Swetoniuszu. Dzie³o, które stworzy³ zawiera³o opis przeró¿nych osobliwoci i ciekawostek
geograficznych Italii, Germanii, Galii, Brytanii i Hiszpanii. Jego Zbiór rzeczy godnych pamiêci cieszy³o
siê ogromn¹ popularnoci¹ u schy³ku staro¿ytnoci i w redniowieczu. (Por. Z. Stein, Solinius,
w: A. widerkówna (red.), S³ownik pisarzy antycznych, s. 426). W rozdziale 20, 7  wspomnianych
Collectanea rerum memorabilium  Soliniusz wymienia ³osia ¿yj¹cego w Germanii. Informuje czytelnika, ¿e zwierzê to, na podobieñstwo s³onia, nie jest w stanie zgi¹æ stawów kolanowych i tym samym udaæ
siê w pozycji le¿¹cej na spoczynek. Tê w³aciwoæ powtórzy³ Aldhelm w wersie 14 swojej zagadki.
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okrutne pomruki Marsa78. W szaradach du¿o starszego Symfozjusza znajdujemy, jakby do kompletu, koæ s³oniow¹79, która choæ trochê, w tym przypadku, mo¿e ³¹czyæ dwóch enigmatografów.
Tytu³y dwóch kolejnych zagadek  Byczek80 i Maciora81 nasuwaj¹ tak¿e
pewn¹ paralelê z pisarzem rzymskim. Ten stworzy³ enigmy zatytu³owane
Byk82 i Wieprz83. Jednak ich treci i aluzje s¹ zgo³a odmienne od tych, których
u¿y³ Anglosas. W przypadku byka peryfrastycznoæ Symfozjusza polega³a na
zastosowaniu aluzji mitologicznych84, Aldhelm skupi³ siê na opisie potencja³u
zwierzêcia85.
Dostrzegalna i ciekawa paralela zachodzi pomiêdzy rzymsk¹ enigm¹
 Cebula86, a anglosask¹  Pokrzywa87. Aldhelm wykorzysta³ s³owny paradoks, figurê retoryczn¹, któr¹ mo¿na porównaæ do pleonazmu, tak¹ któr¹
wczeniej zastosowa³ jego mistrz Symfozjusz. Zagadka powiêcona cebuli rozpoczyna³a siê od s³ów: Mordeo mordentes [...], czyli dokuczam dokuczaj¹cym, a w powsta³ym dwa wieki póniej utworze Pokrzywa czytamy: Torqueo
torquentes [...]  drêczê drêcz¹cych.
Rzymski zagadkopisarz w swych utworach powo³ywa³ siê tak¿e na postaci mityczne. Oprócz wspomnianego ju¿ wiêtego byka, który uwiód³ w XXXII
zagadce Pazyfae, napotykamy u niego dodatkowo feniksa88, centaura89 i kozê
Amaltejê90, opiekunkê Zeusa. Z kolei Aldhelm, pod¹¿aj¹c tym samym mitycz78
79
80

v. 6: Cernere non pavidus didici trux murmura Martis.
Ebur. Symphosius, Aenigma 49, CCSL, s. 670.
Iuvencus. Aldh., 83, Aenigma 83, s. 136. Zagadkê o tym samym tytule odnajdujemy w zbiorze
Euzebiusza, Aenigma 37, s. 247. Nicolas Howe t³umaczy iuvencus jako steer, co w jêzyku angielskim oznacza wykastrowanego byka w wieku oko³o roku, brak tutaj lepszego polskiego odpowiednika
do przet³umaczenia tego terminu. Por. N. Howe, Aldhelms Enigmata and Isidorian Etymology, Anglo-Saxon England 14 (1985), s. 43. Enigmê o byku napisa³ tak¿e inny pisarz wywodz¹cy siê z anglosaskiego krêgu  Bonifacy. Musia³ on byæ pod silnym wp³ywem Aldhelma, skoro jego utwór posiada
bezporednie zapo¿yczenia z enigmy biskupa Shereborne. Por. Bonifatius, Aenigma 11, MGH, Poetae I,
s. 23.
81 Scrofa praegnans. Aldh., Aenigma 84, s. 136.
82 Taurus. Symphosius, Aenigma 32, CCSL, s. 653.
83 Porcus. Symphosius, Aenigma 36, CCSL, s. 657.
84 Rzymski enigmatograf nawi¹za³ do mitu o Pazyfae, ¿onie kreteñskiego króla Minosa, która
zakocha³a siê w wiêtym bia³ym byku i urodzi³a potwora. Symfozjusz nazwa³ tytu³owego byka cudzo³o¿nikiem królewskim. Por. Symphosius, Aenigma 32, v. 1, CCSL, s. 653.
85 Idzie za etymologicznym tropem Izydora, który zaproponowa³ teoriê, ¿e miano iuvencus
wziê³o siê od s³owa iuvare  pomagaæ. Por. Isidor, Etymologiae 12, 1, 28.
86 Cepa. Symphosius, Aenigma 44, CCSL, s. 665.
87 Urtica. Aldh., Aenigma 46, s. 117. Zauwa¿alny wp³yw Izydora, Etymologiae 17, 9, 44.
88 Phoenix. Symphosius, Aenigma 31, CCSL, s. 652.
89 Centaurus. Symphosius, Aenigma 39, CCSL, s. 660.
90 Capra. Symphosius, Aenigma 35, CCSL, s. 656.
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nym tropem, w swych utworach zaszyfrowa³ Minotaura91, jednoro¿ca92, bazyliszka93 i Scyllê94.
wiat rolin anglosaskiego pisarza reprezentuj¹ kolejno: pieprz, pokrzywa, krwawnik, heliotrop, cis, jab³oñ, drzewo figowe, palma, dziki bez i ciemierzyca czarna95. W opisie aromatycznego krwawnika Aldhelm nawi¹za³ do Pliniusza i przytoczonej przez niego ³aciñskiej nazwy tej byliny  milifolium96,
która wziê³a siê od tysi¹ca lici gêsto porastaj¹cych ³odygê. Pachn¹cy heliotrop
z kolei odznacza³ siê korelacj¹ ze s³oñcem, której zawdziêcza³ sw¹ nazwê.
Drobne kwiaty wspomnianej roliny budzi³y siê do ¿ycia wraz ze wschodem
s³oñca97. Chc¹c najtrafniej przybli¿yæ cis, Aldhelm opisuje go jako rolinê
wiecznie zielon¹, której gêstego odzienia nie zdo³a pozbawiæ swymi podmuchami Circius, Boreasz czy nawet zimny Kaurus98. W zagadce o jab³oni czytamy co nastêpuje: [...] to z mego powodu, podówczas, wziê³a siê przyczyna
91 Minotaurus. Aldh. Aenigma 28, s. 109. Ostatni  5  wers zagadki paralelny z Etymologiami
Izydora. Por. Etymologiae 11, 38. Jak zaznacza N. Howe, Aldhelm przy etymologicznej interpretacji
imienia  Minotaur, powieli³ pewien dyskretny b³¹d hiszpañskiego encyklopedysty. W rzeczywistoci
bowiem wspomniane imiê jest po³¹czeniem s³ów Minos  król Krety, ma³¿onek Pazyfae, tej która
zrodzi³a dwukszta³tn¹ bestiê, ze s³owem taurus  czyli byk. Anglosas za Izydorem za podaje, ¿e termin
Minotaur powsta³ z po³¹czenia s³ów  cz³owiek i byk. Traktuj¹c tym samym przedrostek -mino jako
bardzo ogólnie odpowiednik, czy te¿ synonim cz³owieka, a nie konkretnej postaci mitologicznej. Por.
N. Howe, Aldhelms, s. 42. Opis dwukszta³tnego potwora zawiera odniesienia do Eneidy Wergiliusza,
VI, 2225.
92 Monocerus. Aldh., Aenigma 60, s. 124. W tytule u¿yte s³ówko proweniencji greckiej. Opis
niezwyk³ych cech tego fantastycznego stworzenia, jak choæby ogromna si³a i wy³¹cznoæ na pokonywanie s³oni, powsta³ na kanwie Izydora  Etymologiae 12, 2, 12. Aldhelm wspomnia³ tak¿e o tzw. s³abym
punkcie jednoro¿ca, którym jest dziewica mog¹ca zwabiæ go, upiæ i pokonaæ. Bajeczna opowieæ
o jednoro¿cu musia³a rozprzestrzeniæ siê we wczesnym redniowieczu m.in. za spraw¹ Fizjologa. Por.
I, 22; IV, 13. Pliniusz Starszy opisa³ w³aciwoci jednoro¿ca w ksiêdze 8, 21 Naturalis Historia.
93 Basiliscus. Aldh., Aenigma 88, s. 138. U Izydora z Sewilli bazyliszek przedstawiony zosta³
w ksiêdze 12, 4, 6. Wspomina o nim Pliniusz  Naturalis Historia 18, 149 , a tak¿e Fizjolog IV, 5.
94 Scylla. Aldh., Enigma 95, s. 142. Dostrzegalna inspiracja Owidiuszem  Metamorphoseon
XIV, 58 oraz Wergiliuszem  Eneida III 208, 668, 556.
95 Zagadki przyrodnicze Aldhelma to kolejno: Piper 40, s. 114; Urtica 46, s. 117; Myrifyllon 50,
s. 119; Eliotropus 51, s. 119120; Taxus 69, s. 128; Melarius 76, s. 132; Ficulnea 77, s. 12; Palma 91,
s. 139; Ebulus 94, s. 141; Elleborus 98, s. 144.
96 Naturalis Historia 24, 152: Myriophyllon, quod nostril milifolium vocant, caulis est teneri,
similis feniculo, plurimis foliis, unde et nomen accepit. U Aldhelma Aenigma 50, v. 2, s. 119: Mille
vocor viridi folium de cespite natum. Anglosas podawa³ dalej drugie miano krwawnika ³¹cz¹ce go
z postaci¹ Achillesa, v. 1: Prorsus Achivorum lingua parter Latina [...]. Nazwa systematyczna byliny
to Achillea millefolium. Wierzono, i¿ Achilles znaj¹c dzia³anie przeciwzapalne tej roliny stosowa³ j¹ na
rany. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw i rolin leczniczych, Warszawa 1983, s. 170.
97 Cecha tej roliny przytoczona za Izydorem z Sewilli. Por. Etymologiae 17, 8, 87.
98 Aenigma 69, v. 34, s. 128: Tempore non ullo viduabor tegmine spisso, Circius et Boreas
quamvis et flamina Chauri [...]. Ostatni z wymienionych wiatrów, pó³nocno-zachodni Kaurus wspomniany by³ przez Wergiliusza w Georgikach, III, 356: [...] i wist lodowaty Kauru podmuchów [...];
t³um. Z. Abramowiczówna, w: Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, s. 127.
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pradawnego grzechu, odda³am s³odkie jab³ka nieokrzesanym kolonom99. Palma daktylowa, dodaj¹c sobie zas³u¿onego splendoru, przedstawi³a siê jako
victrix, która rozs³awia chwa³ê w³adców100.
Wszechwiat i zjawiska przyrody stanowi¹ wi¹¿¹cy temat trzeciej grupy
enigm Aldhelma. Pojawi¹ siê tutaj utwory, w których autor peryfrastycznie
opisa³ ziemiê101, wiatr102, chmurê103, naturê104, têczê105, ksiê¿yc106, gromadê
Plejad107, s³oñce108, magnes109, wodê110, ogieñ111, gwiazdê Arktura112
i gwiazdê wieczorn¹113. Tê grupê wzbogacaj¹ tak¿e zagadki o bañce wodnej114, ródle115 i iskrze116.
W metaforycznym kamufla¿u Aldhelma ziemia zostaje nakrelona jako
altrix cunctorum117. Dalej przedstawia siê wiatr. Ten próbuj¹c wywo³aæ trwo99 Aenigma 76, v. 34, s. 132: Ex me tunc priscae processit causa ruinae, dulcia quae rudibus
tradebam mala colonie.
100 Aenigma 91, v. 23, s. 139. Zagadka zainspirowana Izydorem, Etymologiae 17, 7, 1 i Pliniuszem Starszym, Naturalia Historia 13, 30.
101 Terra. Aldh., Aenigma 1, s. 99. U Euzebiusza odnajdujemy zagadkê o tym samym tytule. Por.
Eusebius, Aenigma 11, CCSL, s. 216.
102 Ventus. Aldh., Aenigma 2, s. 99100.
103 Nubes. Aldh., Aenigma 3, s. 100. Zagadkê o chmurze pod wp³ywem Aldhelma napisa³ tak¿e
Bonifacy, MGH, Poetae I, s. 21.
104 Natura. Aldh., Aenigma 4, s. 100. Dostrzegalna inspiracja Eneid¹ Wergiliusza, VI, 848.
105 Iris. Aldh., Aenigma 5, s. 100.
106 Luna. Aldh., Aenigma 6, s. 101. Zagadkê o ksiê¿ycu skomponowa³ tak¿e Euzebiusz, CCSL,
s. 221.
107 Pliades. Aldh., Aenigma 8, s. 101102. Lektura zagadki dowodzi, i¿ Aldhelm zna³ Plejady
z opisu Izydora, por. Etymologiae 3, 70, 13.
108 Salis. Aldh., Aenigma 19, s. 105. S³oñce znalaz³o siê tak¿e w zbiorze zagadek Euzebiusza,
CCSL, s. 220.
109 Magnes ferrifer. Aenigma 25, s. 108. Inspiracje Aldhelma siêga³y do Izydora z Sewilli,
Etymologiae 16, 4, 1 i Pliniusza, Naturalia Historia 37, 5861.
110 Aqua. Aldh., Aenigma 29, s. 109. Analogiczny utwór u Euzebiusza, CCSL, s. 233. Aldhelm
oprócz enigmy o wodzie skomponowa³ tak¿e utwór o ródle. Por. Fons, Aldh., Aenigma 73, s. 130.
111 Ignis. Aldh., Aenigma 44, s. 116. Zagadkê o ogniu odnajdujemy tak¿e u Tatwina, CCSL, 103,
s. 200 oraz Euzebiusza, CCSL, s. 218.
112 Arcturus. Aldh., Aenigma 53, s. 120. Najjaniejsz¹ gwiazdê pó³nocy opisywa³ wczeniej
Izydor w dziele De Natura Rerum Ad Sisebestum Regem Liber 26, 3: Arcturus est ille quem Latini
Septentrionem dicunt, qui septem stellarum radiis fulgens, in seipso revolutus rotatur, qui ideo Plaustrum
vocatur, quia in modum vehiculi vulvitur [...].
113 Vesper sidus. Aldh., Aenigma 58, s. 123. Wieczorn¹ gwiazdê, widoczn¹ nad horyzontem po
zachodzie s³oñca, opisa³ Izydor w: De Natura Rerum Ad Sisebestum Regem Liber 26, 12.
114 Famfaluca. Aldh. Aenigma 62, s. 125. Opis bañki wodnej zosta³ zainspirowany retoryk¹
wergiliañsk¹. U Aldhelma: [...] udo gurgite nantem [...], u Wergiliusza w Eneidzie I, 118: [...] nantes
in gurgite vasto [...]. W bezmiarze kipieli [...] p³yn¹cy, t³um. Z. Kubiak, w: Wergiliusz, Eneida,
Warszawa 1998, s. 50.
115 Fons. Aldh., Aenigma 73, s. 130.
116 Scintilla. Aldh., Aenigma 93, s. 140141. Zagadka o iskrze u Tatwina, CCSL, s. 149.
117 Aenigma 1, s. 99, v. 1. Altrix cunctorum, quos, mundus gestat, in orbe nuncupor [...].

286

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
Historia

gê, wo³a: Jestem zdolny rozkruszyæ d¹b, dysponuj¹c straszliwymi si³ami118.
Chmura to szafarz wilgoci119, natura jest matk¹, bez której nic by nie
zaistnia³o120, ksiê¿yc zawiaduje wol¹ mórz121, s³oñce lni twarz¹ podobn¹
do popio³u122, woda stanowi trzeci ¿ywio³123, a ogieñ bierze swój pocz¹tek
z suchej podpa³ki, przez moment jest czym na kszta³t jasnej gwiazdy, a¿
wreszcie ganie pokonany w zgliszczach czarniejszych ni¿ smo³a124.
Doæ spory i zró¿nicowany zbiór tworz¹ zagadki opisuj¹ce przedmioty
u¿ytkowe. Tutaj tematem enigm sta³y siê m.in. miech kowalski, dziêki któremu, zgodnie z opisem Aldhelma, mo¿liwa jest sztuka ozdabiania skrz¹cego
siê metalu125. Dalej autor pyta³ o instrument, którego wnêtrznoci wyrzucaj¹
z siebie piew126, prawid³owym i trafnym rozwi¹zaniem by³y organy. Kolejne
zagadki, w porednim opisie, przedstawia³y: pi³ê zgrzytaj¹c¹ ochryp³ym szeptem127, wagê o dwóch bliniaczych szalach128, tabliczkê do pisania, któr¹
przeoruje ¿elazna ostroga rylca129 oraz nielêkaj¹cy siê pocisków pancerz130.
W szaradzie o garnku131 Aldhelm pos³u¿y³ siê takimi samymi epitetami,
które wczeniej w opisie tytu³owej br¹zowej skrobaczki132, zosta³y u¿yte przez
118
119

Aenigma 2, s. 100, v. 34. Viribus horrisonis valeo confringere quercus [...].
W zagadce Aldhelma mówi o sobie, to ja mog³abym sprawiæ, ¿eby wiat pokry³ siê wilgotnymi kroplami. Por. Aenigma 3, s. 100, v. 4.
120 Aenigma 4, s. 100, v. 1: Crede mihi, res nulla manet sine me moderante [...].
121 Aenigma 6, s. 101, v. 1: Nunc ego cum pelagi fatis communibus insto [...].
122 Aenigma 19, s. 105, v. 4: Nam cineri facies nivibusque simillima nitet.
123 Aenigma 29, s. 109, v. 6: Tertia pars mundi mihi constat iure tenenda.
124 Aenigma 44, s. 116, v. 2, 7, 8.
125 Poalum, Aldh., Aenigma 11, s. 10210, v. 3: Ars mea gemmatis dedit ornamenta metallis.
126 Barbita. Aldh., Aenigma 13, s. 103, v. 3: Centenos tamen eructant mea viscera cantus.
W zagadce 68 Aldhelm zaszyfrowa³ inny instrument  tr¹bkê. Por. Salpix, Aldh., Aenigma 68, s. 128:
Jestem wydr¹¿ona, a ha³asem sprawiam, ¿e podrywaj¹ siê waleczne serca [...].
127 Lima. Aldh., Aenigma 21, s. 106, v. 5: [...] rauco cum murmure stridens. rodki wyrazu
zastosowane przez Aldhelma zdaj¹ siê nawi¹zywaæ do Metamorfoz Owidiusza, ks. 13, 567: At haec
missum rauco cum murmure saxum morsibus insequitur. Warkot, który wydaje pi³a zosta³ nakrelony
po wp³ywem owidiañskiego opisu ujadaj¹cej królowej Hekabe.
128 Trutina. Aldh., Aenigma 23, s. 107. Inspiracja encyklopedycznym opisem wagi biskupa Sewilli, Etymologiae 16, 25, 4.
129 ¯elazna ostroga przeoruje rozkoszne oblicze deklinacjami, por. Pugillares. Aldh., Aenigma
32, s. 111, v. 4. Tabliczka do pisania by³a bardzo popularnym motywem zagadki staroangielskiej. Odnajdujemy j¹ w enigmie Tatwina, De membrano, CCSL, s. 172 i Euzebiusza De membranis, CCSL, s. 242.
130 Lorica. Aldh., Aenigma 33, s. 111. W innej czêci zbioru Aldhlema odnajdujemy koresponduj¹c¹ ze wspomnianym pancerzem  tarczê. Por. Clipeus, Aldh., Aenigma 87, s. 137. Id¹c tematycznym tropem militariów zauwa¿amy tak¿e szaradê powiêcon¹ machinie wojennej  Fundibalum. Aldh.,
Aenigma 74, s. 131.
131 Lebes. Aldh., Aenigma 49, s. 119. Utwór rozpoczyna siê od s³ów: Horrida, curva, capax,
putalis fabricata metallis [...]. W zbiorze Aldhelma znajduje siê tak¿e enigma dotycz¹ca tzw. dwojaków. Por. Cocuma duplex. Aldh., Aenigma 54, s. 121.
132 Strigilis aenea. Symphosius, Aenigma 87, CCSL, s. 708. Tu zagadkê otwiera³a nastêpuj¹ca
fraza: Robea curva capa, alienis humida guttis [...].
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Symfozjusza. Natomiast przywo³ana w 52 enigmie wieca133, za spraw¹ biskupa Shereborne, znalaz³a siê póniej tak¿e w zbiorze zagadek Euzebiusza134.
Jeszcze wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê utwór o piórze135, który zaraz po
Aldhelmie próbowali w aluzyjny sposób opisaæ inni Anglosasi  Tatwin136,
Bonifacy137 i Euzebiusz138.
W enigmach, oprócz wspomnianego ju¿ garnka, pojawi³y siê tak¿e inne
przybory kuchenne  sitko139, kad na wino140 i szklany kielich141. Ten ostatni
w peryfrastycznym opisie sta³ siê przedmiotem pozostaj¹cym w intymnym
zwi¹zku z cz³owieczymi ustami142.
Znamiona religijne nosz¹ trzy sporód zagadek biskupa Sherborne, s¹ to
kolejno: tabernakulum143, Lucyfer144 i Arka Przymierza145. Tabernakulum odnajdujemy poród póniejszych zagadek Tatwina146, Arkê u Euzebiusza147.
Ostatnia grupa zagadek Aldhelma to ta, która powiêcona jest ludziom.
Bardzo ciekawa jest enigma o matce blini¹t148, zainspirowana jêzykiem Symfozjusza149. To id¹c jego wzorem, Aldhelm zastosowa³ kalambury o charakterze matematycznym. Pisa³: Mam szecioro oczu i korzystam z takiej samej
iloci uszu, posiadam dziesiêæ palców razy szeæ [...]150. Natomiast enigma
Rzymianina odkrywa³a przed czytelnikiem nastêpuj¹c¹ szaradê: [...] mia³am
trzy dusze zamkniête w g³êbi, dwie siê od³¹czy³y, a trzecia prawie dope³ni³a
swego ¿ywota151.
Zagadka Aldhelma w historii literatury europejskiej to fenomen literacki.
Jacques Fantaine nazwa³ biskupa z Shereborne najstarszym klasykiem An133
134

Candela. Aldh., Aenigma 52, s. 120.
De candela, CCSL, s. 238. Z kolei Bonifacy skomponowa³ enigmê o lampie olejnej. Por.
Bonifatius, De lucerna, MGH, Poetae I, s. 23.
135 Penna. Aldh., Aenigma 59, s. 124.
136 De penna. Tatuinus, Aenigma 6, CCSL, s. 173.
137 De penna. Bonifatius, Aenigma 9, MGH, s. 2223.
138 De penna. Eusebius, Aenigma 35, s. 245.
139 Cribellus. Aldh., Aenigma 67, s. 127.
140 Cupa vinaria. Aldh., Aenigma 78, s. 133.
141 Calix vitreus. Aldh., Aenigma 80, s. 134.
142 Ibidem, v. 78: [...] przydzielam poca³unki wargom  sk³adaj¹c s³odkie ca³usy ustom przywieraj¹cym do mnie [...].
143 Crismal. Aldh., Aenigma 55, s. 122.
144 Lucifer, Aldh., Aenigma 80, s. 134.
145 Arca Libraria. Aldh., Aenigma 89, s. 138.
146 Por. Tatuinus, Aenigma 12, CCSL, s. 179.
147 Por. Eusebius, Aenigma 33, CCSL, s. 243.
148 Puerpera geminat enixa. Aldh., Aenigma 90, s. 139.
149 Mulier quae geminos pariebat. Symphosius, Aenigma 92, CCSL, s. 713.
150 Ibidem, v. 12.
151 Symphosius, Aenigma 92, CCSL, v. 23, s. 713.
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glii, który by³ jednoczenie wiadkiem postêpu dokonuj¹cego siê w kulturze
wyspiarskiej152. Twórczoæ Aldhelma reprezentuje pocz¹tki formowania siê
narodowej literatury anglosaskiej i, co najwa¿niejsze, wnosi do niej cenne
impulsy. Sta³a siê kanonem, na który powo³ywali siê wszyscy najwiêksi uczeni
Brytanii. I nie bez przyczyny, gdy¿ same tylko enigmy anglosaskiego mistrza
zdradzaj¹ nadzwyczaj rozleg³¹ kulturê poetyck¹153. Uniwersalizm i ponadczasowoæ Aldhelma polega³y na perfekcyjnej umiejêtnoci ³¹czenia treci wiêtych ze wieckimi. Niepowtarzalne zagadki zdradzaj¹ wolnoæ ducha klucz¹cego
pomiêdzy tradycj¹ anglosask¹, rzymsk¹, irlandzk¹, a tak¿e wizygock¹154.

Wykaz skrótów:
CCSL 133  Corpus Christianorum, Series Latina.
PL  Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.P. Migne, Paris 18441855.
MGH, Auct. Ant, 15  Auctores antiquissimi, Monumenta Germaniae historica inde ab
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, ed. Societas
riendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
MGH, Poetae I  Poetae Latini aevi Carolini I, Monumenta Germaniae historica inde ab
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, ed. Societas
riendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
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Apeanno
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THE GLOSS TO THE ALDHELM OF SHERBORN RIDDLES
(SUMMARY)

Though the Latin language appeared on British Island in common with Roman Invasion,
exactly after 55 AD, yet his real popularization had become until after 597 AD, in which the
Romans missionary gets to the Anglo-Saxon Canterbury and started great evangelization on this
lands. The British Clergy and Aristocracy were very quickly mastered the arcana of Latin language
which in this days was a synonym of a culture and a imperial traditions. Anglo-Saxon like any
another nation managed to subordinate to themselves the Church language and not resign at the
same time about an old traditions and fondness. Remarkable thing is that the anglo-saxon literature
was creating on the spur of the three abnormally valuable inspiration source  the Roman, Irish
and nativ influence  settled in Celtic culture. Creativeness of an Adhelm who was writing about
VII and VIII AD was perfectly mirrored the colour of medieval culture of British Island. His
corpus of a hundred riddles display over the reader unprecedented in early middle ages universal.
In Sherborne bishop enigmas we can find an Irish boldness which didnt want to fight with the
Greek and Roman paganism but on the contrary it foster an advancement of Christian latin culture.
In riddles we can find an Irish culture as well which cherish the bard tradition, attached attention to
152
153
154

J. Fontaine, Chrzecijañska literatura ³aciñska, t³um. J. S³omka, Tarnów 1997, s. 193.
Ibidem.
Ibidem.
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art of word and found an likes in that what is mannerism and vivid. And finally the Roman culture
along with latin alphabet and monastery scholarship contribute to final combined all of drifts
forming the original writing of Adhelm.

EINE GLOSSE ZU DEN RÄTSELN VOM ALDHELM
VON SHERBORN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Latein erschien in Großbritannien schon mit der römischen Invasion, also nach dem Jahre
55. Jedoch erst seit dem Jahre 597, als römische Missionäre nach angelsächsischen Canterbury
kamen und eine große Aktion der Christianisierung begannen, fing diese Sprache echt populär zu
sein an. Die Geistlichen und Adligen von Großbritannien beherrschten sehr schnell Geheimnisse
der lateinischen Sprache, die gleichzeitig ein Synonym der kaiserlichen Kultur und Tradition
bedeutete. Die Angelsachsen, wie kein anderes Volk, konnten sich, ohne Verzicht auf ihre früheren
Traditionen und Vorlieben, die Kirchensprache unterstellen. Man soll unterstreichen, dass die
angelsächsische Literatur sich unter dem Einfluss von drei sehr wichtigen Inspirationsquellen
 römischen, irischen und einheimischen  gestaltete. Diese Einflüsse stammten von der keltischen
Kultur. Die Tätigkeit von Aldhelm, um die Wende des 7. zum 8. Jahrhundert, widerspiegelt ganz
gut die Stimmung der frühmittelalterlichen literarischen Kultur von Großbritannien. Seine Sammlung von hundert Rätseln stellt dem Leser einen im Frühmittelalter kaum getroffenen Universalismus vor. In den Änigmen von Bischof Sherborne findet man einen irischen Mut, der das griechisch-römische Heidentum nicht bekämpfte, sondern umgekehrt führte zur Entwicklung der fortgeschrittenen christlichen lateinischen Kultur. In den Rätseln findet man auch eine keltische Kultur, die eine Tradition von Barden pflegte, achtete auf die Wortkunst und lobte den Manierismus
und Farbenreichtum. Endlich führte auch die römische Kultur mit dem lateinischen Alphabet und
der klösterlichen Gelehrsamkeit zur endgültigen Verbindung von allen Motiven, die die eigenartige
Schriftstellerei von Aldhelm bildeten.
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W niniejszym artykule przedstawiono w ogólnym zarysie kwestiê soborów powszechnych, które obradowa³y w okresie pónego cesarstwa na terenie
Imperium Rzymskiego. Skupiono siê g³ownie na przedstawieniu przebiegu,
roli, znaczeniu oraz okolicznociach zwo³ania owych zgromadzeñ. Ponadto
doæ dok³adnie zestawiono ród³a i literaturê przedmiotu1. W opracowaniu
1

Sobory ród³a i literatura. Prowadz¹c badania z zakresu historii soborów nale¿y siêgn¹æ przede
wszystkim po literaturê w jêzyku niemieckim. Na pierwszym miejscu nale¿y siêgn¹æ po dzie³o H. Jedin,
Kleine Konziliengeschichte, Freiburg 1978. W jednym tomie autor ca³ociowo przedstawi³ sobory ekumeniczne. Pozycja ma charakter naukowy. Znacznie obszerniejsza jest nowsza od poprzedniej praca
wydana przez G. Alberigo, Geschichte der Konzilien. Vom Nicaenum bis zum Vaticanum II, Patmos
1993. Dzie³o zosta³o napisana przez wielu autorów. Z tego powodu brakuje jednomylnoci we wnioskowaniu i jakoci. Wiadomoci o zgromadzeniach, nie tylko ekumenicznych, zawiera tak¿e wielotomowe dzie³o K.J. Hefele, Konciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet, t. 19, Freiburg 18731890.
Dzie³o to przet³umaczy³ na jêzyk francuski i naukowo poprawi³ H. Leclercq. Ksi¹¿ka zosta³a wydana
jako K.J. Hefele, H. Leclercq, Histoire des conciles daprès les documents originaux, Paris 19071921.
W latach szeædziesi¹tych XX w. zaczêto wydawaæ dwie serie powiêcone tematyce soborów. Pierwsz¹
jest Geschichte der oekumenischen Konzilien, G. Dumeige, H. Bacht (red.), Mainz. Materia³ w niej
zawarty przedstawia w sposób zwiêz³y i skrótowy tylko synody ekumeniczne. Tematykê ca³ego soborowo-synodalnego ¿ycia Kocio³a zawiera druga seria. Jest ni¹ Konziliengeschichte, W. Brandmüller (red.),
Paderborn. Badaj¹c materiê dotycz¹c¹ historii soborów, nale¿y siêgn¹æ równie¿ po dwa czasopisma.
Jednym jest Annuarium Historiae Conciliorum, drugim Archivum Historiae Pontificiae. Rozwój
formalnego autorytetu soboru ekumenicznego, a wiêc i rozwój idei soborowej opracowano m.in.
w publikacji H.J. Siebena, Die Konzilsidee der Alten Kirche, Paderborn 1979. W wielu pracach omówiono strukturê Kocio³a na ekumenicznych zgromadzeniach w pierwszym stuleciu, a zw³aszcza ich stosunek do papie¿y. Tu odnotowaæ nale¿y wydan¹ w jêzyku francuskim ksi¹¿kê: W. De Vries, Orient
et Occident. Les structures ecclésiales vues dans lhistoire des sept premiers conciles oecuméniques,
Paris 1974. Na uwagê w tej kwestii zas³uguje tak¿e pozycja M. Wojtowytsch, Papstum und Konzile von
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jednak nie omówiono szczegó³owo uchwalonych tam kanonów. G³êbszej analizie zosta³y poddane tylko te sobory, które obradowa³y w okresie od IV do VI w.
Kluczowymi zgromadzeniami dla tematu s¹ zatem: sobór nicejski (325), sobór
konstantynopolitañski I (381), sobór efeski (431), sobór chalcedoñski (451)
i sobór konstantynopolitañski II (553)2.
Decyzje soborów powszechnych by³y wi¹¿¹ce dla ca³ego Kocio³a. Zadaniem uczestników by³o zdefiniowanie wniosków, a nastêpnie wydanie decyzji
o charakterze normatywnym dla wszystkich chrzecijan3.
W IVVI w., gdy cesarze wydawali ustawy maj¹ce chroniæ pañstwo
przed ró¿nego rodzaju zagro¿eniami, podobnie dzia³a³ Koció³. Analiza dokuden Anfängen bis zu Leo I (440461), Stuttgart 1981; S.O. Horn, AHC 17 (1985), s. 917 oraz
S. O. Horn, Petrou Cathedra. Der Bischof von Rom und die Synoden von Ephesus (449) und Chalcedon,
Konfessionskundliche und Kontrovertheologische Studien 45, Paderborn 1982. Historyczno-dogmatyczny
rozwój problematyki trynitarno-chrystologicznej zawiera dzie³o A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, t. 12, Freiburg 1990-91. Jedn¹ z prac godnych polecenia na temat synodów przednicejskich s¹ dzie³a J.A. Fischer, AHC 6 (1974), s. 24173; 8 (1976), s. 1539; 11 (1979), s. 26386; 13 (1981),
s. 111, 1226; 141 (1982), s. 227240; 15 (1983), s. 114; 16 (1984), s. 139. Natomiast o zgromadzeniu w Arles m.in. pisa³ K.M. Girardet, Konstantin der Große und das Reichskonzil von Arles (314).
Historisches Problem und methodologische Aspekte, w: D. Papendreou, W.A. Bienert, K. Schaferdick (red.),
Oecumenica et patristica, Stuttgart 1989, s. 151174. Celem uzyskania wiadomoci na temat Nicei,
nale¿y siêgn¹æ po pracê J. Ortiz de Urbina, Nizäa und Konstantinopel, Mainz 1964. Obraz soboru
w Konstantynopolu I daje praca A.M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol, Studien
zur Geschichte und Theologie des II. Ökumenischen Konzils, Forschungen zur Kirchen-und Dogmengeschichte 15, Göttingen 1965. Materia³y na temat soborów ekumenicznych, które odby³y siê od V do VII w.
zawiera praca F.X. Murphy, P. Sherwood, Constantinopole II et Constantinopole III, Histoire des conciles
oecuméniques 3, Paris 1974 oraz dzie³o P.Th. Camelot, Ephesos und Chalkedon, Mainz 1963. Soborowi
w Chalcedonie powiêcone jest trójtomowe dzie³o: A. Grillmeier, H. Bacht (red.), Das Konzil von Chalkedon.
Geschichte und Gegenwart, Würzburg 19511954. W celu poszerzenia wiadomoci na temat autorytetu
czterech pierwszych soborów nale¿y siêgn¹æ po pracê Y. Congar, Der Primat der vier ersten ökumenischen Konzilie, w: B. Botte i inni (red.), Das Konzil und die Konzile. Ein Beitrag zur Geschichte des
Konzilsleben der Kirche, Stuttgart 1962, s. 89130. Materia³y ród³owe zawieraj¹ce treæ dekretów z obrad
soborów ekumenicznych od soboru nicejskiego po sobór watykañski II, w jêzyku ³aciñskim, a czêciowo w
greckim, znajduj¹ siê w: G. Alberigo (red.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1973. Dokumenty soborowe wydano tak¿e w t³umaczeniu angielskim w: N.P. Tanner (red.), Decrees of the Ecumenical
Councils, t. 12, Londyn 1990. W jêzyku polskim dokumenty te mieszcz¹ siê w: J.M. Szymusiak,
S. G³owa (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, Poznañ 1964, 1988, 2000
oraz w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, MT 24, Kraków 2001. Do
tej pory ukaza³ na rynku wydawniczym pierwszy tom kolekcji dokumentów soborów obejmuj¹cy okres od
325 do 787 r. Zachowane Akta soborowe i dekrety wszystkich synodów nie tylko ekumenicznych, o ile nie
istniej¹ nowe wydania krytyczne, nale¿y szukaæ w: J.D. Mansi (red.), Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, t. 153, Paris-Leipzig 17591927. Istniej¹ tak¿e wydawnictwa, które odnosz¹ siê do
staro¿ytnych synodów ekumenicznych od Efezu a¿ do Konstantynopola III. Akta staro¿ytnych synodów
mieszcz¹ siê w: E. Schwartz (red.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. 122, Berlin-Leipzig 19141990.
2 Wiadomosci na temat wymienionych soborów (liczba uczestników, miejsce, przewodnictwo,
okolicznosci zwo³ania, og³oszone dokumenty itd.) przedstawiono w dalszej czêci artyku³u za: Encyklopedia Kocio³a, F.L. Cross (red.), t. 2, Warszawa 2004, s. 794795; 797798; 900801.
3 M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI
wieku, Olsztyn 2010, s. 105.
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mentów pozwala zauwa¿yæ pewne podobieñstwa pomiêdzy dzia³aniami obu
orodków: pañstwowego i kocielnego. Bez w¹tpienia jednak dzia³ania Kocio³a mia³y inne pod³o¿e, maj¹ce na celu aspekty teologiczne b¹d moralne.
Biskupi na soborach powszechnych lub prowincjonalnych wystêpowali
nie tylko jako nastêpcy aposto³ów, ale jako ustanowieni przez Boga pasterze
i nauczyciele Kocio³a. Wobec tego sobór powszechny reprezentowa³ Koció³
nauczaj¹cy. Takie zgromadzenie mia³o stanowiæ najwy¿szy trybuna³ w orzecznictwie w sprawach Kocio³a4. St¹d te¿ obecnoæ biskupów na soborze by³a
konieczna, aby zgromadzenie mia³o moc i charakter powszechny. Jednak nie
by³o mo¿liwe to, aby na sobór stawili siê wszyscy uprawnieni do tego biskupi.
Nie istnia³ tak¿e ¿aden przepis, który jasno okrela³by wymagan¹ liczbê
uczestników na zgromadzeniu, aby jego uchwa³y mia³y powagê soboru powszechnego. Bez w¹tpienia ka¿dy z uprawnionych do uczestnictwa w soborze
powinien na niego byæ wezwany. Ponadto na soborze powinny byæ reprezentowane ró¿ne czêci Kocio³a. Nie powinna mieæ miejsca tak¿e sytuacja, kiedy to
uprawnionej do obradowania osobie wstêp na sobór by³by zakazany. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e w staro¿ytnoci zasad tych cile nie przestrzegano. Zdarza³o siê nawet, ¿e niektórych biskupów celowo nie zapraszano na soborowe
obrady. Na sobór efeski i chalcedoñski z braku czasu biskupi zachodni nie
mogli byæ zaproszeni na obrady, gdy¿ termin pomiêdzy wezwaniem na zgromadzenie a zwo³aniem soboru by³ za krótki. Nie tylko na tych dwóch zgromadzeniach zabrak³o uczestników z Zachodu. Podczas omiu pierwszych soborów liczba obecnych rzeczywicie na soborach biskupów zachodnich by³a niewielka. Zatem sobory staro¿ytne nie sta³y siê ekumenicznymi z powodu proporcjonalnej liczby wszystkich uczestników ze Wschodu i Zachodu. Znamiê
soboru powszechnego zapewni³ im zwi¹zek ze stolic¹ Kocio³a zachodniego
oraz aprobata postanowieñ soborowych przez papie¿a. Potwierdza to fragment
zawarty w ustêpie listu soboru sardeckiego do papie¿a Juliusza, który od pocz¹tku V stulecia jest czêsto cytowany jako kanon nicejski o koniecznoci
uczestnictwa papie¿a we wszystkich wa¿niejszych sprawach i postanowieniach
soboru5. Potwierdzenie tej zasady znajdujemy równie¿ w ród³ach staro¿ytnych. Historyk Sokrates pisa³, ¿e kocielny przepis zabrania, aby Koció³ bez
wyroku rzymskiego biskupa wydawa³ kanony6. O podobnej zasadzie wspomina tak¿e Sozomen, który pisa³, ¿e jest wiête prawo, aby za niewa¿ne uznaæ
4 Por. K. Schatz, Wprowadzenie, w: K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii
Kocio³a, t³um. J. Zakrzewski, Kraków 2001, s. 9.
5 G. Schneemann, Der Papst, das Oberhaupt der Gesammtkirche, Freiburg 1867, s. 50.
6 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 2, 17, t³um. S. J. Kazikowski, Warszawa 1986,
s. 177178.
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to, co bez decyzji rzymskiego biskupa zosta³o dokonane7. Obaj historycy
w swoich pracach, pisz¹c o zwierzchnictwie biskupa Rzymu na soborach,
przytaczali fragment listu Juliusza I z 341 r. Choæ analiza treci tego tekstu
pozwala tylko stwierdziæ, ¿e zwierzchnictwo Rzymu nad zgromadzeniem mia³o charakter trwaj¹cego kocielnego zwyczaju g³ównie w kontekcie szczególnie wa¿nych wypadków, np. z³o¿enie z urzêdu patriarchy, to mimo wszystko
istota rzeczy siê nie zmienia.
Wp³yw papie¿a na sobory, tak¿e staro¿ytne ujawnia³ siê w trojaki sposób:
przy zwo³aniu, podczas prowadzenia obrad oraz przy potwierdzaniu uchwa³
soborowych. W tym kontekcie dziwny mo¿e wydawaæ siê fakt, ¿e pierwsze
osiem soborów ekumenicznych przynajmniej czêciowo zosta³o zwo³anych,
kierowanych i zatwierdzonych przez cesarzy. Powodem takiego stanu nie by³a
jednak walka pomiêdzy papie¿em a cesarzem o wp³ywy na pierwszych soborach. Chrzecijañski cesarz nie sprawowa³ absolutnej w³adzy nad Kocio³em,
ale chroni³ go, chocia¿by dlatego, ¿e w jednoci Kocio³a upatrywa³ dobro
pañstwa8. Nie ma dowodów na to, ¿e cesarze zwo³uj¹c sobór dzia³ali wbrew
woli papie¿a i na jego szkodê.
Za pierwszy sobór ekumeniczny uwa¿a siê sobór nicejski I (325)9. Po raz
pierwszy sobór powszechny zosta³ zwo³any przez cesarza Konstantyna
20 maja 325 r., po kilku miesi¹cach od zdobycia przez niego prowincji na
Wschodzie. Sobór zosta³ zwo³any przez Sylwestra I na probê Konstantyna.
Na miejsce zgromadzenia wybrano po³o¿on¹ po azjatyckiej stronie kontynentu
oko³o 80 kilometrów na wschód od Konstantynopola Niceê. Brakuje rozstrzygaj¹cych dowodów, a¿eby dok³adnie okreliæ czas trwania soboru. Nie wiadomo czy zgromadzenie trwa³o jeden czy dwa miesi¹ce10.
Sobór w Nicei nazwano soborem 318 Ojców. Jednak w rzeczywistoci
liczba jego uczestników waha³a siê w granicach 20011. Trudnoci przysparza
7
8
9

Sozomen, Historia Kocio³a, 3, 10, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 167169.
K. Schatz, Sobory, s. 18; M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo, s. 109.
Bibliografia: W. Brigth, Notes on the Canons of the First Four General Councils, Oxford
1892, s. 189; P. Batiffol, Les Sources de lhistoire du concile de Nicée, EO 24 (1925), s. 385402;
26 (1927), s. 5, 17; F. Haase, Die koptischen Quellen zum Konzil von Nicäa, New York 1967;
C. Luibhéid, The Council of Nicaea, Galway 1982; M. Aubineau, Les 318 Serviteurs dAbraham
(Gen. XIV, 14) et le nombre des Pères au Concile de Nicée (325), RHE 61 (1966), s. 543; por.
H. Chadwick, Les 318 Pères de Nicée, RHE 61 (1966), s. 80811; R. Lorenz, Das Problem der
Nachsynode von Nicäa (327), ZKG 90 (1979), s. 2240; C. Luibhéid, The Alleged Second Session of the
Council of Nicaee, JEH 34 (1983), s. 16574.
10 Przyjmuje siê, ¿e obrady zakoñczono po dwóch miesi¹cach. Wród wspó³czesnych badaczy
(m.in. E. Schwartz) pojawi³a siê teoria, ¿e sobór w Nicei obradowa³ w dwóch sesjach. Tak wiêc ich
zdaniem koñcowa sesja odby³a siê w 327 r. G³ównym jego osi¹gniêciem by³o zdefiniowanie wspó³istotnoci Syna z Ojcem.
11 K. Schatz, Sobory, s. 26.
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podanie dok³adnej liczby uczestników soboru w Nicei, gdy¿ na licie brakuje
wielu podpisów. Przyjmuje siê, ¿e by³o ich 318. Tak¹ liczbê podaje Atanazy
w jednym z póniejszych pism12. Nie wydaje siê ona jednak prawdziwa. Uwa¿a siê, ¿e jest to bardziej liczba symboliczna nawi¹zuj¹ca do liczby s³ug Abrahama (Rdz 14,14). Przyjmuje siê za bardziej prawdopodobne, ¿e w obradach
uczestniczy³o od 220 do 250 uczestników. Na owo zgromadzenie przybyli
prawie wy³¹cznie przedstawiciele ze Wschodu. Zachodni¹ czêæ cesarstwa reprezentowa³ Hozjusz z Kordoby, dwaj prezbiterzy z ramienia biskupa Rzymu,
biskup Cecylian z Kartaginy oraz trzej mniej wa¿ni biskupi13.
Niestety, po pierwszym soborze ekumenicznym nie zachowa³ siê protokó³
obrad. Wiêkszoæ akt z obrad tego soboru zaginê³a. Za autentyczne dokumenty, które siê zachowa³y uwa¿a siê nicejskie wyznanie wiary, list synodalny oraz
zbiór 20 kanonów14. Brakuje nie tylko podstawowych informacji odnonie do
porz¹dku obrad, ale i przewodnictwa. Na temat przebiegu soboru wiemy niewiele. Szcz¹tkowe informacje na ten temat pochodz¹ z notatek autorstwa jego
uczestników. Sobór w Nicei wspomnia³ Atanazy15 oraz Euzebiusz16, a wiek
póniej historyk Sokrates17. Wobec braku tych akt soborowych istnieje w¹tpliwoæ, co do ich istnienia. Wyt³umaczeniem braku dokumentów mo¿e byæ zwyczaj przyjêty przez pierwsze sobory od zgromadzeñ pañstwowych. Na takich
zgromadzeniach pañstwowych sporz¹dzano protoko³y tylko z posiedzeñ o charakterze s¹dowym. Tak wiêc byæ mo¿e protoko³y na soborach by³y sporz¹dzane tylko w przypadku, kiedy to przybiera³y one charakter trybuna³u, aby potêpiæ np. heretyków. Nie spisywano protoko³ów na soborach, na których zapada³y bardzo istotne i wa¿ne dla Kocio³a i wiary orzeczenia18. Domniemywanie,
¿e zgromadzeniu w Nicei przewodniczy³ sam Konstantyn wydaje siê s³uszne,
jeli wemie siê pod uwagê fakt, ¿e cesarz traktowa³ i rozumia³ sobór jako swe
consilium. Niemniej jednak istniej¹ dowody, pozwalaj¹ce przyj¹æ, ¿e na czele
soboru sta³ biskup Hozjusz z Kordoby. Potwierdzaj¹ to listy, na których biskup
Hozjusz wymieniamy jest na pierwszym miejscu przed wys³annikami biskupa
rzymskiego. Prawdopodobnie Hozjusz przewodniczy³ soborowi jako przedsta12
13

Athanasius, Epistula ad Afros, A. von Stockhausen (red.), BerlinNew York 2002.
Sobór Nicejski I (325), Wprowadzenie, w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. 1, MT 24, Kraków 2001, s. 22.
14 K. Schatz, Sobory, s. 26.
15 Athanasius, De decretis Nicaenae Synodi, 37, 2, w: PG 25, 428.
16 Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna, 3, 67, 17; 4, 47, t³um. T. Wnêtrzak, MT 44,
Kraków 2007, s. 171173, 177178, 234.
17 Sokrates Scholastyk, Historia, 1, 8, s. 7686.
18 E. Chrysos, Konzilsakten und Konzilsprotokolle vom 4. bis 7, Jahrhundert, AHC 15 (1983),
s. 3040; K. Schatz, Sobory, s. 28.
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wiciel Konstantyna. Niektórzy s¹dz¹, ¿e soborowi móg³ przewodniczyæ tak¿e
Eustacjusz, biskup Antiochii19.
Sobór powszechny w Nicei ze wzglêdu na swoj¹ strukturê, sposób postêpowania oraz wiadomoæ w³asnego autorytetu by³ novum i nie móg³ powo³aæ
siê na ¿adne precedensy. Sam Konstantym pojmowa³ ów sobór jako cesarskie
consilium20. Na zorganizowanym przez cesarza zgromadzeniu reprezentuj¹cy
Koció³ biskupi pe³nili funkcjê niejako ekspertów. Jednak ostateczn¹ decyzjê
podejmowa³ oczywicie cesarz. Potwierdza to m.in. wybór miejsca, gdzie odby³o siê zgromadzenie. Do tej pory synody odbywa³y siê w wielkich miastach,
bêd¹cych centralnymi orodkami ¿ycia Kocio³a, takimi jak: Efez, Antiochia,
Aleksandria, Kartagina, Arles i Rzym. Nicea nie spe³nia³a tych kryteriów, gdy¿
nie by³a ani wielkim miastem, ani z kocielnego punktu widzenia nie by³a
¿adnym centrum ¿ycia Kocio³a21. W Nicei znajdowa³ siê jednak letni pa³ac
cesarski, w którego auli prawdopodobnie odby³ siê ów sobór. Pomimo to dla
przedstawicieli Kocio³a by³ to nadal sobór biskupi. Przypuszcza siê, ¿e
w podwójnej strukturze tego soboru mo¿e tkwiæ pocz¹tek przysz³ych konfliktów22.
Sobór mia³ zaj¹æ siê trudn¹ spraw¹ arian. Historycy uwa¿aj¹, ¿e na krótko
przed soborem w Nicei odby³ siê synod w Antiochii, który pod przewodnictwem Hozjusza z Kordoby potêpi³ arianizm i jego sympatyków oraz zwolenników. Potêpienia nie unikn¹³ tak¿e Euzebiusz z Cezarei. Bez w¹tpienia jednak
cesarza nie interesowa³o wydawanie wyroków teologicznych. Konstantyn
d¹¿y³ do utrzymania jednoci w cesarstwie. Sobór natychmiast odrzuci³ ariañskie wyznanie wiary przedstawione przez Euzebiusza z Nikomedii. G³ównym
rzecznikiem ortodoksji w walce z arianizmem by³ Atanazy. Na soborze podjêto
równie¿ decyzje w kwestii schizmy melicjañskiej w Egipcie oraz w sporze
o datê Wielkanocy23.
Podzia³ polityczny pañstwa po mierci Konstantyna sprzyja³ równie¿
wzajemnej izolacji w sprawach religijnych pomiêdzy Wschodem a Zachodem.
Taka sytuacja rodzi³a tak¿e wzajemn¹ izolacjê obu czêci Imperium. Cesarze
Konstancjusz i Konstans za namow¹ Juliana, biskupa Rzymu, zdecydowali siê
zwo³aæ powszechny sobór, na którym reprezentowany by³by Wschód i Za19
20
21
22

Sobór Nicejski I (325), Wprowadzenie, s. 22.
K. Schatz, Sobory, s. 26.
Ibidem.
K.M. Girardet, Kaisergericht und Bischofsgericht, Bonn 1975; W. Gessel, Nicea 325. Die
Doppelstruktur eines Reichskonzils, w: Synodale Strukturen der Kirche, Donauwörth 1977, s. 6177;
K. Schatz, Sobory, s. 26.
23 Ibidem, s. 2832.
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chód. Uczestnicy tego zgromadzenia zebrali siê na granicy obu imperiów
w miejscowoci Sardyki (Sofia) w 342 lub 343 r. Na obrady przyby³o oko³o
90 biskupów z Zachodu na czele z biskupem Hozjuszem z Kordoby oraz
niemal¿e tyle¿ samo delegatów ze Wschodu. Niestety, sobór nie powiód³ siê,
gdy¿ rozpad³ siê na pocz¹tku obrad. G³ównym powodem przerwania wspólnego zebrania by³y ¿¹dania biskupów ze Wschodu, którzy oczekiwali wykluczenia z obrad Atanazego oraz innych odwo³anych z urzêdu biskupów. Ostatecznie reprezentanci Wschodu opucili Sardyki pod pretekstem powrotu do domu,
aby razem ze swoimi wspólnotami wiêtowaæ zwyciêstwo swojego cesarza nad
Persami24. Gdyby biskupi Wschodu zostali na obradach, ów sobór przeszed³by
do historii jako zgromadzenie, gdzie Wschód i Zachód reprezentowany by³
przez równ¹ liczbê uczestników. Po wyjedzie delegatów ze Wschodu zgromadzenie pozosta³o czysto zachodnie i jako takie og³osi³o wiele orzeczeñ. Postanowieniem soboru m.in. wyznaczono Rzym jako instancjê rewizyjn¹ przy procedurze odwo³ywania z urzêdu biskupów przez synody.
Kolejn¹ próbê odbudowania jednoci dogmatycznej w Kociele podj¹³
w 359 r. cesarz Konstancjusz. Zwo³ano podwójny synod ekumeniczny w Seleucji i Rimini. Oko³o 150 biskupów ze wschodniej po³owy cesarstwa obradowa³o w Seleucji. Ponad 400 biskupów z zachodniej czêci cesarstwa przyby³o
na obrady w Rimini. By³ to najliczniejszy synod, który kiedykolwiek obradowa³ w staro¿ytnoci.
Objêcie tronu przez Teodozjusza przynios³o jednoæ wierze. Cesarz
w 380 r. og³osi³, ¿e na terenie ca³ego Imperium ma obowi¹zywaæ wiara, któr¹
Rzymianom przekaza³ Piotr Aposto³25. Ta deklaracja Teodozjusza potwierdzi³a, ¿e z chwil¹ objêcia przez niego tronu, pañstwo w obydwu czêciach Imperium popiera³o nicejskie wyznanie wiary. Liczne sobory, które w latach od
379 do 382 zwo³ano do Akwilei, Antiochii, Konstantynopola i Rzymu jednoczenie popiera³y ustalenia z Nicei, co pozwoli³o m.in. odbudowaæ communio
w Kociele26.
Drugi sobór ekumeniczny zwo³a³ Teodozjusz I do Konstantynopola
(381)27. Dok³adniej, zwo³a³ go Damazy I z woli cesarza. Teodozjusz chcia³
przywróciæ jednoæ w Kociele wschodnim po d³ugotrwa³ym sporze ariañskim.
Sobór konstantynopolitañski I zajmowa³ siê g³ównie problematyk¹ kryzysu
trynitarnego i recepcj¹ soboru nicejskiego. Soborowi przewodniczy³ Meletios,
24
25
26
27

Ibidem, s. 33-34.
C. J. 1, 1. Zob. tak¿e M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 464.
K. Schatz, Sobory, s. 39.
Bibliografia: W. Brigth, Notes on the Canons, s. 90128; N.Q. King, The 150 Holy Fathers
of the Council of Constantinople 381 A. D., Studia Patristica 1 (1957), s. 63541.
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biskup Antiochii, który zmar³ w czasie jego trwania. Uczestniczy³o w nim 150
biskupów ortodoksyjnych i 36 biskupów pneumatomachów, którzy póniej
wycofali siê z obrad. Na soborze zabrak³o nie tylko biskupów z Zachodu, ale
tak¿e legatów papieskich. Jednak¿e osi¹gniêcia tego zgromadzenia by³y na tyle
du¿e, ¿e z czasem zosta³ uznany za drogi sobór powszechny zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Zgromadzenie to oprócz wczeniej wspomnianego problemu zosta³o równie¿ zdominowane rywalizacj¹, jaka zrodzi³a siê pomiêdzy frontem rzymskoaleksandryjskim a frontem wschodnio-konstantynopolitañskim o trwaj¹c¹ od
361 r. schizmê antiocheñsk¹28. Synod zosta³ zwo³any przez Teodozjusza, który
chcia³ podczas tego zgromadzenia zakoñczyæ spory wewn¹trz Kocio³a
i umocniæ jednoæ wiary.
Chciano, aby podobnie jak w Seleucji i Rimini synod odby³ siê równolegle na Wschodzie i Zachodzie Imperium. Jednak¿e, przynajmniej na pocz¹tku
soboru, na zgromadzeniu zabrak³o przedstawicieli Zachodu i Egiptu. Na sobór
przyby³o 150 ojców z obszaru antiocheñskiego i terenu Azji Mniejszej. Mniej
wiêcej w takim sk³adzie podpisano wiêkszoæ wa¿nych decyzji. Sobór tym
razem nie obradowa³ w pa³acu cesarskim, lecz w bazylikach. Przy uroczystym
otwarciu by³ obecny cesarz. Teodozjusz w przeciwieñstwie do swojego poprzednika nie ingerowa³ w sprawy soborowe tak mocno, jak Konstantyn
w Nicei. Bez w¹tpienia taki sk³ad uczestników soboru ju¿ sugerowa³ niechêæ
wobec dominacji rzymsko-aleksandryjskiej29. Na zgromadzeniu postanowiono, ¿e biskupi nie powinni ingerowaæ w sprawy, które nie dotyczy³y ich diecezji oraz ustalono piêæ prowincji kocielnych zgodnych z granicami diecezji
cesarskich. By³y to: Egipt, Tracja (dzisiejsza wschodnia Bu³garia), Azja (Antolia Zachodnia) i Pont (pó³nocna i wschodnia Antolia)30. Podzia³ ten nie przyniós³ owym nowym prowincjom ¿adnych okrelonych i powa¿nych kompetencji. Diecezje nie sta³y siê tak¿e wa¿nymi centralnymi orodkami ¿ycia Kocio³a. Na zgromadzeniu podjêto decyzjê o pierwszeñstwie biskupa Rzymu nad
biskupem Konstantynopola. To da³o pocz¹tek randze Rzymowi w ¿yciu Ko28 Schizma antiocheñska by³a t³em dla soboru w Konstantynopolu (381) w Antiochii. Od ponad
dwudziestu lat mia³ miejsce konflikt pomiêdzy Paulinem popieranym przez Zachód i Aleksandriê
a Melecjuszem uznawanym przez pozosta³y Wschód. Obaj biskupi byli Nicejczykami, pomimo to dosz³o
do schizmy. Powodem konfliktu nie by³y jednak, jak mog³o by siê wydawaæ, ró¿nice teologiczne czy
dogmatyczne. Znacz¹c¹ rolê w roz³amie odegra³a zwyk³a nieufnoæ. Paulina podejrzewano o sabelianizm, za Melecjusz nie móg³ oczyciæ siê z podejrzeñ o sprzyjanie arianom. Podczas zgromadzenia
niestety nie uda³o siê rozwi¹zaæ tego problemu. Schizma antiocheñska trwa³a a¿ do 415 r. K. Schatz,
Sobory, s. 4041.
29 Ibidem, s. 40.
30 Ibidem, s. 41.
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cio³a. Pierwszeñstwo stolicy Imperium za³ama³o dawny porz¹dek opieraj¹cy
siê na trzech g³owach Kocio³a31 i da³o pocz¹tek konfliktowi Konstantynopola z Aleksandri¹, a tak¿e z Rzymem. Konflikt ten w ostrej postaci uwidoczni³
siê na zgromadzeniu w Chalcedonie. Sobór mianowa³ biskupem Konstantynopola Nektariusza oraz Flawiusza biskupem Antiochii. Jednak sobór konstantynopolitañski I przeszed³ do historii dziêki swojemu wyznaniu wiary. Zgromadzenie
przyjê³o za podstawê credo nicejskie. Na zgromadzeniu zatwierdzono przyjêt¹
w Nicei doktrynê chrystologiczn¹, potwierdzono cz³owieczeñstwo Chrystusa,
a tak¿e potêpiono apolinaryzm32. To nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary jest powszechnym dobrem wszystkich wyznañ chrzecijañskich.
W porównaniu do nicejskiego wyznania wiary ró¿ni siê tym, ¿e zawiera rozszerzone wyznanie wiary w Ducha wiêtego i Jego zbawcze dzia³anie. Tak
wiêc na synodzie ustalono symbol nicejsko-konstantynopolitañski i potwierdzono bóstwo Ducha wiêtego. Credo to jako dzie³o soboru z roku 381 przyjêto w Chalcedonie, choæ fakt ten nie jest wspomniany w ¿adnym z ówczesnych
róde³, które by potwierdza³o jego pochodzenie. Dzi  na ogó³  uwa¿a siê, ¿e
jest ono autentyczne33.
Postanowienia soboru konstantynopolitañskiego I (381) w czasach
przedchalcedoñskich nawet we wschodniej czêci Imperium by³y znane tylko
niektórym. Powodem sporadycznego siêgania po zarz¹dzenia z tego soboru
by³ m.in. sprzeciw zwolenników monopolistycznej pozycji soboru nicejskiego. Dopiero na zgromadzeniu w Chalcedonie urzêdnicy cesarscy narzucili
ojcom soborowym formalne uznanie soboru konstantynopolitañskiego, co
w efekcie nada³o mu ekumenicznego charakteru34. Wschód stosunkowo
szybko uzna³ formalnie sobór z 381 r. za ekumeniczny35. Jednak Zachód za
jako taki zaakceptowa³ go dopiero na pocz¹tku VI w., kiedy to w 519 r.
Koció³ zachodni zawar³ pokój z Konstantynopolem. To posuniêcie nale¿y
odczytywaæ jako ustêpstwo i przyjazny gest Zachodu wobec tamtejszego
Kocio³a36.
31
32
33

K. Schatz, Sobory, s. 41.
Ibidem, s. 4243.
Por. A.M. Ritter, Das Konzil, s. 18291. Zob. tak¿e. R. Staats, Die römische Tradition im
Symbol vom 381 (C) und seine Entstehung auf der Synode von Antiochien (379), VigCh 44 (1990),
s. 20921; L. Abramowski, Was hat das Nicaeno-Constantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun?, ThPh 67 (1992), s. 481513; A.M. Ritter, Noch einmal: Was hat das NicaenoConstantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun?, ThPh 68 (1993), s. 55360;
V. Drecoll, Wie nizänisch ist das Nicaeno-Constantinopolitanum?, ZGK 107 (1996), s. 118; K. Schatz,
Sobory, s. 4243.
34 ACO 2, 1, 1, s. 195 i ni¿ej; 1, 2, s. 79 i ni¿ej, 93 i ni¿ej.
35 ACO 2, 1, 3, s. 96.
36 PL 59, 170.
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Inicjatywê zwo³ania soboru podj¹³ równie¿ Teodozjusz II. Celestyn I
zwo³a³ w 431 r. do Efezu trzeci sobór powszechny z woli tego w³adcy37.
Cesarz mia³ nadziejê, ¿e zgromadzenie rozwi¹¿e spory, które by³y wynikiem
pogl¹dów Nestoriusza. Biskup zosta³ ostatecznie potêpiony i z³o¿ony z urzêdu.
Na miejsce obrad wybrano Efez. Na pierwsze zgromadzenie, które odby³o siê w 431 r. nie zaproszono jednak wszystkich biskupów. Na sobór przybyli
w ogromnej wiêkszoci metropolici ze Wschodu. Z zachodniej czêci Imperium zaproszono oprócz przedstawicieli Rzymu tak¿e przedstawicieli Kartaginy. W Efezie obrady rozpoczê³o oko³o 160 biskupów reprezentuj¹cych przede
wszystkim obszar egipski, azjatycki oraz palestyñski. Do miasta przybyli tak¿e
mnisi egipscy. Prowadz¹c demonstracje na ulicach miasta, wzniecali niepokoje
wród ludnoci. Pierwszy sobór w Efezie przeszed³ do historii jako zgromadzenie, na którym dosz³o do podzia³ów. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, podczas soboru dosz³o do konfliktu pomiêdzy Cyrylem w pe³ni popieranym przez Rzym
a Nestoriuszem maj¹cym ochronê cesarza38. Ostatecznie z woli cesarza urzêdnik cesarski odwo³a³ z urzêdu zarówno Nestoriusza, jak i Cyryla i rozwi¹za³
sobór. Pierwszy sobór w Efezie nie wyda³ ¿adnego postanowienia, lecz jego
bezporednim skutkiem by³ rozpad communio pomiêdzy dwoma ogromnymi
patriarchatami  Antiochi¹ i Aleksandri¹39.
Drugi sobór efeski zwo³a³ w 449 r. równie¿ Teodozjusz II. Jego przewodnictwo powierzy³ Dioskurowi, który by³ nastêpc¹ Cyryla w Aleksandrii. Na
obrady przyby³o oko³o 150 biskupów reprezentuj¹cych g³ównie Egipt, Palestynê i Azjê. Na zgromadzeniu obecni byli równie¿ przedstawiciele Rzymu. Soborowi towarzyszy³a podobnie jak przed osiemnastu laty atmosfera zastraszenia.
Tym razem równie¿ do Efezu przybyli egipscy i syryjscy mnisi, aby wzmagaæ
napiêcie i wzniecaæ niepokoje wród ludu. Dioskur, chc¹c osi¹gn¹æ zamierzone
cele, u¿y³ przemocy i terroru. Poleci³ otworzyæ drzwi kocio³a i nie protestowa³,
kiedy do rodka wtargnêli mnisi, ¿o³nierze i wrzeszcz¹cy t³um, aby przemoc¹
powaliæ sprzeciwiaj¹c¹ siê mniejszoæ. To zgromadzenie zapewni³o sobie niemiertelnoæ w historii dziêki nazwie, jak¹ otrzyma³ od papie¿a Leona, który
nazwa³ go synodem zbójeckim, poniewa¿ dowiedzia³ siê, ¿e by³ on latrocinium
zamiast iudicium40. W konsekwencji Rzym ostro potêpi³ efeskie orzeczenia.
36

Bibliografia: A. dAlès, Le Dogme dÉphèse, Paris 1931; P.T. Camelot, Éphèse, s. 1375
i 191209, 257; L.I. Scipioni, Nestorio e il concilio di Efeso, Studia Patristica Mediolanesia 1, Milano
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Na soborze uchwalono tak¿e osiem kanonów. Pierwsze siedem dotyczy³o
aktualnych spraw doktrynalnych. Za ósmy dotyczy³ sporu o jurysdykcjê nad
Cyprem. Tak wiêc sobór odrzuci³ nestorianizm. Oficjalnie za ustali³ Bo¿e
macierzyñstwo Maryi.
Idea zwo³ania kolejnego soboru ekumenicznego pojawi³a siê z chwil¹
objêcia tronu przez cesarza Marcjana. Czwarty wielki sobór zwo³a³ Leon Wielki z woli cesarza. ¯yczeniem papie¿a Leona by³o, a¿eby tym razem sobór
obradowa³ na terenie Italii, a nie na Wschodzie. Przeszkod¹ w realizacji tego
zamierzenia by³a m.in. panuj¹ca sytuacja polityczna. Napaæ Hunów na Galiê
oraz panowanie Wandalów w Afryce Pó³nocnej pokrzy¿owa³y te plany41.
W tej sytuacji zwo³anie soboru na Zachodzie by³o niemo¿liwe.
Zatem Marcjan zwo³a³ sobór do Chalcedonu (451) w Azji Mniejszej
w pobli¿u Bizancjum42. W pierwszej sesji zgromadzenia (8 padziernika 451)
uczestniczy³o blisko 600 wschodnich biskupów i dwóch legatów papieskich.
Chocia¿ sobór obfitowa³ w dramatyczne momenty, do historii przeszed³ jako
najliczniejszy synod ekumeniczny staro¿ytnego Kocio³a. Celem soboru mia³o
byæ m.in. rozprawienie siê z herezj¹ eutychian. Sobór potêpi³ i zdj¹³ z urzêdu
Dioskura i Eutychesa, za Flawiusza zrehabilitowa³. Na zgromadzeniu przyjêto
formu³ê wiary, która przesz³a do historii jako chalcedoñskie wyznanie wiary
oraz kilka innych wa¿nych dokumentów. Ponadto oprócz definicji chrystologicznej sobór w Chalcedonie wyda³ 28 kanonów prawnych. Wiêkszoæ z nich
podejmowa³a kwestie wzajemnych wiêzi duchownych. Koció³ zachodni zaakceptowa³ niemal wszystkie decyzje dogmatyczne podjête na tym soborze. Wyj¹tek stanowi³ kanon 28, który zosta³ odrzucony, gdy¿ godzi³ w interesy Rzymu43. Zachód sprzeciwi³ siê przyznaniu Konstantynopolowi i jego patriarsze
wy³¹cznego prawa wywiêcania metropolitów Pontu, Azji oraz Tracji. Powodem sprzeciwu Rzymu by³a rzekoma chêæ ochrony interesów dawniejszych
wschodnich patriarchatów. Tak wiêc na tym soborze potwierdzono dwie natury
w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Choæ z punktu widzenia kocielno-politycznego zgromadzenie w Chalcedonie da³o przewagê Konstantynopola nad Aleksandri¹, to jednak, przywo³uj¹c trzeci kanon soboru konstantynopolitañskiego,
zgromadzenie przyzna³o pierwszeñstwo biskupa Rzymu nad biskupem Konstantynopola. Ojcowie soborowi, wydaj¹c takie orzeczenie kierowali siê zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w cesarstwie, zgodnie z któr¹ Rzym jako pierwsze miasto
Imperium zajmowa³o równie¿ pierwsze miejsce w Kociele, za Konstantyno41
42

Ibidem, s. 55.
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43 Sobór Chalcedoñski (451), Wprowadzenie, s. 193; K. Schatz, Sobory, s. 60.

302

Maria Piechocka-Kłos
Historia

pol, bêd¹c nowym Rzymem, zajmowa³ drugie miejsce w cesarstwie, a tym
samym jako drugi powinien byæ traktowany w Kociele44. Paradoksalnie jednak konsekwentne przestrzeganie tej zasady mog³o staæ siê zagro¿eniem dla
prymatu stolicy staro¿ytnego wiata, gdy¿ Konstantynopol, bior¹c pod uwagê
tylko pierwszeñstwo polityczne miasta, sta³ siê faktycznie pierwszym miastem
w Cesarstwie, a pierwszeñstwo w Kociele mog³o byæ ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
Ostatecznie sobór w Chalcedonie ustanowi³ Pentarchiê piêciu patriarchatów:
Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima45. Ponadto dziêki
recepcji tego soboru osi¹gniêto nowy stopieñ rozwoju idei soborowej. Uznano,
¿e cztery dot¹d obowi¹zuj¹ce ekumeniczne sobory nale¿y uznaæ za równorzêdne i wzajemnie ze sob¹ zgodne46. Sobory uznane za ekumeniczne jasno oddzielono od synodów mniejszej rangi. Sta³y siê mocnym punktem odniesienia
dla teologii, gdy¿ ustalono na nich podstawy prawdziwej wiary. Inicjatywa
próby formalnego spisania obowi¹zuj¹cej pisemnej tradycji, do której zaliczono ksiêgi Starego i Nowego Testamentu, soborów ekumenicznych oraz uznanych ojców pojawi³a siê w rzymskim Kociele na pocz¹tku VI w. Wszystko to
zosta³o spisane na jednej licie. Ponadto papie¿ Hormizdas umieci³ na licie
pomiêdzy Nice¹ a Efezem nieuznawany do tej pory sobór, który obradowa³
w Konstantynopolu. Taka decyzja przynios³a taki skutek, ¿e inne odbyte dot¹d
zgromadzenia mog³y pozostaæ w cieniu i pe³niæ drugorzêdn¹ rolê47. Tym samym umniejszono tak¿e rangê synodów partykularnych, które wy³¹czono
z listy. Wiek VI przyniós³ tak¿e porównanie czterech wiêtych synodów
z czterema Ewangeliami48. Takiego sformu³owania u¿y³ w 516 r. opat Teodor
w Jerozolimie, który pozosta³ wierny soborowi chalcedoñskiemu49. Porównania tego u¿y³ tak¿e cesarz Justynian w 545 r. w noweli 13250. Tak wiêc porównanie to mia³o wp³yw na sobory, które odbywa³y siê w przysz³oci. Miar¹
czterech pierwszych soborów oceniano póniejsze zgromadzenia. Uznawano je
za wa¿ne i wi¹¿¹ce, gdy¿ by³y zgodne z pierwszymi czterema, a co za tym
idzie, nie by³y z nimi sprzeczne. Ponadto ponumerowanie soborów mia³o znaczenie dla kolejnych zgromadzeñ, gdy¿ wi¹za³o je z wczeniejszymi soborami51. To m.in. ukszta³towa³o wiadomoæ, ¿e cztery dot¹d uznane sobory ekumeniczne stanowi³y najwiêkszy i nieomylny autorytet prawdziwej wiary. De44
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cyzj¹ soboru anulowano decyzje synodu zbójeckiego, który obradowa³
w 449 r. w Efezie. Niestety, nie umiano jeszcze jednoznacznie okreliæ, kiedy
zgromadzenie nale¿y uznaæ za ekumeniczne oraz jak odró¿niæ prawdziwe od fa³szywych, gdy¿ w wiadomoci zarówno na Wschodzie, jak i na
Zachodzie zosta³ umocniony autorytet odbytych do tej pory czterech soborów52. Jednak¿e nie istnia³o ¿adne pewne kryterium, które by pozwoli³o
w przysz³oci jednoznacznie stwierdziæ, czy sobór nale¿y uznaæ za prawdziwy, czy te¿ nie53.
Rozpad chrzecijañskiego wiata na dwa staj¹ce siê coraz bardziej sobie
obce krêgi kulturowe powoli stawa³ siê faktem. Ju¿ wczeniej Zachód po wêdrówce ludów w VVI w. nie nale¿a³ do Cesarstwa Rzymskiego oraz do
Kocio³a cesarskiego, gdy¿ na ruinach dawnego rzymskiego Imperium zaczê³y
tworzyæ siê samodzielne królestwa germañskie, a co za tym idzie rodzi³ siê
nowy typ zgromadzenia54. Justynian (527565) chcia³ przywróciæ jednoæ cesarstwa, która mia³a zostaæ osi¹gniêta tak¿e pod wzglêdem religijnym. Cesarz
próbowa³ ustabilizowaæ Imperium nie tylko na Wschodzie, ale d¹¿y³ tak¿e do
odwrócenia skutków wêdrówki ludów z V w. na Zachodzie. Cesarz ponownie zdoby³ Afrykê Pó³nocn¹, unicestwi³ królestwo Wandalów, ponownie zdoby³ Italiê i po³udnie Hiszpanii55. Zgodnie z ide¹ cesarza papie¿, bêd¹c g³ow¹
Kocio³a i najwiêkszym biskupem cesarstwa, powinien byæ podporz¹dkowany
cesarzowi. W takich okolicznociach pi¹ty sobór powszechny zwo³a³ Wigiliusz
na polecenie Justyniana w 553 r. do Konstantynopola56. Bez w¹tpienia sobór
ten nie by³ praktycznie wybrany przez cesarza, gdy¿ opozycja nie istnia³a. Na
obrady przyby³o 166 ojców. Temu soborowi nie przypisuje siê tej samej wartoci, co pierwszym czterem soborom. Rozstrzygano na nim g³ównie problemy
personalne57. Na zgromadzeniu miano rozstrzygn¹æ m.in. d³ugotrwa³y spór
wokó³ trzech rozdzia³ów, spór toczy³ siê wokó³ Teodora z Mopsuestii, Teodo52
53
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Ibidem.
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reta z Cyru oraz Ibasa z Edessy58. Przed soborem zastanawiano siê czy maj¹
zostaæ potêpieni, gdy¿ s¹ przesyceni nestorianizmem, czy zgodnie z lini¹ pi¹tego soboru ekumenicznego nale¿y zaaprobowaæ ich pogl¹dy. Justynian by³
przeciwny tolerancji wobec Teodoreta i Ibasa. Przeciw trzem rozdzia³om wyda³ dwa dekrety59. Oba dekrety spotka³y siê ze sprzeciwem na Zachodzie. Tak
wiêc Justynian postanowi³ zwo³aæ sobór, aby rozstrzygn¹æ ca³¹ sprawê. Zgromadzenie rozpoczê³o obrady 5 maja 553 r. pod przewodnictwem Eutychiusza,
patriarchy Konstantynopola. Ostatecznie zebrani biskupi potêpili trzy rozdzia³y, a ich autorów ob³o¿ono anatem¹. Wiêkszoæ z nich stanowili biskupi ze
Wschodu. Na soborze przyjêto 14 anatem. Teodora z Mopsuestii dotyczy³o a¿
12 z nich, 13 zwi¹zana by³a z Teodoretem z Cyru, a 14 z Ibas¹. Choæ sobór
zosta³ zaakceptowany przez papie¿a, nie zosta³ od razu uznany za ekumeniczny na Zachodzie. Sobór ten wyró¿nia sporód innych to, ¿e nie uchwalono na
nim ¿adnych kanonów. Zgromadzenie to nie zdefiniowa³o ¿adnego znacz¹cego
fundamentu wiary.
W krótkim podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e owe zgromadzenia duchownych, same przez siê, nie mia³y si³y prawodawczej ani mocy s¹dowej
poza granicami diecezji uczestnicz¹cych w soborach biskupów. Mia³y jednak
znacz¹cy wyraz wiadomoci kocielnej oraz wielki wp³yw i daleko siêgaj¹c¹
skutecznoæ. Dziêki ich wewnêtrznej wartoci i wysokim przymiotom osobistym
tych, którzy je powo³ywali, zgromadzenia te cieszy³y siê szerokim uznaniem.
THE UNIVERSAL COUNCIL IN THE TIME
OF THE LATE ROMAN EMPIRE (IV–VI C. P. C.)
(SUMMARY)

The purpose of the paper is the presentation of the mutual political-religious relations
between civil and religious authority in the time of the late Roman Empire. The main problem are
the universal councils in this context. The paper concentrates on the presentation of course, role,
meaning and circumstances of the collecting of this councils. The article doesnt talk over the
peculiar canons of the church law. The deeper analysis concerns to this council which took place
from IV. to VI. Century: Nice (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451) and
Constantinople II (553). In IVVI centuries, when the emperors gave the acts protecting the state
before the different dangers, the church did the same. The analysis of the documents presents some
similarities between state and church. We can assert, that this assemblies doesnt have the legislative and judicial power beyond the border of the dioceses of the participating bishops. They were
the expression of the church consciousness. Thanks to the intrinsic value and the high level of the
features of their participants, the councils have the great recognition. The consequence of this
recognition was the lesser or more universal power of the law.
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DIE UNIVERSALEN KONZILIEN IN DER ZEIT DES SPÄTEN
RÖMISCHEN KAISERREICHES (IV–VI JHD)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Ziel dieses Aufsatzes ist die Vorstellung der gegenseitigen Relationen zwischen Staatsund Kirchenmacht in der Zeit des späten römischen Kaiserreiches. Das Hauptproblem ist vor allem
die Sache der universalen Konzilien in diesem Kontext. Der Aufsatz betrifft Verlauf, Rolle, Bedeutung und Umstände dieser Versammlungen. Dieser Artikel bespricht nicht genau die angenommenen Grundsätze. Der Verfasser analysiert nur diese Konzilien, die vom IV. bis VI. Jahrhundert
stattfanden: Nicäa (325), Konstantinopel I (381), Ephesos (431), Chalcedon (451) und Konstantinopel II (553). In IVVI Jahrhundert, wenn die Kaiser die vor der Staatsgefahren schützenden
Gesetze unterschrieben, die Kirche machte dasselbe. Die Tätigkeit des Staates und der Kirche war
sehr ähnlich, wie die Dokumente zeigen. Diese Versammlungen hatten weder gesetzgebende noch
Justizmacht hinter den Grenzen der Bistümer der teilnehmenden Bischöfe. Siê waren der Ausdruck
der Kirchenbewusstheit. Dank ihres inneres Wertes und der Eigenschaften der Teilnehmer, die
Versammlungen haben eine grosse Anerkennung. Die Folge war die kleinere oder grössere Verpflichtungmacht des Rechtes.
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Zarówno pierwsi anachoreci prowadz¹cy samotniczy tryb ¿ycia, jak
i cenobici zgrupowani w wiêkszych wspólnotach mniszych wchodzili w relacje
z okolicznymi biskupami jako reprezentantami wysokiej hierarchii kocielnej,
a ich wzajemne kontakty ró¿nie siê uk³ada³y. Istotna by³a równie¿ sprawa
ustosunkowania siê mnichów do zwierzchnictwa papie¿a rezyduj¹cego w Stolicy Apostolskiej. Kwestia ta musia³a byæ cilej ustalona, zw³aszcza od czasu,
kiedy pojedynczy eremici zaczêli tworzyæ coraz bardziej zorganizowane struktury cenobityczne, co widoczne ju¿ by³o od IV w. Na podstawie licznych
róde³ epistolarnych mo¿emy dowiedzieæ siê, w jaki sposób relacje te przebiega³y. Jednak w miarê up³ywu czasu wa¿ne sta³o siê te¿ ustalenie odgórnych
praw reguluj¹cych relacje miêdzy orodkami cenobitycznymi a hierarchi¹ kocieln¹. Chocia¿ na pocz¹tku nie istnia³y takie regulacje prawne, to z czasem
zaczêto je umieszczaæ w regu³ach monastycznych, a szczególnie tych najbardziej popularnych, jak znana w Galii regu³a w. Cezarego z Arles (zm. 543)1
czy italska Regu³a w. Benedykta z Nursji (zm. 548)2.
1 Wydania regu³y w. Cezarego: Regula ad monachos, w: G. Morin, S. Caesarii ep. Arelatensis
Opera Omnia, II, Maredsous 1942, s. 101129; w artykule cyt. za: PL 67, 10991104; opracowania:
C. Lambot, Césaire d’Arles (Règles de Saint), w: R. Naz (red.), Dictionaire du droit canonique, t. 3,
Paris 1942, s. 260278.
2 Najnowsze wydania krytyczne Regu³y w. Benedykta to: R. Hanslik, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 75, Wien 1977; A. de Vogüe, J. Neufville, Sources Chretiennes 181186, Paris
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1. Monastycyzm a władza biskupia
1.1. Stosunek anachoretów i mnichów wschodnich
do hierarchii kościelnej

Ju¿ sam teren pustyni egipskiej, gdzie ¿y³o wielu pustelników-eremitów
prowadz¹cych monastyczn¹ egzystecjê, pozostawa³ pod wp³ywem oddzia³ywania ró¿nych biskupów. Zazwyczaj anachoreci unikali ich towarzystwa,
wrêcz nawet uciekali sprzed ich oblicza. Przyk³adowo asceta Ewagriusz Pontyjski (zm. 399) uciek³ przed arcybiskupem Teofilem, gdy¿ ten hierarcha kocielny pragn¹³ go wywiêciæ na biskupa Thmuis3. Ewagriusz chocia¿ odmawia³ przyjêcia tej godnoci, to jednak osobicie pozostawa³ w dobrych relacjach z biskupami, a jego uczniami byli tacy ludzie jak Palladiusz, póniejszy
biskup Helenopolis, a tak¿e Heraklejdes, biskup Efezu4.
Jeden z najbardziej znanych ascetów  w. Antoni (zm. 356) przedstawiony przez w. Atanazego jawi³ siê jako cz³owiek pokorny sk³aniaj¹cy g³owê
przed biskupami i wszystkimi kap³anami. Wed³ug autora ¯ywotu w. Antoniego
pustelnik sam wielokrotnie poucza³ diakonów, mimo to nigdy nie wywy¿sza³
siê ponad osobê konsekrowan¹. Zawsze wyranie wskazywa³ na jej pierwszeñstwo, w³anie ze wzglêdu na posiadane przez ni¹ wiêcenia i nigdy nie uprzedza³ kap³ana w recytowaniu modlitwy5.
ród³a z tych czasów raczej podkrela³y respekt okazywany hierarchom
przez pobo¿nych ascetów, a konflikty z dostojnikami kocielnymi prawdopodobnie nie przybiera³y a¿ tak bardzo na sile6.
w. Pachomiusz (zm. 346), zak³adaj¹c liczne klasztory, nie pyta³
o zdanie hierarchów kocielnych i sam decydowa³ o fundacji, ale te¿ nie sprzeciwia³ siê woli biskupów i zawsze stara³ siê zachowaæ z nimi pokojowe stosunki.
19711972; w artykule cyt. za: PL 66, 215932; komentarze: A. de Vogüe, Paris 1977 (komentarz
duchowy, VII tom wydania Regu³y Benedykta w: SCh); W. Tuniki, Vison of Peace, New York 1963.
3 O ¿yciu Ewagriusza (Vita Evagrii) 17, t³um. L. Niecior, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, seria: ród³a monastyczne 18 (dalej: rMon), s. 96; na temat danych biograficznych Ewagriusza z Pontu zob. R.R.P. Ceillier, Evagre du Pont, archidiacre de Constantinopole et abbe dans le
desert des Cellules, w: Histoire Generale des Auteurs sacres et ecclesiastique, Paris 1860, s. 110119.
4 Sozomen Hermiasz, Historia Kocio³a VIII, 6, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 533:
[...] Na biskupa za Kocio³a efeskiego [...] wywiêci³ Heraklejdesa, duchownego rodem z Cypru.
Heraklejdes nale¿a³ do diakonów, którzy podlegali w³adzy biskupiej Jana, i by³ jednym z mnichów ze
Scetis, uczniem mnicha Ewagriusza [...].
5 ¯ywot w. Antoniego 67, t³um. E. D¹browska, w: wiêty Antoni. ¯ywot. Pisma ascetyczne,
rMon 35, s. 132: [...] niezwykle czci³ porz¹dek Kocio³a i ka¿dego duchownego uwa¿a³ za wiêkszego
od siebie. Nie wstydzi³ siê sk³aniaæ g³owy przed biskupami i kap³anami. Gdy jaki diakon przychodzi³
do niego po pomoc, poucza³ go o tym, co po¿yteczne, ale ustêpowa³ przed nim w modliwtie i nie
wstydzi³ siê sam uczyæ [...].
6 E. Wipszycka, Wstêp, do: ¯ywot w. Antoniego, rMon 35, s. 58.
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Zazwyczaj przed soborem chalcedoñskim (451), ka¿dy, kto chcia³ za³o¿yæ
klasztor, nie musia³ liczyæ siê ze zgod¹ lokalnej hierarchii kocielnej. Niemniej
jednak mnisi pachomiañscy uznawali zwierzchnoæ oficjalnej hierarchii i ze
szczególnym szacunkiem odnosili siê do arcybiskupa Aleksandrii7 .
1.2. Kontakty Bazylego Wielkiego z hierarchią kościelną

W rodowisku kapadockim w Azji Mniejszej na kszta³t cenobityzmu
wp³yn¹³ aktywny propagator wspólnotowego ¿ycia  w. Bazyli Wielki (zm.
379), który od samego pocz¹tku swej drogi chrzecijañskiej wykaza³ niezwyk³y szacunek w stosunku do oficjalnych przedstawicieli Kocio³a. Nieustannie
balansowa³ na granicy dwóch wiatów, styka³ siê zarówno z mnichami oddaj¹cymi siê ca³kowicie kontemplacji Boga oraz z osobami czynnie dzia³aj¹cymi
w ramach struktur kocielnych jako kap³ani i biskupi. Sam wspó³pracowa³
z biskupem Cezarei Dianiosem, okazywa³ w stosunku do niego respekt
i nazywa³ b³ogos³awionym8. W 360 r. Bazyli zabra³ g³os w teologicznej
dyskusji zwi¹zanej z okolicznoci¹ zwo³ania synodu w Konstantynopolu.
Niejednokrotnie nie móg³ on zrozumieæ niektórych wp³ywowych duchownych ze wzglêdu na podejmowane przez nich po³owiczne rodki w kwestiach
wiary i ostatecznie równie¿ zawiód³ siê na Dianiosie. Bazyli, wra¿liwy na
punkcie ortodoksji (trzyma³ siê wyznania nicejskiego), bardzo cierpia³ z powodu chwiejnej postawy biskupa Cezarei wykazuj¹cego dwuznaczne pogl¹dy dotycz¹ce arianizmu9.
w. Bazyli utrzymywa³ kontakty z innymi biskupami i nie chcia³ wchodziæ w nimi zatargi, mimo ¿e widzia³, jakie pope³niali b³êdy. W licie do
Bosporiosa, biskupa Kolonei w Kapadocji, t³umaczy³ siê, ¿e nigdy nie rzuci³ kl¹twy na Dianiosa, biskupa Cezarei. Oczywicie równoczenie nie ukrywa³ on swego niezadowolenia z jego ustêpliwoci przy zatwierdzeniu wyznania antynicejskiego10. Bazyli dba³ te¿ o dobre obyczaje podleg³ych sobie
7 V. Desprez, Pocz¹tki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrzecijañskiego do soboru efeskiego (431), t. 1, t³um. J. Dembska, rMon 21, s. 346; sobór w Chalcedonie (451) uzale¿ni³ mnichów
oraz zak³adanie klasztorów od decyzji lokalnego biskupa, zob. Sobór Chalcedoñski (451), kan. 4,
w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 228: De
honore monachorum, et utnullis se actibus vel ecclesiassticis vel saecularibus misceant, nec alienm
serum Prater constientiam domini sui recipiant [...]”.
8 Bazyli Wielki, List 51,1, t³um. W. Krzy¿aniak, Warszawa 1972, s. 92.
9 Ibidem, 51, 2, s. 9293.
10 Ibidem: Pod koniec wszak¿e jego ¿ycia (nie bêdê bowiem ukrywa³ prawdy), wraz z wieloma
innymi ¿yj¹cymi w mej ojczynie w bojani Bo¿ej, dozna³em z jego powodu smutku nie do ukojenia, bo
z³o¿y³ swój podpis pod wyznaniem wiary, które przez Jerzego przyniesione zosta³o z Konstantynopola.
Potem, jako ¿e uczyni³ to z ³agodnoci usposobienia i przez ustêpliwoæ, w swym ojcowskim sercu przysta³
na to, by zadowoliæ wszystkich, kiedy to z³o¿ony ju¿ by³ chorob¹, która po³o¿y³a kres jego ¿yciu [...].
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biskupów i ze zgorszeniem wypowiada³ siê o pojawiaj¹cych siê przypadkach
symonii11.
Mimo przykrych dowiadczeñ nie zmieni³ on swego stosunku do przedstawicieli hierarchii kocielnej12. Nawet wczeniej, gdy sam jeszcze podlega³
w³adzy biskupiej, a wielu ludzi gotowych by³o pójæ za nim, nigdy nie wyst¹pi³ przeciwko zwierzchnikom kocielnym13.
Nastêpc¹ Dianiosa na stanowisku biskupa Cezarei Kapadockiej zosta³
Euzebiusz, ale Bazyli widocznie nie zawsze siê z nim zgadza³ i dopuci³ do
pewnych staræ. Niemniej jednak rozs¹dek wzi¹³ u niego górê, gdy¿ stara³ siê
unikaæ ostrych zatargów.
Bazyli okaza³ siê zdolnym administratorem i wykazywa³ wiele innych
praktycznych umiejêtnoci, dlatego te¿ w 370 r. po mierci Euzebiusza uzyska³
godnoæ biskupa Cezarei14. Umiejêtnie zarz¹dza³ on wszystkimi sprawami dotycz¹cymi jego diecezji. Jednak do koñca ¿ycia podziwia³ mnichów i sam by³
przez nich powa¿any. W ich wiadomoci pozosta³ zawsze duchowym mistrzem, chocia¿ nigdy nie dawa³ po sobie poznaæ swojej wysokiej godnoci
i zawsze dba³ o rozwój duchowy cenobitów. Jako biskup troszczy³ siê o podleg³ych sobie mnichów, odciaga³ ich stanowczo od herezji i dba³ o zachowanie
nieska¿onej wiary15. Nie izolowa³ ich od ¿ycia spo³ecznego, a wrêcz przeciwnie,
zaanga¿owa³ do pracy w stworzonym przez siebie miasteczku biskupim  Bazyliadzie. Tam organizowa³ szerok¹ pomoc dla trêdowatych i bezdomnych16.
1.3. Związki Augustyna z Hippony z lokalnymi biskupami

Dzia³aj¹cy na terenie pó³nocnej Afryki w. Augustyn (zm. 430), zanim
zacz¹³ organizowaæ klasztorny sposób ¿ycia wed³ug w³asnych koncepcji17,
pozostawa³ pod wp³ywem biskupa w. Ambro¿ego z Mediolanu, który w Italii
zak³ada³ klasztory18. Jak mo¿na wnociæ, na tym terenie relacje miêdzy ceno11

Ibidem, 53,1, s. 94: [...] Powiadaj¹, ¿e niektórzy z was pobieraj¹ op³aty od tych, na których
nak³adaj¹ rêce, a robi¹ to potajemnie, powo³uj¹c siê na zgodnoæ tych praktyk z bogobojnoci¹. A to
rzecz jeszcze gorsza! [...].
12 J. Naumowicz, Wstêp, w: w. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1, rMon 5, s. 92n.
13 Por. Grzegorz z Nazjanzu w., Mowa 43, 28, w: S. Kazikowski (red.), wiêty Grzegorz
z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 493.
14 Por. W. Krzy¿aniak, Wstêp, w: w. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972, s. 9.
15 Bazyli Wielki, List 226,4, s. 266: [...] Uchowajcie te¿ szczer¹ mi³oæ dla nas, ustrze¿cie
nieska¿on¹ wiarê Ojców, a u Pana zas³u¿ycie sobie na uznanie jako mi³uj¹cy prawdê.
16 W. Krzy¿aniak, Wstêp, s. 10.
17 Zob. C.W. Brockwell, Augustines Ideal of Monastic Community. Paradigm for hist Doctrine
of the Church, AugSt 8 (1977), s. 91109.
18 Por. A. Trapè, wiêty Augustyn. Cz³owiek  duszpasterz  mistyk, t³um. J. Sulowski, Warszawa
1987, s. 7577.
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bitami a hierarchi¹ kocieln¹ nale¿a³y do doæ silnych. Augustyn, przebywaj¹c
w Hipponie, nieustannie dba³ o sprawy swojego klasztoru, ale od 391 r. sta³o
siê to dla niego o wiele trudniejsze w zwi¹zku z przyjêciem wiêceñ. Zosta³ on
na si³ê pochwycony i wywiêcony na kap³ana, chocia¿ nie ukrywa³, ¿e jego
zamiarem by³o nadal prowadzenie ¿ycia mniszego. Jako mnich-kap³an korzysta³ z pomocy przychylnego mu biskupa Hippony, Waleriusza. Ten biskup
jeszcze za ¿ycia wyznaczy³ Augustyna na swego nastêpcê i ofiarowa³ mu
ogród, w którym Augustyn móg³ zorganizowaæ cenobium19. Wspiera³ go te¿
w niezwykle trudnej pracy i utrzymywaniu dyscypliny w cenobium przeznaczonym dla ludzi wieckich. Augustyn z chêci¹ przyjmowa³ do swojego klasztoru tak¿e kap³anów i kszta³ci³ ich na prawdziwych mnichów. Wed³ug niego
prawdziw¹ pokorê zdobywaæ móg³ ka¿dy bez wzglêdu na zajmowane stanowisko kocielne. Oczywicie Augustyn zdawa³ sobie sprawê z problemów wynikaj¹cych z dzier¿enia takich wysokich funkcji, a¿ w koñcu i jemu wiêcenia
zaczê³y przeszkadzaæ w pracy wymagaj¹cej intensywnego wewnêtrznego skupienia. Nie ucieka³ on jednak przed swymi obowi¹zkami i nie unikn¹³ starcia
z wiernymi. W koñcu przysta³ na wolê wielu otaczaj¹cych go osób widz¹cych
w nim duszpasterza i ostatecznie przyj¹³ wiêcenia biskupie w 395 r., staj¹c siê
godnym nastêpc¹ Waleriusza20. Uczyni³ to z nieukrywanym smutkiem i odczuwa³ g³êboki ¿al, opuszczaj¹c swoj¹ dotychczasow¹ wspólnotê, do której ju¿
przywykn¹³. Jednak jako biskup nie zaprzesta³ swojej dzia³alnoci na rzecz
rozwoju monastycyzmu, a wrêcz przeciwnie, w tym w³anie okresie mia³
o wiele wiêksze mo¿liwoci i dysponowa³ lepszymi rodkami przeznaczonymi
na ten cel. Móg³ wiêc zorganizowaæ w o wiele doskonalszy sposób cenobium
przeznaczone specjalnie dla duchownych. By³o to swoiste seminarium, w którym kap³ani mogli swobodnie pe³niæ swoje funkcje bez koniecznoci rozpraszania siê zwi¹zanego z nawa³em spraw. Duchowni nie pozostawali rozbici
wewnêtrznie i nie musieli wybieraæ miêdzy ró¿nymi sprzecznymi ze sob¹ obowi¹zkami. Biskup Hippony zatar³ w sposób rzeczywisty ró¿nicê miêdzy mnichami a kap³anami, tworz¹c monaster dla kleryków w latach 395430. Wed³ug
niego duchowny móg³ po odpowiednim przygotowaniu staæ siê naprawdê
19 Augustinus, Sermo 355, 1, PL 39, 15691570; Augustyn w., Kazanie 355, I, t³um. P. Nehring,
rMon 27, s. 423: Zosta³em tu pochwycony i wywiêcony na kap³ana, a przez ten stopieñ doszed³em
do biskupstwa. Nie przynios³em tu niczego, przyby³em do tego Kocio³a tylko z tymi szatami, w jakie
wówczas by³em odziany. A poniewa¿ moim celem by³o ¿ycie w klasztorze razem z braæmi, wiêtej
pamiêci starzec Waleriusz, poznawszy mój zamiar i moj¹ wolê, da³ mi ów ogród, w którym teraz jest
klasztor.
20 Por. Augustinus, Sermo 355, 1, PL 39, 1569; Augustyn w., Kazanie 355, I, 2, rMon 27,
s. 423; o wyborze Augustyna na biskupa Hippony por. A. Hamman, ¯ycie codzienne w Afryce Pó³nocnej
w czasach w. Augustyna, t³um. M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradziñska, Warszawa 1989, s. 280281;
por. G. Bardy, w. Augustyn. Cz³owiek i dzie³o, t³um. Z. Kobylañska,Warszawa 1955, s. 187189.
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dobrym cenobit¹, jeli rzeczywicie mia³ siln¹ wolê21. Sam Augustyn u¿ywa³
terminu monasterium clericorum, gdy zwraca³ siê do swoich wiernych22.
w. Augustyn cieszy³ siê tak du¿ym powa¿aniem, ¿e nawet sam tworzy³
mowy dla biskupów, a jego oddzia³ywanie by³o bardzo szerokie. Gdy zosta³
biskupem, utrzymywa³ dobre relacje z innymi hierarchami afrykañskiego Kocio³a, najczêciej jednak kontaktowa³ siê z Aureliuszem z Kartaginy, któremu
sam podlega³. Ten za wielokrotnie radzi³ siê Augustyna i nawet przystawa³ na
to, by biskup Hippony wyg³asza³ okazyjnie kazania w kocio³ach podlegaj¹cych jego w³adzy. Równie¿ uczniowie i przyjaciele Augustyna zostawali potem biskupami, np. Ewodiusz w Uzalis czy Alipiusz w Tagacie23.
¯ycie monastyczne wbrew utrwalonym stereotypom stwarza³o szerokie
mo¿liwoci dzia³ania. Mnisi radykalnie przestrzegali wezwañ ewangelicznych,
stawali siê wzorem do naladowania i przez to jeszcze bardziej wybijali siê
sporód masy laików. Sporód grona dowiadczonych ascetów nieraz wybierani byli póniej prezbiterzy, a nawet biskupi. Niezwyk³a wiêtoæ i moralnoæ
ascetów powodowa³y coraz wiêksz¹ ich s³awê i gdy brakowa³o kandydatów na
biskupa, okoliczni mieszkañcy od razu chcieli, aby ich pasterzem by³ pobo¿ny
mnich, który wszelako niechêtnie przyjmowa³ te godnoci. Niemniej jednak
taki w³anie biskup  wywodz¹cy siê ze rodowiska mniszego  cechowa³ siê
niezachwian¹ moralnoci¹, czego liczne przyk³ady mo¿na znleæ w historii.
1.4. Monastycyzm galijski w relacji do władzy biskupiej

Na terenie Galii pocz¹tki monastycyzmu zwi¹zane by³y w latach szeædziesi¹tych IV w. z osob¹ w. Marcina z Tours (zm. 397). Pocz¹tkowo dzia³a³
on jako prosty mnich, zak³adaj¹c wspólnotê w Locogiacum (Ligugé). Potem
ju¿ jako biskup Tours mia³ o wiele wiêksze mo¿liwoci dzia³ania, zorganizowa³ orodek Marmoutiersi, umia³ pogodziæ funkcjê kap³ana z dzia³alnoci¹
organizacyjn¹24.
Jan Kasjan (zm. 435)  galijski mnich25, wielokrotnie utrzymywa³ kontakty zarówno bezporednie, jak i listowne z biskupami, chc¹c ich nak³oniæ do
podjêcia ró¿nych dzia³añ. Nawet zadedykowa³ niektóre ze swoich Rozmów
21 M. Starowieyski, Wprowadzenie, do: Regu³a w. Augustyna, PSP, t. 26, Warszawa 1980, s. 7475;
por. J. rutwa, Studia z dziejów Kocio³a w staro¿ytnoci, Lublin 1999, s. 3133.
22 Por. Augustinus, Sermo 355 I, 2, PL 39, 1569; Augustyn w., Kazanie 355, I, 2, rMon 27,
s. 424: [...] Dlatego chcia³em mieæ ze sob¹ tak¿e w owym domu biskupim klasztor duchownych.
23 G. Bardy, w. Augustyn, s. 209210.
24 Sulpici Severi, De vita beati Martini X, PL 20, 166; t³um. P.J. Nowak, w: Sulpicjusz Sewer,
¯ywot w. Marcina 10, rMon 8, s. 65.
25 Na temat Kasjana zob. C. Stewart, Kasjan mnich, t³um. T. Lubowiecka, rMon 34, s. 4046.
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m.in. biskupowi Frejus, Leoncjuszowi (400432/433)26. Sam Leoncjusz jako
biskup oddzia³a³ na rozwój monastycyzmu i silnie anga¿owa³ siê w organizacjê
¿ycia mniszego na wyspie Leryn, z któr¹ by³ zwi¹zany. Jako biskup móg³
udzielaæ wiêceñ kap³añskich i upatrywa³ sobie wród grona pobo¿nych mnichów osoby zdolne do przyjêcia wiêceñ kap³añskich. Kasjan szanowa³ Leoncjusza, tak jak i wielu innych ascetów pe³ni¹cych potem zaszczytne funkcje
w Kociele. Utrzymywa³ te¿ kontakty z Kastorem, biskupem Julia Apta ko³o
Marsylii i wed³ug relacji Kasjana Kastor zwróci³ siê do niego o pomoc przy
organizacji nowego orodka cenobitycznego. Ten te¿ biskup poleci³ Kasjanowi
spisaæ Rozmowy dotycz¹ce eremitów z pustyni Sketis27.
Galia wyda³a równie¿ znakomitego duszpasterza w osobie w. Cezarego
z Arles (zm. 543). To w³anie w Arles pe³ni³ on misjê pastersk¹ jako biskup od
503 r.28 Równoczenie by³ opatem w pobliskim klasztorze. Znaczenie biskupstwa w Arles ogromnie wzros³o, zw³aszcza jeli chodzi³o o oddzia³ywanie na
inne orodki na obszarze Galii29. Warto tutaj dodaæ, ¿e hierarchowie kocielni
Galii pozostawali w krêgu oddzia³ywania monastycznego orodka z wyspy
Leryn. Klasztor ten przygotowywa³ do formacji duchowej nie tylko samych
eremitów, ale równie¿ wielu przysz³ych biskupów Arles. Wszak bycie mnichem nie sta³o w sprzecznoci z mo¿liwoci¹ dzier¿enia wy¿szego stanowiska,
a niektórzy wiêci mê¿owie, tacy jak w. Honorat (zm. 430) i w. Hilary (zm. 449)
umieli pogodziæ ró¿ne obowi¹zki30.
Cezary z Arles prowadzi³ niezwykle pobo¿ne ¿ycie jako mnich do tego
stopnia, ¿e zwróci³ na siebie uwagê biskupa Arles  Eoniusza, który uzna³ go
za osobê nadaj¹c¹ siê na stanowisko opata w klasztorze na przedmieciach
Arles. Biskup nak³oni³ te¿ innych duchownych do wyboru wi¹tobliwego opata na swego nastêpcê31.
Cezary sta³ siê godnym swego stanowiska i okazywa³ wielki szacunek
w stosunku do hierarchów kocielnych. Sam w 503 r. zasiad³ na stanowisku
biskupa, aczkolwiek zrobi³ to niechêtnie i z ¿alem. Na zewn¹trz postrzegany
jako biskup, za w duszy czu³ siê nadal pokornym mnichem i nie zaprzesta³
intensywnie dzia³aæ na rzecz rozwoju ruchu monastycznego, szczególnie
26 Joannis Cassiani, Collationes, Praefatio, PL 49, 479; t³um. A. Nocoñ, w: Jan Kasjan, Przedmowa do czêci I (Rozmowy IX) 2, rMon 28, s. 62.
27 Joannis Cassiani, Collationes, Praefatio, PL 49, 477; Jan Kasjan, Przedmowa do czêci I
(Rozmowy IX) 2, s. 62.
28 Por. P. Wygralak, wiêty Cezary z Arles jako egzegeta i teolog, w: Cezary z Arles, Pisma
dogmatyczne i egzegetyczne, t³um. A. Strzelecka, POK 29, Poznañ 2004, s. 8.
29 A. ¯urek, w. Cezary z Arles, O¯ 17, s. 12.
30 J. Pi³at, Wstêp, w: Wczesne regu³y monastyczne, rMon 3, s. 13.
31 A. ¯urek, w. Cezary z Arles, s. 22.
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w sferze organizacyjnej. Ubogaca³ organizacjê monastyczn¹, ale te¿ na podstawie zasad cenobiatyzmu przeprowadzi³ reformê w episkopium. Z myl¹ o swojej siostrze zajmowa³ siê organizacj¹ ¿eñskiej wspólnoty i opracowa³ dla niej
szczegó³ow¹ regu³ê zaakceptowan¹ równie¿ przez lokalnych biskupów. Dokona³ te¿ egzempcji ¿eñskiego cenobium, tzn. wy³¹czy³ go spod jurysdykcji miejscowego biskupa i w ten sposób zabezpieczy³ zgromadzenie przed zbyt wygórowanymi roszczeniami ze strony biskupów32.
Cezary dba³ o zachowanie nienaruszonej s³awy tego cenobium i zabroni³
ludziom z zewn¹trz wchodzenia do najbardziej wewnêtrznej czêci klasztoru,
a wyj¹tki czyni³ tylko dla biskupów i kap³anów33, którym pozwoli³ nawet
wchodziæ do oratorium, by modlili siê wraz z mniszkami34. Oczywicie Cezary
krytykowa³ zbytnie spoufalanie siê mniszek z biskupem danej diecezji i zakaza³ im nawet sporz¹dzania potraw dla niego oraz dla innych okolicznych biskupów35. Przecie¿ zbytnia poufa³oæ ksieni z biskupem w koñcu po pewnym
czasie mog³a doprowadziæ do poddania klasztoru pod jego zwierzchnictwo.
Ju¿ wczeniej ca³a wspólnota mog³a spostrzec u ksieni sk³onnoæ do zawi¹zywania komitywy z biskupem. Kiedy prze³o¿ona wykorzystywa³a pokrewieñstwo z osob¹ stoj¹c¹ na wysokim stanowisku kocielnym, wówczas inne siostry mia³y prawo reagowania na jej postêpowanie. Od tej pory zgodnie z klasztorn¹ zasad¹ niezale¿noci ca³ego cenobium ¿aden biskup nie mia³ prawa ingerowania w ich wewnêtrzne sprawy36.
Sam w. Cezary musia³ pogodziæ funkcjê biskupi¹ z koniecznoci¹ przestrzegania ascezy monastycznej. Wszystkim biskupom poleca³ dobre sprawowanie pos³ugi pasterskiej polegaj¹cej na upominaniu wiernych i nauczaniu S³owa
Bo¿ego. By³ on tak przyzwyczajony do ¿ycia ascetycznego, ¿e radzi³ biskupom
przynajmniej czêciowe ograniczenie wype³niania wieckich obowi¹zków37.
32 M. Starowieyski, Wprowadzenie, do: Cezary z Arles w., Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26,
s. 108109.
33 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXIII, PL 67, 1114: Ante omnia propter custodiendam
famam vestram nullus virorum in secreta parte in monasterio et in oratoriis introerat exsceptis episcopis
provisore et presbytero, diacono, subdiacono, et uno vel duobus lectoribus quos et aetas et vita commendet, qui aliqioties missas facere debeant. [...]; t³um. Cezary z Arles w., Regu³a dla mniszek XXXIII,
PSP, t. 26, s. 130.
34 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXV, PL 67, 1114: [...] Episcopi abbates, vel reliqui religiosi quos magna vita, commendat, si petierient debent ad orationem In oratorium introire. [...]; PSP, t. 26,
s. 131.
35 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXVI, PL 67, 1114; PSP, t. 26, s. 131; S. Caesarii, Recapitulatio V, PL 67, 1118; Cezary z Arles w., Rekapitulacja V do: Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 134.
36 S. Caesarii, Recapitulatio XIV, PL 67, 1119; Cezary z Arles w., Rekapitulacja XIV do:
Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 136137.
37 Cezary z Arles w., Kazanie 1, 4, t³um. S. Ryznar, PSP, t. 52, s. 19: Dlatego to przypominam,
poniewa¿ musimy siê obawiaæ, aby które z naszych dzieci, stan¹wszy w dniu s¹du nie oskar¿y³o nas
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Jako metropolita nie wik³a³ siê tak bardzo w kwestie przyziemne, bowiem
by³ wiadomy, ¿e wywiêcony zosta³ dla spraw duchowych. Nie skupia³ siê na
administrowaniu maj¹tkiem biskupim, a uprawa roli czy budowa obiektów
mieszkalnych nie poch³ania³y go bez reszty. Czêsto przekazywa³ te zadania
ludziom wieckim czy te¿ klerykom znaj¹cym siê na zarz¹dzaniu. Lêka³ siê
niezdrowych powi¹zañ z zewnêtrzym wiatem, w nich bowiem widzia³ przeszkodê dla pe³nego osi¹gniêcia szczêcia38. Aktywnie dzia³a³ na innych polach: korespondowa³ z biskupami, przekazywa³ informacje hierachom o synodach i sprawach wa¿nych dla lokalnej spo³ecznoci39.
1. 5. Monastycyzm italski w relacji do władzy biskupiej

Autor italskiej Regu³y Mistrza (ok. 530 r.) zwraca³ uwagê na rolê biskupa
w trakcie wyboru nowego opata; widocznie dopuszcza³ mo¿liwoæ ingerencji
z zewn¹trz w wewnêtrzne sprawy monasteru. To w³anie biskup wraz z innymi
duchownymi wybierali na zwierzchnika cenobium mê¿a pobo¿nego i zdatnego
do tej roli. Elekt po trzydziestu dniach próby sk³ada³ specjaln¹ przysiêgê
w obliczu biskupa i innych kap³anów. Widaæ wiêc, ¿e to w³anie miejscowy
hierarcha kocielny wraz z lokalnym klerem mia³ prawo wynoszenia kogo na
najwy¿szy urz¹d we wspólnocie klasztornej40.
W klasztorze benedyktyñskim (regu³a ok. 530 r.) opata wybiera³a sama
wspólnota, jednak nie do niej nale¿a³a ostateczna decyzja zatwierdzania. Niejednokrotnie obradowa³a ona doæ nieudolnie i wyznacza³a na wysokie stanowisko cz³owieka niegodnego i zbyt pob³a¿aj¹cego w zakresie dyscypliny. Biskup danej diecezji od razu reagowa³ na tak¹ sytuacjê. Wraz z innymi opatami
znajduj¹cymi siê w ramach jego diecezji nie dopuszcza³ nieodpowiedniej osoby do tak odpowiedzialnej godnoci, a nastêpnie inicjowa³ i organizowa³ kolejo to, ¿e nikt z nas ani nie powstrzyma³ ich od rzeczy niedozwolonych, ani nie pobudzi³ swoim troskliwym
upomnieniem do tego, co by³o dozwolone. [...] Przera¿eni przed s³owami: »Przeszkody wiata uczyni³y
ich nieszczêliwymi«, je¿eli nie mo¿emy ca³kowicie oderwaæ siê od zajêæ i zobowi¹zañ ziemskich, to
przynajmniej ograniczajmy je na ile tylko mo¿emy [...].
38 Ibidem, 1, 6, PSP, t. 52, s. 21: Biskupi maj¹ siê zawsze zajmowaæ tak¹ w³anie kultur¹
duchow¹. Albowiem takich, którzy mog¹ uprawiaæ i kierowaæ upraw¹ roli jest wielu, ma³o jest natomiast takich, którzy umiej¹ zapewniæ duszom po¿ywienie. Co wiêcej, z trudem znajdziemy innych poza
kap³anami, którym, jak to udowodni³em, zosta³o specjalnie to w³anie dzie³o przez Pana zlecone. Biskupi bowiem powinni czyniæ tylko to, co bez niego nie mo¿e byæ wykonane. Albowiem do uprawy roli,
wznoszenia budowli, do doskonalenia, które jest potrzebne ziemi mo¿emy znaleæ je¿eli prawdziwie
chcemy szukaæ i wieckich m³odych fachowców i kleryków zdatnych do tych zajêæ. My natomist
oddajmy siê tym sprawom, dla których zostalimy wywiêceni [...].
39 Por. A. ¯urek, w. Cezary z Arles, s. 77.
40 Regu³a Mistrza XCIV, 111; rMon 40, s. 367368.
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ny wybór41. Lokalny biskup mia³ widoczny wp³yw na procedurê wyboru opata
poniewa¿ dba³ o zapewnienie dobrej organizacji w zarz¹dzaniu klasztorem
znajduj¹cym siê w obrêbie jego diecezji.
W licznych klasztorach w czasach w. Benedykta biskup ustanawia³ nawet przeorów klasztornych, ale procedura ta czêsto by³a przyczyn¹ wielu k³ótni. Przeor z racji tego, ¿e by³ ustanawiany przez tego samego biskupa co opat,
pretendowa³ do miana drugiego opata, równego mu pod wzglêdem w³adzy.
Benedykt postanowi³ zaradziæ tym problemom, wprowadzaj¹c odpowiednie
przepisy do regu³y. Opat mia³ odt¹d sam obsadzaæ odpowiednie urzêdy, w tym
równie¿ przeora, bez pomocy zewnêtrznych hierarchów42.
Regu³a Benedykta wywy¿sza³a rolê opata, który oddzielony od zawirowañ wiata, w zaciszu swojego kompleksu mniszego nieustannie dba³ o rozwój
wewnêtrzny ka¿dego swojego podopiecznego, którego zna³ osobicie. Tego
natomiast nie mo¿na by³o powiedzieæ o przeciêtnym biskupie dzia³aj¹cym
w zbyt licznej diecezji, bo przecie¿ ¿aden biskup nie by³by w stanie mimo
najszczerszych chêci zaj¹æ siê indywidualnie ka¿dym ze swoich wiernych43.
1.6. Klasztory iroszkockie a władza biskupia

W irlandzkich wspólnotach klasztornych rola opata znacznie wzros³a.
Iroszkocki przedsiêbiorczy duszpasterz odzia³ywa³ swoj¹ charyzmatyczn¹ osobowoci¹ nie tylko na okoliczn¹ pobo¿n¹ ludnoæ, ale te¿ na hierarchów ko41

S. Benedicti, Regula LXIV, PL 66, 880-881: Quod si etiam omnis congregatio vitiis suis
 quod quidem absit  consentientem personam pari consilio elegerit, et vitia ipsa aliquatenus in notitia
episcopi ad cuius dioecesim pertinet locus ipse vel ad abbates aut christianos vicinos claruerint, prohibeant pravorum praevalere consensum, sed domui Dei dignum constituant dispensatorem, scientes pro hoc
se recepturos mercedem bonam, si illud caste et zelo Dei faciant, sicut e diverso peccatum si neglegant,
t³um. Regu³a w. Benedykta LXIV, 3-6; rMon 40, s. 491.
42 S. Benedicti, Regula LXV, PL 66, 891892: Saepius quidem contigit ut per ordinationem praepositi scandala gravia in monasteriis oriantur, dum sint aliqui maligno spiritu superbiae inflati et aestimantes
se secundos esse abbates, assumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt et dissensiones in congregationes
faciunt, et maxime in illis locis ubi ab eodem sacerdote vel ab eis abbatibus qui abbatem ordinant, ab ipsis
etiam et praepositus ordinatur. Quod quam sit absurdum facile advertitur, quia ab ipso initio ordinationis
materia ei datur superbiendi, dum ei suggeritur a cogitationibus suis exutum eum esse a potestate abbatis
sui, quia ab ipsis es et tu ordinatus a quibus et abbas. Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones,
aemulationes, dissensiones, exordinationes, ut dum contraria sibi abbas praepositusque sentiunt, et ipsorum
necesse est sub hanc dissensionem animas periclitari, et hi qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt
in perditionem. Cuius periculi malum illos respicit in capite qui talius inordinationis se fecerunt auctores.
Ideo nos vidimus expedire propter pacis caritatisque custodiam in abbatis pendere arbitrio ordinationem
monasterii sui; et si potest fieri per decanos ordinetur, ut ante disposuimus, omnis utilitas monasterii,
prout abbas disposuerit, ut, dum pluribus committitur, unus non superbiat. Quod si aut locus expetit aut
congregatio petierit rationabiliter cum humilitate et abbas iudicaverit expedire, quemcumque elegerit
abbas cum consilio fratrum timentium Deum ordinet ipse sibi praepositum; rMon 40, s. 494495.
43 Por. A. Jankowski, ¯ycie mnisze, t. 2, seria: Z tradycji mniszej 7, s. 6162.
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cielnych, w niektórych przypadkach dysponowa³ wiêkszymi mo¿liwoci ni¿
sam biskup, stawa³ siê centraln¹ osob¹ nie tylko w okolicy, ale tak¿e rozci¹ga³
wp³ywy na dalekie terytoria, a w razie koniecznoci zamienia³ siê w skutecznego polityka. W zwyczajnych okolicznociach ojciec niewielkiej wspólnoty cenobitów oficjalnie nie pe³ni³ roli biskupa, a nawet wielokrotnie nie mia³ wiêceñ kap³añskich. Co prawda, tylko biskup mia³ prawo do wywiêcania na
ksiê¿y i wydawaæ by siê mog³o, ¿e to on dzier¿y³ najwy¿sz¹ funkcjê wród
lokalnego duchowieñstwa. Mimo to wiele wa¿nych spraw pozostawa³o w gestii opata, czasami nawet nieformalnie. Natomiast najwy¿si hierarchowie
kocielni podporz¹dkowywali siê ogólnie przyjêtym procedurom. Takie specyficzne formy obecne w Irlandii nie by³y znane na terenach kontynentu europejskiego44.
Ju¿ za czasów misji w. Patryka w Irlandii ze wzglêdu na specyficzne
warunki i brak miast, nie by³o dogodnych warunków na wykszta³cenie siê
sta³ej siedziby dla biskupa. Sam Patryk po otrzymaniu wiêceñ sta³ siê w³aciwie pierwszym znanym w dziejach biskupem  misjonarzem, który gotowy by³
g³osiæ Dobr¹ Nowinê nawet w najdalszych zak¹tkach ziemi45. Piastowa³ godnoæ biskupa, jednak na pocz¹tku nie mia³ jakiej sta³ej siedziby, lecz nieustannie przenosi³ siê z miejsca na miejsce. Okrela³ siebie jako biskupa przybywaj¹cego z Hibernii46, ale nie wymienia³ jakiej konkretnej miejscowoci. Dopiero po up³ywie wielu lat zyska³ na tyle du¿y autorytet, ¿e pod koniec swojego
¿ycia to on mianowa³ kolejnych biskupów na terenie Irlandii. Osobicie pe³ni³
funkcjê prymasa w swojej siedzibie biskupiej w Armagh za³o¿onej w 444 r.47
Na pocz¹tku struktury kocielne wydawa³y siê jeszcze w tym czasie pozostawaæ pod silnym wp³ywem biskupa. Dopiero tzw. rewolucja monastyczna
w Irlandii zapocz¹tkowana w II po³owie VI w. zmienia³a strukturê Kocio³a
z episkopalnej na monastyczn¹. W nowej sytuacji s³awni i przedsiêbiorczy
opaci, tacy jak Finnian, Comgall czy w. Kolumban z Iony zaczêli odgrywaæ
dziêki swojemu autorytetowi coraz wiêksz¹ rolê48.
Rewolucja monastyczna sprawi³a, ¿e biskupstwa zaczê³y podlegaæ
orodkom klasztornym. Opat pretendowa³ ju¿ wtedy do sprawowania coraz
44

s. 3839.

E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy. w. Kolumban M³odszy  ewangelizacja Europy, Lublin 1997,

45 Zob. T. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizacjê. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii
w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, t³um. A. Barañczak, Poznañ 1999, s. 110111.
46 S. Patricii ad Coroticum Epistola 1, PL 53, 813; Patryk w., List do Korotyka (Epistola ad
Coroticum) 1, w: A. Bober, Anglia, Szkocja, Irlandia. Teksty ród³owe do historii Kocio³a i patrystyki
IIX, Lublin 1991, s. 17.
47 Por. K. Panu, wiêty Patryk, Kraków 2004, s. 65.
48 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 3839.
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wiêkszej w³adzy, nie tylko jako zwierzchnik religijny. Stara³ siê byæ on nie
tylko godnym duszpasterzem, ale te¿ zajmowa³ siê najdrobniejszymi kwestiami
z ¿ycia codziennego, jednak do wszelkich pos³ug liturgicznych i w sprawach
wywiêcenia ludzi zatrudnia³ podleg³ego sobie biskupa. Na mocy przepisów
kocielnych, ustalonych w Rzymie, taka sytuacja nie mog³aby zaistnieæ, natomiast biskupi w Irlandii zgodzili siê na uszczuplenie zakresu swojej jurysdykcji, a nawet z chêci¹ s³u¿yli na potrzeby wspólnoty zakonnej49.
Na obszarze odizolowanej wyspy zaistnia³y nowe mo¿liwoci, to tutaj
ruch monastyczny w sposób swobodny zatacza³ coraz szersze krêgi, a ¿adne
granice terytorialne ani nawet hierarchia kocielna nie stanowi³y dla niego
doæ stanowczej przeszkody50.
w. Kolumban M³odszy (zm. 615), skupiaj¹cy w sobie iroszkock¹ mentalnoæ, dzia³a³ na terenie Galii, ale nie zamierza³ tworzyæ od nowa struktury
kocielnej, pomimo ¿e wchodzi³ czasami w zatargi z ówczesnym episkopatem,
np. w kwestii wiêtowania Wielkanocy51. Co prawda, chcia³ unikaæ otwartego
starcia z biskupami, jednak przy czêsto pojawiaj¹cych siê zawi³ych kwestiach
dotycz¹cych jurysdykcji, musia³ od czasu do czasu wejæ w konflikt z miejscow¹ tradycj¹ i prawem. Konflikty jeszcze bardziej przybra³y na sile, gdy¿ Kolumban nie móg³ znieæ, ¿e lokalni duchowni nie przestrzegali moralnoci
chrzecijañskiej i czêsto wik³ali siê w intrygi pañstwowe na dworach w³adców.
Na domiar z³ego biskup w Burgundii pod wp³ywem zawistnej Brunhildy i jej
oskar¿eñ negatywnie ustosunkowa³ siê do surowego mnicha52, a biskup Sofro49 Ibidem, s. 39; 65; por. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze redniowiecznej Europy, Warszawa
1987, s. 30.
50 J. Strzelczyk, Aposto³owie Europy, Warszawa 1997, s. 7172.
51 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 119120; Kolumban nie wystêpowa³ otwarcie przeciwko
biskupom galijskim, ale równoczenie pisa³ listy do papie¿a Grzegorza I, do którego zwraca³ siê
w sprawie przestrzegania iroszkockiego zwyczaju wiêtowania Paschy. Na przyk³adach korespondencji
mo¿na dostrzec szacunek, jakim darzy³ przedstawicieli hierarchii kocielnej w Galii; por. Kolumban w.,
List III, 2, w: Kolumban w., Pisma. Jonasz z Bobbio, ¯ywot Kolumbana, PSP, t. 60, Warszawa 1995,
s. 8990: [...] Pragnê, aby jedynie umocni³ nas w tym, i¿ praktyka naszych ojców nie jest przeciwna
wierze, bymy za twoim przyzwoleniem mogli zachowywaæ w naszym pielgrzymowaniu obrz¹dek
Paschy, zgodnie z tym jak przejêlimy go od naszych przodków. Wiadomo bowiem, ¿e jestemy
w naszej ojczynie [chodzi tutaj o podleg³oæ jurysdykcji hierarchii galijskiej], dopóki nie przyjmiemy
jakichkolwiek zasad owych Galów, przebywaj¹c za w odosobnieniu i nie bêd¹c dla nikogo uci¹¿liwymi
trwamy przy zasadach naszych przodków. W obronie owych zasad, jak ju¿ powiedzia³em, bêdziemy
stawaæ czy to przeciw Wam, Ojcowie, nastêpcy aposto³ów, czy te¿ przeciw owym naszym braciom
mieszkaj¹cym w s¹siedztwie i naszym ojcom w Chrystusie [...].
52 Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 33, PL 87, 1030; Jonasz z Bobbio,
¯ywot Kolumbana I, 19, PSP, t. 60, s. 206: [...] [Brunhilda] Prosi³a dostojników, dworzan i ca³¹
szlachtê, aby buntowali króla przeciwko mê¿owi Bo¿emu; nastawa³a równie¿ na biskupa, usi³uj¹c poddaæ w w¹tpliwoæ pobo¿noæ Kolumbana, znies³awi³a zbiór regu³, które ten ustanowi³ dla swoich mnichów, aby je przestrzegali [...]; por. E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 124.
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niusz z Nantes za¿¹da³ od Kolumbana jak najszybszego powrotu do Irlandii.
Nie doæ, ¿e nie zaopatrzy³ on mnicha na drogê, to jeszcze wiadomie dopuci³
do g³odówki iroszkockich pielgrzymów53. Oczywicie nie wszyscy duchowni
wykazywali wrog¹ postawê, a niektórzy nawet spieszyli z pomoc¹ uciekinierom. Przyk³adowo Leupecharius  biskup z Tours przyj¹³ deportowanego opata
i wspomóg³ go materialnie54. Nad g³oduj¹cymi iroszkockimi mnichami zlitowa³ siê równie¿ moguncki biskup, daj¹c im zaopatrzenie na drogê55.
Pewne rozbie¿noci z lokalnym duchowieñstwem wynika³y z ró¿nych
obyczajów panuj¹cych w Galii oraz w Irlandii. Kolumban by³ przyzwyczajony
do irlandzkiej struktury kocielnej opartej na przewadze w³adzy opata nad
biskupi¹, a to by³o sprzeczne z kanonem obowi¹zuj¹cym na kontynencie. Na
terenie frankijskim biskupi mieli pe³niê w³adzy w swojej diecezji i to oni
musieli wyraziæ zgodê na fundacjê nowych cenobitów, a ka¿dy opat zosta³
zobowi¹zany do przekazywania sprawozdania tzw. biskupowi miejsca. Biskup
ten dokonywa³ równie¿ wiêceñ w klasztorze z danej diecezji56.
Tymczasem w. Kolumban, gdy fundowa³ nowe orodki w Galii nie zwraca³ siê bezporednio do lokalnych biskupów i byæ mo¿e jego cenobia od samego pocz¹tku podlega³y bezporednio jurysdykcji papie¿a. Biskupi galijscy zaniepokojeni t¹ spraw¹ zebrali siê na synodzie w Chalon nad Saon¹ w Burgundii, ale Kolumban osobicie siê tam nie stawi³, jakby nie traktuj¹c duchownych
jako równych sobie. Zreszt¹ dostrzega³ ich mierne wykszta³cenie teologiczne,
a tak¿e sam mia³ inne podejcie odnonie do wiêtowania Paschy57. Nie móg³
równie¿ przystaæ na niektóre niegodne praktyki obecne na terenie Galii. Razi³o
go to, ¿e wielu biskupów kupczy³o kocielnymi stanowiskami, nie licz¹c siê
z moralnymi konsekwencjami58. Trzeba jednak dodaæ, ¿e Kolumban cieszy³ siê
53

Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 47, PL 87, 10371038; Jonasz
z Bobbio, ¯ywot Kolumbana I, 23, PSP, t. 60, s. 213.
54 Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 42, PL 87, 103536; Jonasz
z Bobbio, ¯ywot w. Kolumbana I, 22, PSP, t. 60, s. 212: P³yn¹c wiêc Loar¹ przybyli do miasta Tours [...]
O brzasku dnia za zaprosi³ go na posi³ek biskup tego miasta, Leuparius; m¹¿ Bo¿y uda³ siê tam chêtnie,
aby daæ odpocz¹æ swoim, i spêdzi³ u wspomnianego biskupa ca³y ten dzieñ. [...] Tak to Leupecharius
zaopatrzy³ mê¿a Bo¿ego we wszystkie niezbêdne rzeczy, a nastêpnie go po¿egna³ [...].
55 Jonasz z Bobbio, ¯ywot w. Kolumbana I, 27, PSP, t. 60, s. 216: [...] Zaraz te¿ przyszed³ do
kocio³a biskup tego miasta, a znalaz³szy wiêtego Kolumbana, wypyta³ go kim jest. Ten wyzna³, i¿ jest
tutaj cudzoziemcem. Rzek³ mu na to ów biskup: »Jeli potrzebujesz ¿ywnoci, chod do mego domu
i we, ile ci trzeba« [...].
56 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 126.
57 Ibidem, s. 127; por. Kolumban w., List II, 7, PSP, t. 60, s. 86.
58 Kolumban w., List I, 6, s. 82: Poza tym pytam, co s¹dzisz o tych biskupach, których
powo³uje siê na te stanowiska wbrew prawu, to znaczy przez przekupstwo; pisarz Gildas okreli³ ich
jako zarazê kupcz¹c¹ godnociami duchownymi. Czy nale¿y ³¹czyæ siê z nimi [w spo³ecznoci Kocio³a]? wielu zaiste takich biskupów  a jest to sprawa bardzo powa¿na  przebywa, jak wiadomo, w naszej
prowincji [...].
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autorytetem wród niektórych kap³anów i liczni biskupi spowiadali siê przed
nim ze swoich wstydliwych grzechów z czasów m³odoci59. Dziêki temu stawa³ siê on ich doradc¹ w sprawach duchowych. Iroszkocki opat  jak na owe
czasy  proponowa³ nowatorskie rozwi¹zanie ró¿nych kwestii, np. aby biskupi
podejmowali siê gruntownej odnowy religijnej poprzez czêste zwo³ywanie synodów kocielnych i zajmowanie siê dra¿liwymi kwestiami 60 .
w. Kolumban, mimo zadra¿nieñ, pozosta³ lojalny w stosunku do episkopatu.
Nie pojawi³ siê przed gronem hierarchów kocielnych, poniewa¿ zna³ swój
porywczy charakter, a nie chcia³ nikogo obraziæ. Uzna³ za bezsensowne wdawanie siê w s³owne sprzeczki i przyj¹³ postawê uleg³oci wobec wy¿szej w³adzy61.
Ostatecznie znalaz³ swoje miejsce w szeregu i wykazywa³ pos³uszeñstwo wobec
osób stoj¹cych wy¿ej od niego, i nie niszczy³ zastanych tradycji kocielnych.
2. Relacje organizatorów życia monastycznego
ze Stolicą Apostolską

Na przyk³adzie zgromadzonego materia³u mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunki
miêdzy mnichami a biskupami by³y ró¿norodne i trudno je jednoznacznie oceniæ, natomiast jeli chodzi o relacje mnichów z w³adz¹ papiesk¹, to by³y one
zazwyczaj poprawne.
2.1. Kontakty św. Agustyna z papieżami

w. Augustyn, bêd¹c kap³anem a potem biskupem, nie odby³ wizyty bezporednio u papie¿a w Rzymie. Nawi¹za³ jednak kontakt z papie¿em Syrycjuszem (384399). Blisko zwi¹zany by³ te¿ z Bonifacjuszem, póniejszym papie¿em, do którego mia³ wielki szacunek, o czym mo¿na wnioskowaæ na podstawie
59 Kolumban w., List I, 6, s. 82: [...] S¹ bowiem tacy, którzy odkryli przede mn¹ swój niepokój
sumienia dotycz¹cy tych spraw i chcieli w rozmowie ze mn¹, niegodnym, zyskaæ pewnoæ, czy mog¹
bezpiecznie byæ biskupami po tym, co siê zdarzy³o, to znaczy po zakupieniu godnoci za pieni¹dze b¹d
te¿ po dopuszczeniu siê skrycie cudzo³óstwa w okresie diakonatu  mam tu na myli cudzo³óstwo ze
s³u¿b¹? A to u naszych nauczycieli uchodzi za niemniejszy wystêpek.
60 Kolumban zwraca³ siê do wy¿szego duchowieñstwa w sprawie kocielnych zjazdów; por. List II,
2, s. 83: [...] Obycie czynili to czeciej; chocia¿ nie zawsze w obliczu burzliwych sporów obecych
czasów macie czas dochowaæ tego, by wedle prawa kocielnego czyniæ tak raz b¹d dwa razy w roku;
[uczyñcie] to tym gorliwiej, jako ¿e i tak nieczêsto ma to miejsce. [...]; por. E. Derdziuk, Mnisi
iroszkoccy, s. 129.
61 Kolumban w., List II, 7, s. 86: Nie omieli³em siê wszak¿e pojawiæ przed Wami, abym
przypadkiem swoj¹ obecnoci¹ nie sprzeciwi³ siê s³owom Aposto³a, który powiada: »Nie walcz s³owami«, i w innym miejscu: »Mo¿e kto sk³onny jest do sprzeczki, my jednak nie mamy takiego zwyczaju;
ani my, ani Koció³ Bo¿y«.
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jego korespondencji. Najprawdopodobniej zna³ te¿ Innocentego I (402417)
i Celestyna I (422432)62.
Augustyn przyznawa³ nadrzêdne miejsce biskupowi Rzymu w kwestiach
doktrynalnych. Chcia³ nawet, by potêpienie Pelagiusza zatwierdzi³a Stolica
Apostolska i podkrela³ autorytet nastêpcy w. Piotra63. Pragn¹³, by w³¹czy³ siê
on w sprawê potêpienia b³êdnych teorii64. W 417 r., po uzyskaniu potwierdzenia
ze strony Stolicy Apostolskiej odnonie do postanowieñ afrykañskich synodów, wyra¿a³ swe g³êbokie zadowolonie i uzna³ sporn¹ kwestiê za zakoñczon¹.
Odpowiedzi papieskie by³y dla niego ostatecznymi dokumentami zatwierdzaj¹cymi doktrynalne decyzje. Móg³ wtedy powiedzieæ: Sprawa zosta³a zakoñczona: oby kiedy zakoñczy³ siê b³¹d!65.
2.2. Związki św. Cezarego z Arles ze Stolicą Apostolską

Cezary z Arles sam nigdy nie podwa¿a³ w³adzy zwierzchniej Stolicy
Apostolskiej i utrzyma³ na poprawnej stopie kontakty z kolejnymi papie¿ami.
Wykorzysta³ tê sposobnoæ, by zapewniæ zorganizowanemu przez siebie ¿eñskiemu klasztorowi niezale¿noæ od lokalnej hierarchii. Zgromadzenie mniszek
od tej pory mia³o prawo odwo³ywaæ siê do wy¿szej instancji, czyli do papie¿a
w sprawie swych wewnêtrznych problemów, a Cezary z Arles zagwarantowa³
to prawnie poprzez egzempcjê klasztoru. Wszelkie apelacje ze strony mniszek
kierowane by³y wprost do Rzymu z pominiêciem innych hierachów kocielnych66.
w. Cezary nie tylko jako skromny mnich, ale te¿ jako biskup zawsze
uznawa³ nad sob¹ zwierzchnoæ najwy¿szej w³adzy w Kociele powszechnym.
W Rzymie rozmawia³ z papie¿em Symmachem i podejmowa³ wa¿ne kwestie
organizacyjne zwi¹zane z ¿yciem religijnym. Papie¿ doceni³ jego zdolnoci
w tym zakresie i uczyni³ go nawet wikariuszem apostolskim ca³ej Galii. Biskup
Arles pe³ni³ od tej chwili funkcjê metropolity i reprezentowa³ osobê papie¿a na
podlegaj¹cym sobie obszarze67. Utrzymywa³ z papie¿em sta³y listowny kontakt, dziêki któremu wp³ywa³ na najwa¿niejsze kwestie kocielne. Jego kore62

Por. J. rutwa, Kontakty w. Augustyna z papieskim Rzymem, w: J. rutwa, Studia z dziejów
Kocio³a w staro¿ytnoci, Lublin 1999, s. 113116.
63 K. Burczak, Biskupi afrykañscy wobec herezji pelagianizmu, VoxP 22 (2002), t. 4243, s. 449450.
64 O stosunku w. Augustyna do Stolicy Apostolskiej por. G. Bardy, w. Augustyn, s. 331354.
65 Por. Augustinus, Sermo 131, 10, PL 38, 734: Roma locuta, causa finita est.
66 S. Caesarii, Regula ad virgines, Recapitulatio, PL 67, 1119; Cezary z Arles w., Rekapitulacja
XIV do: Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 136137.
67 Por. J. Pi³at, Wstêp, rMon 2, s. 16; A. ¯urek, w. Cezary, s. 2425.
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spondencja z papie¿ami: Symmachem, Hormizdasem, Feliksem, Agapitem,
Wigiliuszem wiadczy³a o nieustannej pielêgnacji wiêzi miêdzy Rzymem
a lokalnymi strukturami kocielnymi68 .
2.3. Św. Kolumban Młodszy a Stolica Apostolska

w. Kolumban (zm. 615), dzia³aj¹c na terenach galijskich, chcia³ ostatecznie wyjaniæ sprawê obliczania daty Wielkanocy i dlatego wys³a³ list do
papie¿a Grzegorza Wielkiego69. Nie znaczy to, ¿e sprzeciwia³ siê w³adzy papieskiej, wrêcz przeciwnie, zawsze liczy³ siê z jej zdaniem i odwo³ywa³ siê do
niej jeli chodzi o sprawy doktrynalne. W licie z oko³o 600 r., skierowanym do
Grzegorza, sam siebie nazywa³ nêdznym Go³¹bkiem, papie¿a za uwa¿a³ za
kontynuatora prawdziwej nauki Bo¿ej, nadawa³ mu z racji tego znakomite tytu³y70. Chcia³ naprawiæ moralnoæ i obyczaje panuj¹ce wród galijskich biskupów
i z tym problemem zwraca³ siê do najwy¿szego zwierzchnika w Kociele.
W licie z 613 r. do Bonifacego IV, nastêpcê w. Piotra nazywa³ g³ow¹ wszystkich Kocio³ów, czyli najwa¿niejszym Pasterzem. Sam zachowywa³ skromnoæ, okrelaj¹c siebie Palumbus (³ac. palumbes  dziki go³¹b), wrêcz nawet
za bardzo siê uni¿a³ wobec tego hierarchy71. Zawsze pisa³ listy w konkretnych
sprawach, szczególnie dotycz¹cych kwestii doktrynalnych. Przeprasza³ równoczenie za niepokój, jaki wywo³ywa³ poprzez swoje pisma. Mia³ wiadomoæ
ró¿nicy zdañ, jaka wystêpowa³a miêdzy nim a w³adz¹ w Rzymie i mimo wszystko nigdy otwarcie nie podwa¿a³ legalnoci w³adzy papieskiej. Chocia¿ sam by³
68
69

A. ¯urek, w. Cezary, s. 77.
w. Kolumban, pisz¹c do Grzegorza I podkrela³ zaczenie godnoci nastêpców w. Piotra; por.
List III,1, PSP, t. 60, s. 89: Grzeszny Kolumban przesy³a pozdrowienia w Chrystusie Papie¿owi N.,
czcigodnemu zwierzchnikowi i Ojcu na Stolicy Apostolskiej; por. List III, 2, PSP, t. 60, s. 89: Od
dawna ju¿ pragn¹³em w duchu odwiedziæ i pocieszyæ wszystkich zasiadaj¹cych na Stolicy Apostolskiej,
dostojników tak drogich ogó³owi wiernych, najprzewielebniejszych ojców obdarzonych wedle zas³ug
godnoci¹ apostolsk¹ [...].
70 Kolumban w., List I, 1-2, PSP, t. 60, s. 79: Ja, Bar-iona (nêdzny Go³¹bek) przesy³am
pozdrowienia w Chrystusie czcigodnemu Panu i Ojcu w Chrystusie, Najwspanialszej Ozdobie Kocio³a
Rzymskiego, niczym Najcenniejszemu Kwieciu chyl¹cej siê ku upadkowi Europy, Znakomitemu Badaczowi, zw³aszcza Znawcy Medytacji i Boskiej Nauki. »£aska Tobie i pokój od Boga, Ojca naszego,
i od Pana naszego, Jezusa Chrystusa«. Pragnieniem moim jest, czcigodny Ojcze  a niech nie bêdzie to
poczytane za zuchwa³oæ wzglêdem Ciebie  zapytaæ Ciê w sprawie Paschy, powo³uj¹c siê na s³owa
owej pieni: Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, i twoich starców, a powiedz¹ ci [...].
71 Kolumban w., List V, 1, s. 95: Do Najwy¿szego Namiestnika Kocio³a Powszechnego
w ca³ej Europie, Przewielebnego Papie¿a, Najdostojniejszego Patriarchy, Pasterza Pasterzy, Najczcigodniejszego Biskupa, Ojca Bonifacego omiela siê zwracaæ na pismie  a jest to zaiste rzecz zadziwiaj¹ca
i niespotykana, niezmierna rzadkoæ  Palumbus najpokorniejszy s³uga Jego Wysokoci, maluczki wobec Jego dostojnoci, prostaczek wobec Jego znakomitoci, mierny pisarczyk wobec jego wymownoci,
najpoledniejszy wobec najpierwszego, cudzoziemiec wobec pierwszego obywatela, uni¿ony s³uga wobec wszechpotê¿nego Pana; por. E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 177.
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przewiadczony o swojej racji, to jednak nie chcia³ staæ siê pysza³kiem72. Przecie¿ gdyby nie uznawa³ papie¿a, nie zwraca³by siê doñ z prob¹ o zaakceptowanie irlandzkich tradycji73, zale¿a³o mu wszak¿e na szybkim zakoñczeniu
schizmy i dlatego u¿ywa³ w listach wielu form grzecznociowych74.
Zwracaj¹c siê do papie¿a Bonifacego IV, oczekiwa³ od niego bardziej
stanowczej postawy i umocnienia autorytetu papieskiego w trakcie trwania
w Italii sporu o tzw. trzy rozdzia³y. Wed³ug w. Kolumbana nastêpca w. Piotra
stawa³ siê prawdziwym duszpasterzem, gdy¿ na ka¿dym biskupie Rzymu spoczywa³ obowi¹zek otwartego wypowiadania siê, co jest dobre a co z³e. Powinien on równie¿ umacniaæ ortodoksyjne pogl¹dy za pomoc¹ swoich doktrynalnych pism i poprzez zwo³anie synodu, który gwarantowa³by niepodwa¿alnoæ
jego decyzji75. Wiêkszy synod by³ dla w. Kolumbana jedyn¹ okazj¹ umo¿liwiaj¹c¹ obronê papiestwa przed atakami heretyków76.
Zakończenie

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e od momentu powstania ruchu monastycznego anachoreci oraz cenobici mieli stycznoæ z lokaln¹ hierarchi¹ kocieln¹ reprezentowan¹ m.in. przez biskupów. Pocz¹tkowo wzajemne wiêzi nie
zosta³y sprecyzowane, ale opiera³y siê raczej na dobrych relacjach miêdzy
obydwoma stronami i na chêci osi¹gniêcia kompromisu. Chocia¿ w wielu
72 Kolumban w., List I, 5, s. 97; do Grzegorza I Wielkiego Kolumban pisa³: Pisz¹c to wszak¿e
raczej ze zuchwa³oci¹ ni¿ z pokor¹ wiem, i¿ popad³em w pu³apkê bardzo niebezpiecznej pewnoci siebie,
niewiadom, ¿e bêdê musia³ siê z niej wydostaæ. Nie przystoi to ani miejscu, ani stanowi, aby cokolwiek pod
pozorem dyskusji godzi³o w Twe wielkie dostojeñstwo i by Ciebie, który zaiste legalnie zasiadasz na tronie
Piotra, aposto³a i klucznika, miesznie niepokoi³y pisma na temat Paschy nades³ane przeze mnie z Zachodu [...].
73 Kolumban w, List II, 7, s. 86.
74 Kolumban w., List III, 12, s. 89: Grzeszny Kolumban przesy³a pozdrowienia w Chrystusie
Papie¿owi N., czcigodnemu zwierzchnikowi i Ojcu na Stolicy Apostolskiej. Od dawna ju¿ pragn¹³em
w duchu odwiedziæ i pocieszyæ wszystkich zasiadaj¹cych na stolicy Apostolskiej, dostojników tak
drogich ogó³owi wiernych, najprzewielebniejszych ojców obdarzonych wedle zas³ug godnoci¹ apostolsk¹. Jak dot¹d wszak¿e nie zdo³a³em zadoæuczyniæ memu pragnieniu, pozostaj¹c jakby zamkniêty na
okrêcie unoszonym przez morskie fale, z powodu róznych niepokojów tych czasów i burzliwych schizm
u zamieszkuj¹cych s¹siedztwo ludów [...] .
75 Kolumban w., List V, 4, s. 97: [...] Dlatego, Ojcze wiêty, pos³u¿ siê wezwaniem i znanym
g³osem prawdziwego pasterza, stañ pomiêdzy wilkami i owieczkami, aby te uwolnione od bojani na
nowo w tobie rozpozna³y pierwszego pasterza. [...] Aby przeto nie utraci³ godnoci nastêpcy Aposto³a,
zachowaj wiarê apostolsk¹, potwierd j¹ wiadectwem, umocnij pismem, obwaruj zwo³aniem synodu,
by nikt nie móg³ sprzeciwiæ siê tobie w wietle prawa [...].
76 Kolumban w., List V, 10, s. 100: Wzywam Was, Ojcowie moi i najbli¿si orêdownicy,
abycie usunêli zak³opotanie z oblicza Waszych synów i uczniów, którzy z Waszego powodu s¹
w rozterce, a co wiêcej, aby ze stolicy wiêtego Piotra usuniêty zosta³ cieñ podejrzenia. Zwo³aj przeto
synod, abycie mogli oczyciæ siê z podnoszonych przeciwko Wam zarzutów; albowiem nie oskar¿a siê
Was jedynie o zawody z zaprzêgiem [...].
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przypadkach dochodzi³o do spiêæ, to jednak nigdy nie przebiega³y one a¿ tak
na sile, by mo¿na by³o mówiæ o powa¿nych konfliktach na szerok¹ skalê. Do
momentu zwo³ania soboru chalcedoñsiego (451) orodki cenobityczne cieszy³y
siê wzglêdn¹ swobod¹, ale po tym soborze fundacje klasztorów zosta³y ju¿
uzale¿nione od zgody lokalnej hierarchii kocielenej. Tak wiêc w miarê up³ywu czasu mnisi musieli z koniecznoci utrzymaæ dobre relacje z biskupami,
pomimo ¿e nie zawsze im siê to udawa³o.
Nieco inaczej przedstawia³a siê sytuacja jeli chodzi o stosunek mnichów
do Stolicy Apostolskiej. Nie by³o tu mowy o jakim sprzeciwianiu siê papie¿owi. Nawet jeli zaistnia³a jakakolwiek ró¿nica zdañ, wszyscy odwo³ywali siê
do papie¿a, uznaj¹c jego niezaprzeczalne zwierzchnictwo w wiecie chrzecijañskim. Taka tendencja utrzymywa³a siê w miarê na jednolitym poziomie we
wczesnoredniowiecznej Europie.
EARLY MONASTICISM IN RELATION
TO EPISCOPAL AND PAPAL AUTHORITY
(SUMMARY)

The article describes the relationship between the first monks and the Church hierarchy
represented by the bishops and popes. Bishops often mingled in the internal affairs of monastic
communities, but some organizers of monastic life, such as Caesarius of Arles limited the interference from the outside. Abbots in Ireland while they become more important than bishops. Basil the
Great, Augustine of Hippo, Caesarius of Arles, though they were monks, they exercised their functions well in positions of church and maintained friendly relations with the popes. A unique situation
is the abbot of St. Columba the Younger, who in Gaul is involved in disputes with the local hierarchy.
He did not agree even with the pope, but never openly spoke out against the Apostolic Seat. Monks
usually do not lead to the riots but were respectful for the representatives of ecclesiastical authority.

FRÜHES MÖNCHTUM UND SEINE BEZIEHUNG
ZUR BISCHÖFLICHEN UND PÄPSTLICHEN MACHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel beschreibt die Beziehung zwischen den ersten Mönchen und der kirchlichen Hierarchie der Bischöfe und Päpste. Die Bischöfe intervenierten in die inneren Angelegenheiten der klösterlichen Gemeinschaften, aber einige Organisatoren des monastischen Lebens, wie Caesarius von
Arles, begrenzten die Einflüsse der Hierarchie. Basilius der Große, Augustinus von Hippo, Caesarius
von Arles, obwohl sie Mönche waren, übten ihre Funktionen und hatten die freundlichen Beziehungen mit den Päpsten. Eine einzigartige Situation war der Abt von St. Columba, der in Gallien in
Auseinandersetzungen mit der lokalen Hierarchie verbunden war. Er war mit dem Papst nicht einverstanden, aber er sprach nicht öffentlich gegen den Apostolischen Stuhl. Die Mönche führten nicht zu
den Unruhen, aber sie hatten eine grosse Achtung für die Vertreter der kirchlichen Autorität.
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Przegl¹d historii jakiej idei nigdy nie zmierza jedynie do mo¿liwie dok³adnego i wieloaspektowego odkrycia przesz³oci. Je¿eli historia jest nauczycielk¹ narodów, to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ze szczególn¹ uwag¹ nale¿y s³uchaæ tej nauczycielki wtedy, gdy odkrywa przed badaczem g³êbokie korzenie
wspó³czesnych idei destrukcyjnych. Niew¹tpliwie dotyczy to zagadnienia eutanazji. Dowiadczenie historyczne pokazuje, jak splot nauki, medycyny oraz
okrelonej koncepcji cz³owieka i jego miejsca w spo³eczeñstwie potrafi wobec
nieuchronnego losu, jaki czeka ka¿d¹ istotê ludzk¹, wytworzyæ i skonkretyzowaæ na p³aszczynie politycznej antyludzki program dzia³ania. Jednoczenie
jednak, przy ca³ej krytyce myli proeutanazyjnej, nie nale¿y traciæ z oczu
prawdziwego problemu, który tkwi w samym jej centrum: cz³owiek musi zmierzyæ siê z faktem, ¿e prêdzej czy póniej mieræ stanie siê jego osobistym
i nieuniknionym dowiadczeniem  ju¿ nie jako obserwatora tych, którzy
umieraj¹ wokó³, ale jako g³ównego aktora dramatu, jakim jest umieranie. Celem poni¿szych rozwa¿añ jest wiêc nie tylko suchy przegl¹d faktów historycznych, ale wy³owienie z nich g³ównych motywów, elementów ideowych i uzasadnieñ, które s¹ obecne równie¿ we wspó³czesnej myli proeutanazyjnej.
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1. Exitus facilis – łagodna śmierć w starożytności

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e refleksja nad mierci¹ jest znacznie starsza, ni¿
uporz¹dkowany i odzwierciedlony w wiadectwach pisanych namys³ nad t¹
kwesti¹. To w³anie pocz¹tki historycznej konfrontacji z perspektyw¹ nieuchronnej mierci wskazuj¹ na obecnoæ ludzkiego umys³u. Konfrontacja ta musi byæ
uznana jednak równie¿ za katalizator w rozwoju filozofii, ale te¿ religii.
Znane nam ze róde³ greckich pojêcie eutanazji (gr. eu  dobry, thanatos
 mieræ) nie mia³o u swych korzeni tak ujemnego wydwiêku, jak to ma
miejsce dzisiaj i odnosi³o siê do wolnego od m¹k i lêku spokojnego umierania.
Za najstarsze wiadectwo pisane w tej materii uznawany jest fragment komedii
greckiego poety Kratinosa (ok. 500420 przed Chr.), u którego eutanazja
 dobra mieræ, oznacza mieræ ³agodn¹ i pozbawion¹ cierpieñ. W podobnym znaczeniu u¿ywa tego pojêcia Swetoniusz, opisuj¹c lekki i bezbolesny
zgon (exitus facilis) cesarza Augusta. Nie inaczej u¿ywa tego pojêcia tak¿e
staro¿ytny ¿ydowski filozof Filon z Aleksandrii (ok. 20 p. Chr.  50 po Chr.).
Gdyby odnieæ siê jedynie do tych wiadectw, mo¿na by równie¿ dzisiaj ¿yczyæ komu eutanazji, czyli dobrej, spokojnej, pogodzonej z losem mierci1.
Staro¿ytnoæ zna³a jednak i po czêci praktykowa³a to, co dzisiaj okrela
siê jako eutanazjê. Mocno zorientowana na wolnoæ jednostki myl stoicka
akceptowa³a pod pewnymi warunkami zarówno samobójstwo, jak i pomoc
lekarza w umierceniu pacjenta wtedy mianowicie, gdy powa¿na choroba uniemo¿liwia³a samodzielne i swobodne ¿ycie. Stanowisko takie wynika³o z najwy¿szego idea³u etycznego stoików, jakim by³ idea³ ataraksji (gr. a  brak,
taraksis  nie³ad, zamieszanie), czyli daleko posuniêtej obojêtnoci wobec wydarzeñ i ciosów losu. Wielkie cierpienia, które mog³yby ten spokój zaburzyæ,
uprawomocnia³y cz³owieka, w opinii stoików, do skrócenia swego ¿ycia2.
W wielkich staro¿ytnych wizjach idealnego pañstwa pojawia siê te¿ pomys³ planowej eksterminacji upoledzonych noworodków, co jednak nie by³o
okrelane mianem eutanazji. Wed³ug Platona (ok. 427  347 przed Chr.) nale¿y
eliminowaæ przez aborcjê b¹d pozostawienie bez opieki po urodzeniu te dzieci, których ojcami byli starsi mê¿czyni, co zdaniem staro¿ytnych nie dawa³o
wielkich nadziei na odpowiedni¹ jakoæ potomstwa3. Podobnie Arystoteles
(384  322 przed Chr.) by³ zdania, ¿e trzeba cile reglamentowaæ rozród,
a gdyby mimo to pojawi³y siê dzieci niezaplanowane przez pañstwo, nale¿y je
1 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
München 1999, s. 16n.
2 U. Eibach, Sterbehilfe  Tötung aus Mitleid? Euthanasie und lebensunwertes Leben, Wuppertal 21998, s. 17.
3 Platon, Pañstwo III, 409e410a; V, 459de, 461 c.
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umiercaæ. Mamy tu do czynienia z typowym podejciem eugenicznym ze
wzglêdu na korzyci spo³eczne. Taka postawa idzie jednak u Arystotelesa
w parze z brakiem akceptacji umiercania pacjenta przez lekarza, co by³oby,
zdaniem filozofa, wyrazem tchórzostwa4.
Staro¿ytnoæ zna jednak tak¿e tradycjê opowiadaj¹c¹ siê zdecydowanie
za wartoci¹ ¿ycia. Chodzi o zespó³ pism przypisywanych legendarnemu lekarzowi Hipokratesowi (ur. ok. 460 przed Chr.) znany pod nazw¹ Corpus Hippocraticum. Analiza historyczno-krytyczna utworów wchodz¹cych w sk³ad tego
zbioru wskazuje, ¿e zapewne nie wszystkie wysz³y spod pióra samego Hipokratesa, o czym mog¹ wiadczyæ chocia¿by pewne sprzecznoci miêdzy nimi.
Niektóre rady, jakie Hipokrates daje swoim lekarzom po czêci usprawiedliwiaj¹ zaniechanie terapii umieraj¹cych, zazwyczaj ze wzglêdu na dobre imiê
lekarza. Jednak pojawiaj¹ siê te¿ teksty wskazuj¹ce na ³agodzenie przez medyków cierpieñ umieraj¹cych. Najbardziej znanym i zasadniczym dla hipokratejskiego lekarza tekstem jest tzw. Przysiêga Hipokratesa. Zawarty w niej zakaz
podawania kobietom rodków aborcyjnych oraz jakichkolwiek trucizn, za pomoc¹ których kto móg³by sobie odebraæ ¿ycie, wskazuje na mocne przywi¹zanie Hipokratesa do etosu promuj¹cego szacunek dla ¿ycia5. Lekarz hipokratejski nie tylko nie zabija³, ale tak¿e nie uczestniczy³ porednio w zabójstwie,
nie udziela³ te¿ nikomu nawet rady w tej materii6.
Podsumowuj¹c wiadectwa staro¿ytne mo¿na stwierdziæ, ¿e pojêcie eutanazji dotyczy³o w nich raczej pewnego filozoficznego idea³u mierci i nie
odnosi³o siê do dzia³añ medycznych, chocia¿ pewne nurty myli staro¿ytnej
akceptowa³y pomoc lekarsk¹ w odebraniu sobie ¿ycia przez pacjenta, jak te¿
eliminacjê dzieci upoledzonych.
2. Ars moriendi – chrześcijańska sztuka umierania

Chrzecijañskie umi³owanie ¿ycia jako Bo¿ego daru, którego cz³owiekowi nie wolno odrzuciæ, a jednoczenie jako zadania, którego wykonanie bêdzie
decydowa³o o pomiertnym losie, sprawi³o, ¿e problematyka eutanazyjna znik³a na ca³e stulecia z obszaru dyskusji etycznej. Jednoczenie chrzecijañstwo,
w odró¿nieniu do przedchrzecijañskiej staro¿ytnoci, rozwija³o sieæ orodków
4
5

Arystoteles, Polityka VII, 1335b Etyka Nikomachejska III, 1116a.
Nikomu, nawet na ¿¹danie, nie podam mierciononej trucizny, ani nikomu nie bêdê jej
doradza³, podobnie te¿ nie dam nigdy niewiecie rodka na poronienie. W czystoci i niewinnoci
zachowam ¿ycie swoje i sztukê swoj¹ (t³um. G. Piankówna), http://adonai.pl/life/?id=110 (17 VI 2011).
6 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
s. 3842.

328

Ks. Marian Machinek MSF
Historia

pomocy dla chorych i umieraj¹cych. Najpierw dokonywa³o siê to w ramach
ma³ych i przejrzystych wspólnot wczesnochrzecijañskich, póniej miejscami
takiej pomocy sta³y siê zakony, a¿ w koñcu pojawi³y siê zorganizowane punkty
opieki medycznej7. Rozwój opieki medycznej, jaki dokona³ siê w okresie redniowiecza, zwi¹zany by³ tak¿e z rozwojem ruchu pielgrzymkowego do miejsc
wiêtych. Zdro¿eni pielgrzymi, nierzadko wyczerpani i chorzy, potrzebowali
miejsc, gdzie mogliby siê zatrzymaæ i zregenerowaæ si³y.
W czasach, w których spo³eczeñstwa Europy by³y szczególnie pustoszone przez zarazy i wojny pojawi³y siê formy duchowoci i pobo¿noci, które
by³y chrzecijañsk¹ adaptacj¹ staro¿ytnego idea³u szczêliwej mierci8. W traktatach z gatunku sztuki dobrego umierania (ars bene moriendi) zawierano nie
tylko rady dotycz¹ce zachowania siê wobec bliskiej mierci, ale z biegiem czasu
sta³y siê one zbiorami rad dotycz¹cymi sztuki ¿ycia (ars vivendi). Cz³owiek
powinien ¿yæ, pamiêtaj¹c o swojej przemijalnoci i miertelnoci i tak u¿ywaæ
dóbr przemijaj¹cych, by móc w ka¿dej chwili stan¹æ przed Boskim Sêdzi¹9.
3. Śmierć w idealnym państwie
– nowożytna refleksja o kresie życia

Chocia¿ czasy nowo¿ytne nie przynios³y zmiany pogl¹dów na temat eutanazji, to jednak dokona³a siê stopniowo istotna dla tej tematyki zmiana perspektywy. Ju¿ nie Bóg i ¿ycie wieczne, ale cz³owiek i jego ¿ycie doczesne
sta³y siê przedmiotem refleksji filozoficznej. W tym kontekcie warto wspomnieæ wzmiankê, jak¹ Tomasz Morus (14771535) umieci³ w swojej wizji
idealnego pañstwa, której nada³ tytu³ Utopia. Dzie³o Morusa, od którego tytu³u
wzi¹³ nazwê ca³y literacki gatunek, jest przyk³adem ponownego o¿ywienia
refleksji na temat idealnego kszta³tu pañstwa. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Morus
pozostawa³ tu pod silnym wp³ywem myli platoñskiej. Idealne pañstwo to
pañstwo ludzi ¿yj¹cych w dobrobycie i pomylnoci, ciesz¹cych siê dobrym
zdrowiem. Gdyby siê okaza³o, ¿e kto zapada na ciê¿k¹ chorobê, spo³ecznoæ
powinna o niego dbaæ. Je¿eli jednak choroba okaza³a siê nieuleczalna i zwi¹zana z wielkimi boleciami, Morus zaleca, by kap³ani oraz urzêdnicy idealnego
pañstwa zachêcali chorego, aby nie przeciwstawia³ siê mierci, lecz podda³ siê
7 H. Pichlmaier, Hopiz/Hospizbewegung. 1. Zum Problemstand, w: W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.),
Lexikon der Bioethik, t. 2, Gütersloh 2000, s. 233235.
8 Zob. G. Virt, Leben bis zum Ende. Zur Ethik des Sterbens und des Todes, Innsbruck 1998,
s. 1013.
9 J. Wohlmuth, Sterben/Sterblichkeit. Theologisch, w: W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.), Lexikon
der Bioethik, t. 3, s. 460.
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jej jak najszybciej, co mu te¿ zostanie bezbolenie zapewnione10. Trudno rozstrzygn¹æ, czy te rady Morusa s¹ wyrazem k¹liwej ironii odnonie do stosunków pañstwowych panuj¹cych w jego czasie oraz form¹ ostrze¿enia przed
mo¿liwymi konsekwencjami dalszego ich rozwoju (by³aby to zatem forma
negatywnej utopii), czy te¿ Morus rzeczywicie by³ zwolennikiem eutanazji
na ¿yczenie pacjenta. Nawet gdyby ta druga ewentualnoæ okaza³a siê prawdziwa, u pocz¹tku ery nowo¿ytnej ta opinia Morusa by³a osamotniona11.
Inny nowo¿ytny myliciel, Franciszek Bacon (15611626), u¿ywa wprawdzie pojêcia eutanazji, nadaje mu jednak zupe³nie inne znaczenie. Rozró¿nia
on mianowicie eutanazjê zewnêtrzn¹ (euthanasia exterior), która polega³aby
na ul¿eniu umieraj¹cemu w jego cierpieniu, jednak bez dzia³añ zabójczych,
oraz eutanazjê wewnêtrzn¹ (euthanasia interior). Ta ostatnia dotyczy³aby osobistego przygotowania siê do dobrej mierci12.
W literaturze XVIII i XIX w. pojêcie eutanazji pojawia siê sporadycznie
i odnosi siê do zadañ lekarza wobec umieraj¹cych. Jednak ci¹gle niedopuszczalne jest wspó³dzia³anie lekarza w samobójstwie pacjenta b¹d umiercenie
go na w³asne ¿yczenie Jakiekolwiek dzia³anie lekarza w celu skrócenia ¿ycia
pacjenta jest okrelone jako niedopuszczalne. Zmiana pogl¹dów na ten temat
pojawi³a siê dopiero na prze³omie XIX i XX w.
4. Prawo do własnej śmierci
– idee proeutanazyjne na przełomie XIX i XX w.

Obszar jêzyka niemieckiego by³ na prze³omie XIX i XX w. wiod¹cym
rodowiskiem rozwoju i wymiany myli filozoficznej i badañ naukowych. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w³anie w tym obszarze pojawi³y siê pierwsze g³osy opowiadaj¹ce siê za eutanazj¹. W filozoficznej koncepcji nadcz³owieka, jaka wysz³a spod pióra Fryderyka Nietzschego (18441900) nie mog³o byæ miejsca dla
jednostek s³abych i upoledzonych. Ustami swojego Zaratustry Nietzsche sformu³owa³ postulat zakoñczenia w³asnego ¿ycia, kiedy tylko cz³owiek uzna je za
bezwartociowe13. Z wielk¹ pogard¹ odnosi siê on do chorych. Nazywa ich
10
11

T. Morus, Utopia, t³um. K. Abramowicz, Warszawa 1954, s. 152.
Argumenty na rzecz traktowania tego fragmentu Utopii raczej jako wyraz krytyki pewnej
mentalnoci, której sam Morus nie popiera³, podaje J. Malczewski, Z dziejów pojêcia eutanazji,
w: B. Chyrowicz (red.), Eutanazja: prawo do ¿ycia  prawo do wolnoci, Lublin 2005, s. 5155.
12 Zob. E. Schockenhoff, Ethik des Lebens. Grundlapen und neue Herausforderungen, Freiburg
BaselWien 2009, s. 491.
13 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaraustra. Ksi¹¿ka dla wszystkich i dla nikogo, t³um. W. Berent,
Warszawa 2002, s. 7173.
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paso¿ytami spo³eczeñstwa, którzy zbyt d³ugo trzymaj¹ siê swego ¿ycia jak
robaczywe owoce ga³êzi. Nietzsche ¿yczy sobie, by spo³eczna burza potrz¹snê³a tym drzewem ¿ycia i usunê³a zeñ wszelkie zepsute owoce. Skoro takie
jednostki same nie chc¹ sobie zdaæ sprawy z tego, ¿e kontynuowanie egzystencji w ich stanie jest po prostu nieprzyzwoite, lekarze powinni staæ siê wobec
nich wyrazicielami spo³ecznej pogardy i zepchn¹æ to, co zwyrodnia³e na granicê ¿ycia, robi¹c przez to miejsce dla zdrowych14. Szeroko znane pogl¹dy Fryderyka Nietzschego niew¹tpliwie wp³ynê³y na rozwój myli proeutanazyjnej.
Do prekursorów takiego podejcia nale¿a³ niew¹tpliwie Adolf Jost
(ur. 1874). W swoim niewielkim, wydanym w 1895 r., dzie³ku zatytu³owanym
Das Recht auf den eigenen Tod (Prawo do w³asnej mierci), Jost opowiada siê
za jednoznacznym rozwi¹zaniem problemu psychicznie i fizycznie nieuleczalnie chorych, postuluj¹c prawo do ich umiercenia. Zwornikiem argumentacji
Josta jest pojêcie wartoci ¿ycia. Definiuj¹c to pojêcie w oparciu o filozofiê
utylitarystyczn¹, Jost stwierdza, ¿e w niektórych przypadkach wartoæ ¿ycia
jest tak niska, ¿e zarówno ze wzglêdu na samego chorego, jak te¿ spo³eczne
koszty opieki, eliminacja takiego chorego powinna zostaæ dopuszczona. ¯ycie
mo¿e bowiem staæ siê bezwartociowe, a nawet osi¹gn¹æ wartoæ negatywn¹.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e Jost nie argumentuje w oparciu o prawo jednostki
do decydowania o w³asnej mierci, ale ma na uwadze spo³eczne aspekty pewnego problemu, jaki w jego opinii stanowi¹ nieuleczalnie chorzy. Dla spo³eczeñstwa stanowi¹ oni obci¹¿enie, gdy¿ konsumuj¹ dobra, nie pomna¿aj¹c
jednoczenie dobrobytu w³asn¹ prac¹15.
Nie mo¿na w tym kontekcie nie wspomnieæ tak¿e Alfreda Ploetza
(18601940), któremu nadano przydomek misjonarza higieny rasowej. Jako
zwolennik spo³ecznego darwinizmu, Ploetz wskazywa³ na obni¿anie siê jakoci
ludzkich populacji poprzez rezygnacjê z naturalnych mechanizmów selekcyjnych. Medycyna, która opiekuje siê jednostkami s³abymi, chorymi i upoledzonymi jest równoznaczna z kontraselekcj¹. Równie¿ on postuluje koniecznoæ
zaprzestania dzia³añ kontraselekcyjnych poprzez eliminacjê jednostek bezwartociowych i s³abych, by unikn¹æ degeneracji rasy. Prawomocnoæ eliminacji
powa¿nie upoledzonych dzieci uzasadnia tym, ¿e niedorozwój mózgu nie
kwalifikuje ich w ogóle do grona istot ludzkich16.
Równie¿ znany zwolennik teorii ewolucji i autor tzw. prawa biogenetycznego, Ernest Haeckel (18341919) by³ aktywnym propagatorem skrócenia, jak
14

s. 8891.

U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,

15 R. Sonnenberg, Von der Sterbepflege zur Vernichtung des Lebens. Zum Wandel des Euthanasie Begriffs im 20. Jahrhundert  ein Rückblick, die Drei 11 (2006), s. 29.
16 Ibidem, s. 28.
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twierdzi³, bezsensownych cierpieñ nieuleczalnie chorych. Za³o¿one przez niego
czasopismo Das monistische Jahrhundert (Monistyczne Stulecie) publikowa³o
propozycje prawnej legalizacji eutanazji na ¿yczenie po wyra¿eniu zgody s¹du17.
W kontekcie postulatów legalizacji eutanazji zwraca siê szczególn¹ uwagê na wydane w 1920 r. przez Karla Bindinga (18411920) i Alfreda Hochego
(18651943) dzie³o nosz¹ce programowy tytu³ Die Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens (Przyzwolenie na niszczenie ¿ycia niegodnego ¿ycia).
Zasiêg oddzia³ywania tego dzie³a jest niew¹tpliwie zwi¹zany z renom¹ jego
autorów: Binding, profesor prawa w Lipsku, uchodzi³ za jednego z najwybitniejszych znawców prawa karnego; Hoche by³ wp³ywowym profesorem psychiatrii we Freiburgu. Autorzy postuluj¹ umiercanie nieuleczalnie chorych,
zarówno tych, którzy w obliczu nieuleczalnej choroby pragn¹ skrócenia swoich cierpieñ, jak te¿ psychicznie chorych. Nie wykazuj¹ oni wprawdzie pragnienia mierci, ale nie ma w nich te¿ woli ¿ycia, przez co staj¹ siê drastycznym przeciwstawieniem tego, co stanowi o istocie cz³owieka. Autorzy nie
zadowalaj¹ siê przy tym uznaniem dopuszczalnoci tego rodzaju dzia³añ, ale
uwa¿aj¹ je wrêcz za obowi¹zek wyp³ywaj¹cy z litoci. Ludzie w takim stanie
stanowi¹ balast (niem. Balastexistenz) zarówno dla siebie samych, jak i dla
ca³ego spo³eczeñstwa. Pojêcie egzystencji balastowych zrobi po latach karierê w ramach ideologii nazistowskiej18.
W takiej atmosferze w latach trzydziestych XX w. zaczê³y powstawaæ
pierwsze organizacje popieraj¹ce eutanazjê, jak np. Society for the Right to Die
w USA czy Voluntary Euthanasia Society w Wielkiej Brytanii.
5. Gnadentod w czasach nazistowskich

Nazistowska ideologia czystoci rasy, która w wy¿ej przedstawionych
tendencjach i programach znalaz³a swoj¹ inspiracjê i potwierdzenie, przewidywa³a nie tylko ekspansjê rasy aryjskiej kosztem innych ras uznanych za ma³owartociowe, ale tak¿e zabiegi zmierzaj¹ce do poprawienia jakoci w³asnego
spo³eczeñstwa. Mia³y temu s³u¿yæ z jednej strony programy promuj¹ce rozród
osób uznanych za wzorcowych przedstawicieli rasy aryjskiej (orodki, w których wyznaczeni oficerowie zap³adniali wyznaczone niemieckie kobiety nosi³y
nazwê Lebensborn  zdrój ¿ycia), a z drugiej  przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do
17 E. Schockenhoff, Sterbehilfe und Menschenwürde. Begleitung zu einem eigenen Tod, Regensburg 1991, s. 5255.
18 K. Binding, A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und
ihre Form, Leipzig 1920, http://home.filternet.nl/~fn003273/ldo/Sites/freigabe.htm (10 VI 2011).
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eksterminacji s³abych. Sam Adolf Hitler przedstawi³ siebie w Mein Kampf
w roli chirurga, który precyzyjnymi ciêciami zamierza usun¹æ wszystko, co
w organizmie pañstwa jest chore i zdegenerowane. Jak w ka¿dej innej dziedzinie, równie¿ w tej nazici wykorzystali wszystkie ówczesne rodki propagandowe, by uzyskaæ jak najszersze spo³eczne poparcie dla podejmowanych dzia³añ. Wród podjêtych kroków na pierwsze miejsce wysuwa siê nakrêcony
w 1942 r. na zlecenie Josepha Goebbelsa film pt. Ich klage an (Oskar¿am).
Bohaterka filmu  Hanna, gdy zaczyna chorowaæ na stwardnienie, które objawia siê postêpuj¹cym niedow³adem, maj¹c w perspektywie mieræ z powodu
parali¿u miêni oddechowych, prosi swego mê¿a Thomasa  znanego lekarza,
by j¹ umierci³. W dramatycznych s³owach okrela siebie sam¹ w tym stanie
jako kupa miêsa. Jej m¹¿ w koñcu spe³nia tê probê. Przyjaciel rodziny,
równie¿ lekarz, pocz¹tkowo zdecydowanie protestuje, argumentuj¹c, ¿e lekarz
powinien staæ na stra¿y ¿ycia. Ale na procesie, jaki wytoczono mê¿owi Hanny za zabójstwo ¿ony, to w³anie on staje siê tytu³owym oskar¿ycielem.
W prometejskim przemówieniu oskar¿a ustawodawstwo i porz¹dek prawny,
które jak stwierdza, nie pozwalaj¹ lekarzom i prawnikom s³u¿yæ narodowi.
Jako nieludzki i nienaturalny piêtnuje porz¹dek prawny, który wymaga, by
chory mêczy³ siê bezsensownie przed swoj¹ mierci¹. W filmie pojawia siê
tak¿e postaæ duchownego, który wobec cierpienia Hanny enigmatycznie
stwierdza, ¿e mi³oæ jest wprawdzie lekarstwem, ale równie¿ rozs¹dek jest
z Boga19.
Chocia¿ omówiony film odnosi³ siê jedynie do pewnej grupy chorych,
praktyczne zastosowanie propagowanych w nim idei objê³o w hitlerowskich
Niemczech znacznie wiêksz¹ grupê obywateli. Datowany wstecz na padziernik 1939 r. rozkaz Adolfa Hitlera przewidywa³ takie rozszerzenie kompetencji
wyznaczonych lekarzy, ¿e wolno im by³o wyselekcjonowanym chorym zadaæ
mieræ z litoci (niem. Gnadentod). Jednym z g³ównych deklarowanych motywów nazistowskich ustaw legalizuj¹cych eutanazjê by³y litoæ oraz interes
narodowy: to w³anie naród mia³by okazywaæ chorym litoæ, nie przymuszaj¹c
ich wbrew ich woli do ¿ycia w cierpieniu. Zainicjowana pod kryptonimem T-420
szeroko zakrojona akcja doprowadzi³a do eliminacji ponad stu tysiêcy nieuleczalnie chorych, w tym tak¿e pacjentów zak³adów psychiatrycznych. Oficjal19

Film Ich klage an nale¿y obecnie w Niemczech do obrazów dostêpnych jedynie w ograniczonym zakresie. Zob. omówienie filmu: C. Spaemann, Ich klage an. Spielfilm. Deutschland 1942,
w: R. Spaemann, Th. Fuchs (red.), Töten oder sterben lassen? Worum es in der Euthanasiedebatte geht,
FreiburgBaselWien 21998, s. 711.
20 Kryptonim ten pochodzi od adresu biura koordynuj¹cego akcjê. Mieci³o siê ono w Berlinie,
na Tiergartenstraße nr 4.
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nie musia³a ona zostaæ zawieszona ju¿ w 1941 r. wskutek ostrego sprzeciwu
obu wielkich Kocio³ów: katolickiego i ewangelickiego, jednak faktycznie prowadzona by³a do koñca wojny.
Dowiadczenia wojenne sprawi³y, ¿e na ca³e lata zaprzestano dyskusji na
temat eutanazji, a pojêcie to kojarzone by³o od razu ze zbrodniami nazistów.
Dopiero od koñca lat piêædziesi¹tych zauwa¿yæ mo¿na aktywizacjê rodowisk
proeutanazyjnych.
6. Współczesne europejskie ustawy eutanazyjne

Powojenne ruchy proeutanazyjne pos³uguj¹ siê w bardzo nieznacznym
stopniu argumentacj¹ eugeniczn¹, która jako czo³owy argument nazistów zosta³a zdyskredytowana. Zasadnoæ eutanazji ma potwierdzaæ z jednej strony
suponowane prawo ka¿dego cz³owieka do umierania wolnego od cierpienia,
a z drugiej  prawo do decydowania o w³asnej mierci. Wyrazem tak rozumianego prawa do eutanazji s¹ regulacje, jakie pojawi³y siê w drugiej po³owie XX w.
Wyj¹tkowym przyk³adem rozwoju prawodawstwa w dziedzinie eutanazji sta³a
siê w drugiej po³owie XX w. Holandia, bêd¹ca te¿ pierwszym krajem, którego
parlament zadecydowa³ o depenalizacji eutanazji, tzn. o zaniechaniu cigania
lekarzy, którzy by siê jej dopucili. Wiod¹cym motywem holenderskich inicjatyw ustawodawczych jest transparencja, która z jednej strony ma umo¿liwiæ
kontrolê do tej pory potajemnie dokonywanych zabiegów eutanazji, a z drugiej
uwolniæ od odpowiedzialnoci karnej tych lekarzy, którzy bêd¹ gotowi dzia³aæ
w ramach okrelonych przez ustawodawstwo. Zgodnie z t¹ logik¹ reformê
prawa dotycz¹cego eutanazji rozpoczêto od badañ przeprowadzonych w latach
19891991 na zlecenie rz¹du holenderskiego w gronie 405 losowo wybranych
lekarzy. W sporz¹dzonym na ich podstawie tzw. Raporcie Remmelinka ujawniono, ¿e ponad po³owa ankietowanych przeprowadzi³a ju¿ przynajmniej raz
aktywn¹ eutanazjê b¹d pomog³a choremu odebraæ sobie ¿ycie21. Od 1994 r.
zaczê³o w Holandii obowi¹zywaæ prawo gwarantuj¹ce niekaralnoæ eutanazji,
o ile zachowane by³y przepisane procedury. Kolejne rozlunienie prawa dotycz¹cego eutanazji dokona³o siê w Holandii w 2000 r., gdy pañstwo ca³kowicie
wycofa³o siê z nadzorowania tej kwestii, powierzaj¹c to zadanie lokalnym
gremiom fachowców, a organy pañstwowe maj¹ wkraczaæ dopiero wtedy, gdyby stwierdzono niezachowanie okrelonych w ustawie kryteriów.
21 Por. R. Fenigsen, Eutanazja  mieræ z wyboru?, Poznañ 1994, s. 122128. Zob. H. ten Have,
J. Welie, Euthanasie  eine gängige medizinische Praxis? Zur Situation in den Niederlanden, Zeitschrift
für medizinische Ethik 39 (1993), s. 6465.
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Ustawodawstwo holenderskie zmierza do zapewnienia bezpieczeñstwa
prawnego lekarzom, którzy na probê pacjenta dokonaj¹ na nim eutanazji. Ich
opinia jest te¿ kluczowa przy os¹dzeniu, czy pacjent spe³nia kryteria kwalifikuj¹ce go do tej procedury. W uchwalonej w 2000 r. ustawie przewidziano, ¿e
aby lekarz móg³ dokonaæ niekaralnej eutanazji, powinien dojæ do przekonania, ¿e chory, który prosi o mieræ, nie znajduje siê pod wp³ywem nacisków
zewnêtrznych, które mog³yby ograniczaæ jego swobodê decyzji oraz ¿e proba
zosta³a sformu³owana po g³êbokim namyle. Lekarz musi te¿ udzieliæ pacjentowi wyczerpuj¹cych informacji odnonie do jego stanu zdrowia i rokowañ na
przysz³oæ. Istotne jest tak¿e okrelenie, ¿e stan pacjenta jest beznadziejny,
a jego cierpienie  nie do zniesienia. Gdy po konsultacji z pacjentem lekarz
dojdzie do wniosku, ¿e nie ma ¿adnych alternatywnych rodków pomocy oraz
skonsultuje swoje konstatacje z innym lekarzem, mo¿e dokonaæ eutanazji.
Uwa¿na analiza powy¿szych kryteriów pokazuje wyranie, ¿e decyzja o eutanazji opiera siê na ca³kowicie subiektywnych przes³ankach, które nie dadz¹ siê
w ¿aden sposób zobiektywizowaæ (np. cierpienie nie do zniesienia czy te¿ brak
alternatywnych rodków pomocy). Wartoæ ludzkiego ¿ycia nie jest tu w ogóle
tematyzowana. Zostaje ona ca³kowicie uzale¿niona od odczuwalnej przez pacjenta jakoci ¿ycia22.
Dowiadczenia kilkunastu lat pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku wniosków. Zauwa¿alna jest wyrana tendencja do rozszerzenia grupy osób kwalifikuj¹cych siê do eutanazji, przy jednoczenie niewiele zmieniaj¹cej siê ca³kowitej liczbie dokonanych eutanazji. Oprócz umiercania na ¿yczenie, udzielano
w wielu przypadkach tak¿e pomocy w samobójstwie, umiercano pacjentów
bez ich woli (chodzi o nieprzytomnych, którzy nie mogli wyraziæ swej woli)
b¹d te¿ spowodowano mieræ przez zwiêkszanie dawek rodków farmakologicznych. Jednak najwiêcej daje do mylenia to, ¿e nie zosta³ osi¹gniêty g³ówny cel ustawodawstwa depenalizuj¹ego eutanazjê: transparencja. Jak wynika
z badañ ci¹gle znaczna jest liczba dokonanych potajemnie eutanazji, które nie
s¹ przez lekarzy jako takie deklarowane (w kartê chorego wpisywany jest zgon
naturalny), gdy¿ lekarze nie byli w stanie spe³niæ przewidzianych w ustawie
kryteriów.
Bardzo problematyczn¹ dynamikê ustawodawstwa depenalizuj¹cego eutanazjê dostrzec mo¿na, porównuj¹c ustawodawstwo holenderskie z innymi
ustawami tego typu w Europie. W 2002 r. podobne ustawodawstwo przyjêto
w Belgii. Ustawa belgijska dopuszcza eutanazjê ju¿ nie tylko cierpi¹cych na
22

M. Machinek, mieræ w dyspozycji cz³owieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego
¿ycia, Olsztyn 22004, s. 6769.
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nieuleczalne choroby fizyczne, ale tak¿e pacjentów psychiatrycznych, którzy
z fizjologicznego punktu widzenia mog¹ byæ ca³kowicie zdrowi. Wydaje siê
to zupe³nie zrozumia³e, skoro to pacjent wraz z lekarzem decyduj¹, czy cierpienie jest nie do zniesienia. Zatem proba o eutanazjê nie dotyczy tu ju¿
jedynie sytuacji terminalnej. W myl ustawy belgijskiej pacjent powinien
przedstawiæ probê o eutanazjê na pimie (b¹d przez porednika). Miêdzy
pisemn¹ prob¹ a wykonaniem eutanazji musi up³yn¹æ co najmniej miesi¹c.
Konieczna jest tak¿e konsultacja lekarza z innym specjalist¹ z danej dziedziny
(np. z psychiatr¹)23.
W 2009 r. podobne rozwi¹zania zosta³y zaakceptowane przez parlament
Luksemburga. Prawo depenalizuj¹ce eutanazjê i pomoc w samobójstwie zosta³o tu uchwalone wraz z prawem reguluj¹cym opiekê paliatywn¹. Pacjentowi
pozostawia siê ca³kowit¹ wolnoæ w decydowaniu o tym, czy cierpienie fizyczne lub psychiczne, jakie odczuwa, jest na tyle nieznone a sytuacja beznadziejna, by poprosiæ o eutanazjê. Pacjent mo¿e to zrobiæ nawet poprzez wczeniej
sporz¹dzony dokument na wypadek, gdyby w przysz³oci zaistnia³a sytuacja,
w której jego stan zdrowia uniemo¿liwi³by mu sformu³owanie takiej proby.
Równie¿ obcokrajowiec przebywaj¹cy w Luksemburgu mo¿e poprosiæ o eutanazjê lub o pomoc w samobójstwie, je¿eli tylko spe³nia ogólne warunki i by³
przez odpowiedni czas leczony przez miejscowego lekarza24.
W innych krajach europejskich równie¿ toczy siê dyskusja dotycz¹ca
prawnych regulacji medycznie wspomaganego samobójstwa i zabójstwa na
¿yczenie. Szczególnie aktywne s¹ w tej materii takie organizacje, jak np. Dignitas ze Szwajcarii, gdzie wspomagane przez lekarza samobójstwo nie jest
karalne. Organizacja ta dostarcza umiercaj¹ce preparaty, propaguj¹c równie¿
prawo do samobójstwa osób zdrowych. To w³anie z inicjatywy tej organizacji
w grudniu 2008 r. na kanale Sky Real Lives pokazano transmisjê z umiercenia
59-letniego Amerykanina Craiga Ewerta. Podobny film, bêd¹cy reporta¿em ze
wspomaganego samobójstwa nieuleczalnie chorego milionera 71-letniego Petera Smedleya, zosta³ wyprodukowany przez telewizjê BBC i pokazany
w brytyjskiej telewizji publicznej w czerwcu 2011 r. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
tego rodzaju filmy maj¹ z³agodziæ opór spo³eczny wobec depenalizacji eutanazji, prowokuj¹c z jednej strony litoæ dla nieuleczalnie chorych, z drugiej za
ukazuj¹c akt eutanazji jako sensowne, bezbolesne, a tak¿e medycznie u³atwione wyjcie z beznadziejnej sytuacji.
23
24

E. H. Prat, Das belgische Euthanasiegesetz, Imago Hominis 2 (2002), s. 8687.
Loi du 16 mars 2009 sur leuthanasie et lassistance au suicide, http://www.legilux.public.lu/
leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7 (10 VI 2011).
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Podsumowanie

W perspektywie historycznej mo¿na wskazaæ na nastêpuj¹ce uzasadnienia zgody na eutanazjê:
 litoæ i pragnienie skrócenia cierpieñ umieraj¹cych;
 przekonanie o wynikaj¹cej z autonomii jednostki prawomocnoci samobójstwa i decyzji o czasie i sposobie odejcia z tego wiata;
 wzglêdy ideologiczne  eugenika i poprawianie kondycji spo³eczeñstwa;
 minimalizacja kosztów oraz obci¹¿eñ spo³ecznych, zwi¹zanych z d³ugotrwa³¹ opiek¹ nad chronicznie chorymi.
Wszystkie z podanych wy¿ej argumentów pojawiaj¹ siê równie¿ we
wspó³czesnej debacie dotycz¹cej legalizacji b¹d depenalizacji eutanazji. Zazwyczaj pocz¹tkowo wskazuje siê na pierwszy z podanych wy¿ej argumentów,
poniewa¿ to w³anie on ma wiêksze szanse na akceptacjê w szerszych krêgach
spo³ecznych. Dziêki temu wzrastaj¹ szanse na zgromadzenie parlamentarnej
wiêkszoci do ustanowienia wy³omu w bezwarunkowym zakazie zabójstwa
niewinnej osoby ludzkiej. Póniej poszerzany jest jedynie zakres uzyskanych
wyj¹tków, przy czym dominuje ju¿ argumentacja eksponuj¹ca autonomiê jednostki w zakresie decydowania o swoim ¿yciu, równie¿ o jego zakoñczeniu.
Argumenty eugeniczne pojawiaj¹ siê o wiele rzadziej, gdy¿ mog¹ byæ bardzo
szybko kojarzone z praktykami nazistowskimi. Coraz czêciej wskazuje siê
natomiast na kwestiê kosztów, chocia¿ zazwyczaj podkrela siê, ¿e nie mog¹
one byæ argumentem decyduj¹cym.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden wniosek z przedstawionych analiz
historycznych: pragnienie eutanazji pojawia siê tam, gdzie cz³owiek nie jest
w stanie dostrzec sensu cierpienia. Dotyczy to zarówno pojedynczych chorych,
jak i ca³ych spo³eczeñstw. Wspó³czesne mo¿liwoci medycyny, którym wielu
ludzi zawdziêcza swoje ¿ycie, mog¹ wprawdzie w pewnych wypadkach prowadziæ nie tylko do ocalenia ¿ycia, ale tak¿e do przed³u¿ania umierania. Jednak godnym cz³owieka wyjciem z tych dramatycznych sytuacji nie jest na
pewno eliminacja umieraj¹cych, ale towarzyszenie im w ostatniej drodze. Idea
hospicjum, której pok³osiem jest rozwój medycyny paliatywnej, wskazuje drogê rozwi¹zywania konfliktów etycznych u kresu ludzkiego ¿ycia. Eutanazja
nie stanowi ¿adnego adekwatnego ich rozwi¹zania, a jest jedynie ucieczk¹ od
trudnego towarzyszenia umieraj¹cym na ostatnim etapie ich ¿ycia, by mogli go
godnie prze¿yæ.
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LIFE UNWORTHY OF LIVING?
A SHORT HISTORY OF EUTHANASIA
(SUMMARY)

A historical analysis of a certain idea is not only attempt to reconstruct past events as
accurately as possible, but it also aims at better understanding of current intellectual trends. The
idea of euthanasia is the best example here. Old justifications to allow to kill on request appear in
todays discussions almost literally. First of all it is compassion for the ill and suffering and
necessity to alleviate their excruciating pain. This argument seems to be so clear and evident that the
supporters of euthanasia quote it in the first place. Suggestive propaganda, particularly in films and
documentaries, which show the demand for euthanasia as a sign of despair or even courage, is to
break the instinctive resistance of the society. But when euthanasia is legalized (or acknowledged as
not a punishable act), personal autonomy arguments are promoted. The pseudo-right to terminate
ones own life is popularized. This right encapsulates not only suicidal death by the ill person
himself, but also patients demands for the possibility to be legally killed by doctors within the health
care system. Stressing the issue of costs and eugenic aspects only reinforces the impression of
a rational and human-friendly decision. The fact that this expanding pro-euthanasia mentality threatens
the foundations of our civilization is marginalized and omitted. This mentality recognizes human life
as valuable and worthy living only under certain conditions, namely when it has a good quality.

LEBENSUNWERTES LEBEN?
EINE KURZGESCHICHTE DER EUTHANASIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die geschichtliche Untersuchung einer Idee verfolgt nicht nur das Ziel, die Ereignisse aus
der Vergangenheit möglichst genau zu rekonstruieren, sondern dient immer auch besserem Verstehen gegenwärtiger Entwicklungen. Die Idee der Euthanasie ist hierfür ein Paradebeispiel. Die
geschichtlichen Begründungen des Rechtes auf das Töten auf Wunsch wiederholen sich in der
heutigen Diskussion fast wortwörtlich. Es ist zunächst das Mitleid für Kranke und Leidende sowie
das Bedürfnis, die unerträglichen Schmerzen Schwerkranker zu lindern. Dieses Argument ist so
verständlich und nachvollziehbar, dass es von den Befürwortern der Euthanasie an erster Stelle
angeführt wird. Eine suggestive Propaganda, nicht zuletzt durch Spielfilme und Reportagen, welche die Euthanasiewilligkeit als Ausdruck der Verzweiflung, aber auch des Mutes darstellen, will
den intuitiven Wiederstand der Gesellschaft aufweichen. Wird die Euthanasie einmal legalisiert
(depönalisiert), treten verstärkt die Begründungen, die auf eine persönliche Autonomie eines jeden
Menschen hinweisen. Es wird das angebliche menschliche Recht auf den eigenen Tod propagiert,
das nicht nur eine Berechtigung zur eigenhändigen Verkürzung eigenen Lebens umfasst, sondern
auch zum Anspruch an Staat und Gesellschaft erhoben wird, straffrei von den Ärzten im Rahmen
medizinischen Gesundheitssystems getötet werden zu dürfen. Die Kostenfrage, aber auch eugenische Gesichtspunkte verstärken nur den Eindruck einer vernünftigen und menschenfreundlichen
Entscheidung. Es wird verdrängt und als unerheblich abgetan, dass die Verbreitung der euthanasiefreundlichen Mentalität die Fundamente unserer Zivilisation gefährdet, indem das menschliehe
Leben nur bedingt, nämlich unter der Bedingung entsprechender Qualität, für lebenswert und
lebenswürdig erachtet wird.
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Seminarium maryjne i mariologiczne Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna
(9 listopada 2010 r.)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 listopada 2010 r., odby³o siê seminarium maryjne i mariologiczne, którego tematem by³a Matka Bo¿a w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa
regionalna i uniwersalna. Organizatorem by³a Katedra Teologii Dogmatycznej
i Fundamentalnej. W seminarium wziêli udzia³ specjalici z dziedziny historii
sztuki, historii Warmii, teologii i literaturoznawstwa.
Obszerna tematyka seminarium obejmowa³a wiele w¹tków. Dotyczy³a:
historii wieckiej i dziejów zbawienia; religijnoci maryjnej i jej inspiracji dla
literatury, poezji, sztuki sakralnej, tak¿e ludowej; zwi¹zków doktryny Kocio³a
katolickiego o Matce Jezusa Chrystusa z systematyczn¹ refleksj¹ teologiczn¹,
a równie¿ z liturgi¹, sztuk¹ kaznodziejsk¹, katechizacj¹, hagiografi¹, ekumenizmem, pielgrzymkami do sanktuariów maryjnych, obecnoci¹ kapliczek przydro¿nych, z konserwacj¹ zabytków, architektur¹ i sztuk¹ sakraln¹ dedykowan¹
Maryi, a równie¿ z usytuowaniem obiektów kultu religijnego oraz ich funkcjonowaniem w okrelonej przestrzeni i krajobrazie.
Wyst¹pienia podzielono na cztery grupy tematyczne, wskazuj¹ce na maryjny i mariologiczny kontekst w literaturze, sztuce, teologii oraz historycznych wiadectwach maryjnoci Warmii.
Kontekst literacki problematyki maryjnej ukaza³y wyst¹pienia czterech
autorów. Bp Julian Wojtkowski przedstawi³ wyk³ad pt. Maryja w ¯ywocie
³aciñskim b³ogos³awionej Doroty z M¹towów (1394) pióra Jana z Kwidzyna
(1417). Ukaza³ w nim redniowieczne dzie³o hagiograficzne, zawieraj¹ce opis
maryjnych objawieñ prywatnych b³. Doroty z M¹towów. Anna Rzymska (Wydzia³ Humanistyczny UWM) przedstawi³a temat: Maryja jako miejsce Szechiny w literackiej egzegezie Romana Brandstaettera. Wyjani³a w nim literack¹ wizjê Maryi  Matki Jezusa jako osoby zacienionej Bosk¹ Chwa³¹. Ma³gorzata Dagiel (Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UWM) wprowadzi³a do zagadnienia Nieprecyzyjnoæ jako wartoæ? Szkic o wspó³czesnej poezji maryjnej.
Wskaza³a tu na przestrzeñ w poezji otwart¹ na inspiracje duchowe i religijne.
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Ks. Jan Ros³an (medioznawcza i regionalista) w prelekcji pt. Charakterystyka
Pos³añca Warmiñskiego czyli Kalendarza Maryjnego 19702004 omówi³
wszystkie tomy periodyku o tematyce religijnej i regionalnej. Prelegenci wskazali na trzy zakresy problematyki: historyczny i hagiograficzny (bp Wojtkowski, ks. Ros³an), literackiej wizji biblijnego w¹tku maryjnego (Rzymska)
i metaliteracki (Dagiel).
Szkic problematyki maryjnej i mariologicznej w sztuce zosta³ przedstawiony w piêciu prelekcjach. Joanna Piotrowska (Olsztyn, Krajowy Orodek
Badañ i Dokumentacji Zabytków Oddzia³ Terenowy w Olsztynie) omówi³a
Mulier Amicta Sole  obraz fundacji B³a¿eja Ruty w Purdzie. Ks. Marek
Jodkowski (Wydzia³ Teologii UWM) przedstawi³ Apoteozê Niepokalanego Poczêcia Marii w szesnastowiecznym tryptyku niderlandzkim z Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjani³ komplementarnoæ teologicznej treci prawdy
o Wiecznym Dziewictwie z Bo¿ym Macierzyñstwem Niepokalanej, wyra¿on¹
w omawianym dziele sztuki. El¿bieta Topolnicka-Niemcewicz i Weronika
Wojnowska (Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku) przedstawi³y cztery
typy wieczników Maryjnych z warmiñskich wi¹tyñ, ze wskazaniem na ich
pochodzenie oraz dzieje. Jadwiga Semków (Muzeum Miko³aja Kopernika we
Fromborku) omówi³a losy poliptyku z 1504 r. znajduj¹cego siê w bazylice archikatedralnej we Fromborku. S. Janina Bosko RM (Kuria Metropolitalna, Olsztyn)
wskaza³a miejsca czci Maryi w sztuce sakralnej na Warmii, omówi³a formy
sztuki u¿ytkowej (feretrony, hafty, budowle, wizerunki, rzeby) i ich tematykê
(¿ycie Matki Bo¿ej od narodzin do wniebowziêcia i ukoronowania). Prelegenci
wskazali na cztery rodzaje przejawów pobo¿noci i czci maryjnej w sztuce:
obraz i malowid³a (Piotrowska, Jodkowski, Bosko), rzeba (Semków), sztuka
u¿ytkowa (Topolnicka-Niemcewicz i Wojnowska, Bosko), budowle (Bosko).
Warmiñski kontekst historyczny ukazano w szeciu prelekcjach powiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z kapliczkami i sanktuariami na Warmii.
Janusz Hochleitner (Wydzia³ Humanistyczny UWM) omówi³ rytmikê dzwonienia w warmiñskich kapliczkach. Janusz Jasiñski zaprezentowa³ treæ Listu
z Brazylii w 50. rocznicê objawieñ gietrzwa³dzkich, wskazuj¹c na autorstwo
w krêgu trzech sióstr katarzynek. Jan Ch³osta (Civitas Christiana, Olsztyn)
i Stanis³aw Kuprjaniuk (przewodnik po katedrze we Fromborku) wskazali na
obszar badawczy zwi¹zany z kapliczkami maryjnymi na Warmii. Ks. Krzysztof
Bielawny (Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Elbl¹g) i ks. Jacek Maciej
Wojtkowski (Wydzia³ Sztuki UWM) poruszyli zagadnienie sanktuariów maryjnych na Warmii, dawnych i wspó³czesnych.
Aspekty teologiczne nakrelone perspektyw¹ maryjn¹ i mariologiczn¹
poruszono w siedmiu wyst¹pieniach. Aleksandra Nalewaj (Wydzia³ Teologii
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UWM) nawietli³a kontekst egzegezy biblijnej J 19,2527, tekstu, w którym
zawarte s¹ s³owa umieraj¹cego Jezusa. Mariologiê po Soborze Watykañskim II,
charakteryzuj¹c¹ siê zmianami uwzglêdniaj¹cymi soborowe aggiornamento,
ukazali: bp Jacek Jezierski (Wydzia³ Teologii UWM) i ks. Jacek Neumann
(Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Elbl¹g). Ks. Pawe³ Rabczyñski
(WSDMW Hosianum) przedstawi³ zagadnienie hermeneutyki teologicznej
mariofanii. Maryjny kontekst katechezy szkolnej zosta³ ukazany w opracowaniu Beaty Bilickiej (Wydzia³ Teologii UMK) i Anny Zellmy (Wydzia³ Teologii
UWM). Wyk³ad akademicki mariologii XX w. w Polsce przedstawi³a Katarzyna Parzych-Blakiewicz (Wydzia³ Teologii UWM). Autorzy podkrelili biblijnoæ wspó³czesnej mariologii. Zwrócili uwagê na trudnoci zwi¹zane z wprowadzaniem eklezjologicznej interpretacji zagadnieñ maryjnych do wiadomoci religijnej i refleksji teologicznej.
Seminarium nie wyczerpa³o tematyki i problemów wskazanych w tytule
spotkania, ale mia³o charakter wprowadzaj¹cy. Zosta³o bowiem pomylane
jako spotkanie kilku rodowisk i dyscyplin badawczych. Byæ mo¿e dziêki temu
spotkaniu powstanie wspólny projekt badawczy. Organizatorzy zamierzaj¹ zorganizowaæ kolejne seminaria mariologiczne, poszerzaj¹c kr¹g rodowisk i osób
jako wspó³twórców, prelegentów oraz autorów.
Warmiñski kontekst dziejowy, kulturowy i religijny upowa¿nia do podejmowania problematyki maryjnej i mariologicznej w sposób interdyscyplinarny.
Bogate dziedzictwo kulturowe sk³ania do refleksji z wspó³czesnego punktu
widzenia, w wietle obecnego stanu badañ i wspó³czesnych metod badawczych, jednak bez pope³niania b³êdu ahistorycznoci. Wyst¹pienia prelegentów
ukaza³y siê drukiem w 2011 r. (wyd. Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne).
bp Jacek Jezierski
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Olsztyn

XI Dni Interdyscyplinarne, Rytuał: od etologii do teologii (25–26
października 2010)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 2526 padziernika 2010 r. odby³y siê XI Dni Interdyscyplinarne. G³ównym organizatorem konferencji by³a Katedra Filozofii i Kultury Chrzecijañskiej z WT UWM, wspó³organizatorami: Katedra Zoologii z Wydzia³u Biologii
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UWM oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej z Wydzia³u Humanistycznego UWM. Celem obrad by³o skonfrontowanie badañ nad rytua³em, które s¹ prowadzone na gruncie ró¿nych dyscyplin nauki. Wyst¹pienia
podzielono na cztery grupy tematyczne: 1. Rytualizacja; 2. Komunikacja;
3. Widowiskowoæ; 4. Sakralizacja. Dwie pierwsze konferowa³y pierwszego
dnia, za dwie kolejne nastêpnego.
Uczestników XI Dni Interdyscyplinarnych w problematykê zwi¹zan¹
z rytua³em wprowadzi³ ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM. Omówi³ strukturê
rytua³u, czyli zespó³ symbolicznych czynnoci, które stanowi¹ ustalon¹ zewnêtrzn¹
formê jakiego donios³ego aktu; wskaza³ tak¿e na formê (np. miejsce, gesty,
rekwizyty) oraz jego treæ (tzn. okrelone symbole i sposoby ich powi¹zania).
W pierwszej grupie tematycznej  Rytualizacja  zaprezentowa³o siê
czterech autorów. Prof. dr hab. Alicja Boroñ wyg³osi³a referat Czy rytua³ tkwi
w naturze zwierz¹t? Zauwa¿y³a, ¿e w wiecie zwierz¹t mo¿na zaobserwowaæ
sta³e zachowania (np. charakterystyczne poruszanie siê, wymachiwanie skrzyd³ami, tañce godowe), które powtarzane przez ca³e pokolenia nabieraj¹ znaczenia rytua³ów zwi¹zanych z okresem rozrodu oraz s³u¿¹ g³ównie do rozpoznawania i porozumiewania siê osobników przeciwnej p³ci, nale¿¹cych do tego
samego gatunku. Dr Maria-Magdalena Weker w wyst¹pieniu Ceremonie
w wiecie zwierz¹t, przygotowanym wspólnie z prof. dr. hab. Jerzym A. Chmurzyñskim, zwróci³a uwagê, ¿e wiêkszoæ powtarzalnych zwierzêcych zachowañ ma charakter genetycznie zaprogramowanych i dziedzicznie przekazywanych sekwencji póz, ruchów oraz wokalizacji. S¹ one najczêciej wyzwalane
okrelonymi bodcami zewnêtrznymi. Temat Behawior budowlany u bezkrêgowców  czy mo¿na mówiæ o rytuale? omówi³ prof. dr hab. Stanis³aw Czachorowski. Zasygnalizowa³, ¿e powtarzalne zachowania bezkrêgowców, które
s³u¿¹ tworzeniu z³o¿onych konstrukcji budowlanych (np. sieci ³ownych i przenonych domków budowanych przez larwy chrucików, gniazd budowanych
przez osy i pszczo³y), s¹ zawsze uwarunkowane genetycznie, a nigdy nie s¹
skutkiem uczenia siê. Obrady w ramach grupy tematycznej Rytualizacja zakoñczy³ prof. dr hab. Aleksander Bielecki podwójnym wyst¹pieniem, które
przygotowa³ przy wspó³pracy mgr Joanny M. Cichockiej. W pierwszym Adaptacja jako podstawa przetrwania, rytua³ i poszukiwania prawdy argumentowa³ za tez¹, ¿e adaptacja i rytualizacja s¹ procesami nierozerwalnie zwi¹zanymi z poszukiwaniem prawdy w wiecie. W drugim Widzenie jako kolebka
rytualizacji i rytua³u  teoria fototaksji zasugerowa³, ¿e posiadana przez zwierzêta zdolnoæ widzenia warunkuje rytualizacjê i rytua³.
Czêæ powiêcon¹ komunikacji, w której zaprezentowa³o siê piêciu dyskutantów, zainaugurowa³a prelekcja prof. dr. hab. Aleksandra Kiklewicza
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Rytualizmy w systemie aktów mowy. Prelegent wskaza³, ¿e w ludzki sposób
komunikowania siê s¹ wpisane zrytualizowane zachowania mowne, akty
mowy, typy konwersacji i oddzia³ywania werbalnego (np. mówi¹c Dzieñ dobry!, realizujemy akt przywitania siê, tzn. jest to jaka forma rytua³u).
Dr Sebastian Przybyszewski w wyst¹pieniu Rytua³ a komunikacja wykaza³
ró¿nicê miêdzy rytua³em religijnym a rytua³em wieckim. Pojêcie si³y illokucyjnej (intencja, zamiar i plan, które cz³owiek realizuje za pomoc¹ wyra¿enia
jêzykowego), które do naukowego dyskursu wprowadzi³ brytyjski myliciel
John L. Austin, okazuje siê byæ pomocne przy opisie rytua³ów religijnych
i odró¿nieniu ich od wieckich, poniewa¿ w tych pierwszych jest ona znacznie
mocniej zaznaczona ni¿ w drugich. W referacie Rytualizacja mierci w powieci W³adimira Sorokina Lód dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof.
UWM, przedstawi³a koncepcjê przewartociowania i rytualizacji mierci, któr¹
w swojej twórczoci prozatorskiej stworzy³ jeden z ciekawszych rosyjskich
postmodernistycznych pisarzy W³adimir Sorokin. Zdaniem prelegentki przywo³any twórca mieræ i jej rytualizacjê uwa¿a za dominantê wiata. Mgr Olga
Letka przybli¿y³a lirykê rosyjskiej poetki Inny Lisnanskiej. W wyst¹pieniu
Rytualny wymiar oczekiwania i po¿egnania w poezji Inny Lisnanskiej ukaza³a, ¿e
w twórczoci rosyjskiej poetki swoistym leitmotivem sta³ siê proces oczekiwania
na przyjcie zmar³ego mê¿a i po¿egnania siê z nim, które uros³y do rangi prywatnego obrzêdu. Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³a prezentacja autorstwa ks. dr.
Cezarego Opalacha Komunikacja w ¿yciu rodziny. By³a ona powiêcona zasadom
i skutkom tzw. prawid³owej i nieprawid³owej komunikacji wewn¹trzrodzinnej.
Drugi dzieñ konferencji i obrady nad widowiskowoci¹ rozpoczê³o wyst¹pienie dr Anny Kawalec Rytualnoæ sztuki performance. Prelegentka zwróci³a uwagê, ¿e w sztuce performance laicyzuje siê zjawisko rytua³u, wykorzystuj¹c kategorie szamana (przewodnika rytua³u) i sakralny charakter rytua³u
w celu wytworzenia przestrzeni zupe³nie laickiego kszta³towania siê wspó³czesnego cz³owieka. Ks. dr Zdzis³aw Kieliszek w prelekcji Rola symboli i rytua³ów w procesie kszta³towania siê to¿samoci narodu ukaza³ na przyk³adzie
narodu polskiego wyp³yw okrelonych symboli i rytua³ów (np. Orze³ Bia³y,
wiêta narodowe, narodowe nekropolie) na kszta³towanie siê polskiej to¿samoci narodowej. Kluczowym elementem kultury danego narodu okazuje siê byæ
obszar symboliki i rytua³ów, poniewa¿ w nich zachowywana jest pamiêæ
o przesz³oci narodu, one pozwalaj¹ zrozumieæ jego teraniejszoæ i w jakim
sensie wyznaczaj¹ cie¿ki jego przysz³ego rozwoju. Relacji miêdzy mitem
a rytua³em powiêcone by³o wyst¹pienie dr Jaros³awy Koniewej Relacja miêdzy mitem i rytua³em w obrzêdach Nocy wiêtojañskiej. Dyskutantka ods³oni³a
staros³owiañskie mityczne korzenie organizowanych w przesz³oci oraz wspó³-
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czenie rytualnych obchodów letniego s³onecznego przesilenia, które przypada
w tzw. noc wiêtojañsk¹ (z 23 na 24 czerwca). Dr Anna Nadolska-Styczyñska
w prezentacji Dyrektor muzeum ma zaszczyt zaprosiæ na uroczyste otwarcie
wystawy, analizuj¹c wybrane przyk³ady uroczystych otwaræ muzealnych wystaw, dosz³a do przekonania, ¿e wszystkie odbywaj¹ siê wed³ug powtarzalnego
schematu i zawieraj¹ podobne elementy, co sprawia, ¿e owe otwarcia nabieraj¹
rytualnego charakteru. Sumeryjskie ceremonie religijne w referacie Boskie
³odzie má/má-gur²-dingir-ra w sumeryjskim rytuale i kulcie religijnym, koñcz¹cym obrady pierwszej czêci drugiego dnia, przybli¿y³ mgr Marcin Z. Paszke. Istotne znaczenie w tych ceremoniach odtwarzaj¹cych mityczne wydarzenia odgrywa³y ³odzie, na których przewo¿ono pos¹g bóstwa i które na czas
uroczystoci stawa³y siê jego mieszkaniem.
W ramach grupy tematycznej Sakralizacja zaprezentowa³o siê czterech
mówców. Pierwszy, ks. dr Miros³aw Pawliszyn w wyk³adzie Nawrócenie religijne jako uczestnictwo i zaanga¿owanie  próba analizy filozoficznej wskaza³,
¿e nawrócenie religijne wymyka siê wszelkim próbom uogólnienia, poniewa¿
zawsze jest prze¿yciem jednostkowym. Niemniej jednak stwierdzi³, ¿e ka¿de
nawrócenie nale¿y wyranie odró¿niæ od postawy zmiany wiatopogl¹du
i zawsze niesie ono pewne konsekwencje zarówno w wymiarze ¿ycia jednostkowego osoby, która prze¿y³a nawrócenie, jak i grupy religijnej, do której dany
cz³owiek nale¿y. Rytua³ jako fenomen ukaza³a mgr Karolina Blandzi-Maszycka w wyst¹pieniu Rytua³ jako forma komunikacji sacrum i profanum. Problem
coraz czêstszego we wspó³czesnej rzeczywistoci przekazywania kocio³ów na
cele wieckie poruszy³a w wyst¹pieniu Desakralizacja kocio³ów. Rytua³ sacrum czy profanum? dr Marta Kowalczyk. Analizie podda³a kocielne procedury desakralizacji wi¹tyñ oraz emocje zwi¹zane z tego typu wydarzeniami.
Ostatni dyskutant, ks. dr Zdzis³aw Kunicki w referacie Pismo rytua³u a pamiêæ
u Jacquesa Derridy zauwa¿y³, ¿e w dziele Jacquesa Derridy, francuskiego
i ¿ydowskiego myliciela, jednoczenie s¹ ods³aniane i skrywane ¿ydowski
rytua³ obrzezania oraz chrzecijañski wyznania wiary. ród³em takiego stanu
wydaje siê byæ swoista trauma zwi¹zana z dowiadczeniami Derridy z okresu
II wojny wiatowej.
XI Dni Interdyscyplinarne nie wyczerpa³y tematyki i problemów wskazanych w tytule sympozjum. Jako spotkanie wielu rodowisk i dyscyplin badawczych by³y jednak owocne i z pewnoci¹ ubogaci³y zarówno prelegentów, jak
i s³uchaczy. Uczestnicy sympozjum z ró¿nych perspektyw badawczych, pocz¹wszy od etologicznej poprzez filozoficzn¹ a skoñczywszy na teologicznej,
przedstawili w swoich wyst¹pieniach odnone rozumienie rytua³u. Pozwoli³o
to na dostrze¿enie wieloaspektowoci tego zjawiska oraz odró¿nienie go od
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fenomenów pokrewnych, takich jak: nawyk, symbol, procedura, zwyczaj, ceremonia czy te¿ obrzêd. Miejmy nadziejê, ¿e dyskusje, towarzysz¹ce obradom,
przyczyni¹ siê do wiêkszej integracji badañ nad zjawiskiem rytua³u.
ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn

Konferencje i sympozja zorganizowane przez Instytut Kultury
Chrześcijańskiej w Olsztynie

W roku akademickim 2010/2011 ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz, adiunkt
Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii UWM
w Olsztynie, dyrektor Instytutu Kultury Chrzecijañskiej im. Jana Paw³a II
w Olsztynie, zorganizowa³ ³¹cznie 6 konferencji i sympozjów naukowych.
Sympozja papieskie i ekumeniczne maj¹ swoj¹ d³ug¹ historiê i s¹ zwi¹zane z Instytutem Kultury Chrzecijañskiej, któremu od pocz¹tku istnienia tej
kocielnej placówki patronuje  dzisiaj ju¿ b³ogos³awiony  Jan Pawe³ II.
Tematem kolejnego sympozjum papieskiego by³a jego wiêtoæ, do której powo³any jest ka¿dy chrzecijanin. Jan Pawe³ II nie tylko odwa¿nie dawa³ przyk³ad ¿ycia ewangelicznego, ale równie¿ jako najwy¿szy nauczyciel Kocio³a
uczy³ przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu, jak tê wiêtoæ realizowaæ.
Szczególn¹ troskê Jego nauczania byli wieccy, którym wyranie wskazywa³
ich charyzmat wiêtoci, polegaj¹cy na realizowaniu powo³ania chrzecijañskiego w Kociele, ¿yj¹c w tym wiecie.
1 maja 2011 r. odby³a siê na placu w. Piotra w Rzymie uroczystoæ
zwi¹zana z beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, której przewodniczy³ Jego bezporedni
nastêpca, Benedykt XVI. Dlatego za wzorem ró¿nych instytucji kocielnych,
ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz zorganizowa³ konferencjê papiesk¹ jako duchowe przygotowanie do tej niezwyk³ej uroczystoci. Patrz¹c oczami wiary beatyfikacja Wielkiego Papie¿a Polaka by³a darem Mi³osierdzia Bo¿ego, a zarazem
impulsem do nowej ewangelizacji, której potrzebuje Polska, jak te¿ wszystkie
kraje Unii Europejskiej.
B³. Jan Pawe³ II by³ mocno zaanga¿owany w ruch ekumeniczny. Za Jego
wzorem odby³o siê ju¿ XXIX Sympozjum Ekumeniczne, powiêcone eklezjologii, a zw³aszcza podstawowym wartociom eklezjotwórczym, jakimi s¹ charyzmat i instytucja. O charyzmacie i instytucji w Kociele mówili prelegenci
trzech g³ównych konfesji.
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Wa¿nym wydarzeniem w historii Instytutu Kultury Chrzecijañskiej s¹
Warmiñskie Dni Duszpasterskie, które od pocz¹tku by³y prowadzone przez tê
instytucjê kocieln¹ i zwi¹zane s¹ z problematyk¹ pastoraln¹. Ostatnie Dni
Duszpasterskie by³y powiêcone ludziom Eucharystii. Prelegenci przybli¿ali
sylwetki wiêtych, b³ogos³awionych i kandydatów na o³tarze, którzy w swoim
¿yciu i powo³aniu chrzecijañskim, bêd¹c cz³onkami Kocio³a jako duchowni
i wieccy katolicy, byli ludmi Eucharystii, a tak¿e prowadzili intensywne
¿ycie eucharystyczne i do takiego ¿ycia zachêcali duchownych i wieckich
katolików.
Ide¹, która przywieca³a organizatorom spotkañ by³a dba³oæ o formacjê
katolików wieckich, a tak¿e o ich czynn¹ obecnoæ w ¿yciu Kocio³a. Poni¿ej
zamieszczono zestawienie zbiorcze odbytych spotkañ.
1. XXI Sympozjum Papieskie Jan Pawe³ II  odwaga wiêtoci
Termin: 18 padziernika 2010 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej (Olsztyn, ul. Kopernika 47);
Wyst¹pienia: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek Dlaczego wiêtoæ jest odwag¹?; mgr Joanna
Piotrowska Jan Pawe³ II o wiêtoci wieckiego katolika.

2. XXVII Warmiñskie Dni Duszpasterskie Ludzie Eucharystii w komunii
z Bogiem
Termin: 1214 listopada 2010 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz Co znaczy s³owo communio w jêzyku Kocio³a?; dr Urszula Niemiro Jan Pawe³ II Cz³owiekiem Eucharystii; dr Jan Ch³osta
ks. Walenty Barczewski  ¯ycie eucharystyczne inspiracj¹ w pracy duszpasterskiej
i kulturalnej; mgr Maria Surynowicz Eucharystia w ¿yciu i twórczoci poetyckiej Marii
Zientary-Malewskiej; prof. dr hab. Zenona Rondomañska Feliks Nowowiejski  Inspiracje eucharystyczne w twórczoci kompozytorskiej; Joanna i Jaros³aw Korzeniewscy
Eucharystia w ¿yciu b³. ks. Jerzego Popie³uszki odczytana przez katolickich ma³¿onków;
prof. dr hab. W³odzimierz Bednarski S³uga Bo¿y Jerzy Ciesielski wzorem wspó³czesnego
mê¿czyzny, ¿yj¹cego Eucharysti¹; ks. mgr lic. Wojs³aw Czupryñski S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki  Eucharystia miejscem urzeczywistniania i budowania Kocio³a;
mgr Maria ¯ebrowska B³. Marianna Biernacka  Eucharystia moc¹ do ofiarnej mi³oci;
mgr Joanna Piotrowska w. Joanna Beretta Molla wzorem wspó³czesnej kobiety, ¿yj¹cej
Eucharysti¹; dr Iwona Lipka B³. Karol de Foucauld  ¯ycie Eucharysti¹ na pustyni;
mgr Wanda Anusiak B³. Matka Teresa z Kalkuty  ¯yæ Eucharysti¹ i byæ Chlebem dla
najbiedniejszych.
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3. Ewangelia w mediach
Termin: 19 listopada 2010 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: red. Miros³aw Rogalski Historia audycji religijnych w Polskim Radio
Olsztyn; abp senior Edmund Piszcz 20 lat niedzielnych homilii w Radio Olsztyn  refleksja i ocena przedsiêwziêcia; red. Zenon Z³akowski Tematyka rozmów podejmowanych
w audycjach religijnych o dzia³aniu i wspó³dzia³aniu w Kociele duchownych i wieckich; Tomasz Nakielski Rola Internetu w przekazie wartoci religijnych.

4. Religia i wiara
Termin: 21 marca 2011 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Karol Jasiñski Wiara i religia z perspektywy filozofii; ks. dr hab.
Zdzis³aw ¯ywica, prof. UWM Wiara i religia w Biblii; ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz
Religijnoæ bez wiary jako zjawisko wspó³czesnej kultury.

5. XXIX Sympozjum ekumeniczne Charyzmat i instytucja w Kociele
Termin: 11 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Roman P³oñski Charyzmat i instytucja w Kociele wed³ug
tradycji prawos³awnej; ks. mgr Franciszek Czudek Ewangelicko-augsburskie rozumienie
charyzmatu i instytucji w Kociele; ks. dr Marek ¯mudziñski Charyzmat i instytucja
w Kociele wed³ug teologii rzymskokatolickiej.

6. Beatyfikacja Jana Paw³a II darem Mi³osierdzia Bo¿ego
Termin: 15 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Janusz Ostrowski Beatyfikacja i kanonizacja w prawie kocielnym; ks. dr Artur Oglêdzki Beatyfikacja Jana Paw³a II impulsem nowej ewangelizacji;
mgr lic. Iwona Feszczyn Dlaczego beatyfikacja Papie¿a Polaka jest darem Bo¿ego Mi³osierdzia?.

ks. Stanis³aw Kozakiewicz
Olsztyn
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Konferencja Postawy i wartości rodzinne wśród młodzieży.
Szanse i zagrożenia (28 października 2010 r.)

Z inicjatywy Kuratorium Owiaty w Olsztynie i Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 28 padziernika 2010 r.
w auli Minor na Wydziale Teologii UWM, zosta³a zorganizowana konferencja pt. Postawy i wartoci rodzinne wród m³odzie¿y. Szanse i zagro¿enia.
Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli metropolita warmiñski abp dr Wojciech Ziemba oraz rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz.
W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 170 osób; najwiêksz¹ grupê stanowili
nauczyciele wychowania do ¿ycia w rodzinie i religii. Byli tak¿e wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele innych przedmiotów, pracownicy struktur samorz¹dowych odpowiedzialnych w naszym województwie za politykê prorodzinn¹;
nie zabrak³o równie¿ nauczycieli akademickich i studentów. Zgromadzonych
powita³ dziekan Wydzia³u Teologii UWM ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM.
S³owo wprowadzaj¹ce wyg³osi³a Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska,
warmiñsko-mazurski kurator owiaty.
Sesjê naukow¹ poprowadzi³ ks. dr Micha³ Tunkiewicz i kurator Ma³gorzata
Bogdanowicz-Bartnikowska. Wyst¹pienia prelegentów poprzedzi³a projekcja filmu
autorstwa ks. Micha³a Tunkiewicza Rodzina moich marzeñ; dzieci-przedszkolaki wypowiada³y siê na temat swoich planów w kontekcie ¿ycia rodzinnego.
Prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk w referacie Rodzina na Warmii
w ujêciu historycznym (nie tylko!) zwróci³ uwagê na znaczenie, jakie mia³
ojciec w rodzinie; ojca szanowano, s³uchano, bez jego zezwolenia nie mo¿na
by³o podejmowaæ decyzji istotnych dla rodziny. Zwi¹zki ma³¿eñskie stwarza³y
mo¿liwoci ³amania barier stanowych, które na Warmii nie by³y rygorystycznie przestrzegane. Natomiast w³adze przestrzega³y, by Warmiacy nie wchodzili
w zwi¹zki ma³¿eñskie z innowiercami. Nim zawarty zosta³ zwi¹zek ma³¿eñski,
prowadzono nauki dla nowo¿eñców, uwiadamiaj¹c znaczenie ma³¿eñstwa, rodziny, wychowania dzieci.
Dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM w wyst¹pieniu Wspólne wartoci rodzinne w islamie i chrzecijañstwie przypomnia³ historiê powstania islamu i podkreli³ rangê rodziny w tej religii. Zwróci³ tak¿e uwagê na zró¿nicowanie, jakie dzi wystêpuje w postrzeganiu wartoci ma³¿eñsko-rodzinnych
przez muzu³manów, zamieszkuj¹cych ró¿ne zak¹tki wiata.
Stefan Migus, cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce, podkreli³
bardzo trudne uwarunkowania, w jakich znalaz³a siê ludnoæ ukraiñska przyby³a na tereny Warmii i Mazur przesiedlona w ramach Akcji Wis³a. Do
transformacji ustrojowej, jaka dokona³a siê Polsce (1989), to¿samoæ ukraiñska
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 a tym samym wartoci rodzinne tej spo³ecznoci  nie mog³y byæ uzewnêtrzniane. Dzi na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego istnieje wiele
organizacji, które pielêgnuj¹ wartoci i folklor rodzinny, za w rodzinach ukraiñskich uroczystoci i wiêta rodzinne prze¿ywane s¹ w duchu wiary
i tradycji praojców.
Benard Margueritte, wieloletni dziennikarz francuski, by³y redaktor Le
Monde korespondent Le Figaro, Ouest-France, radia Europe1 i telewizji La Cinq, a od 2001 r. prezes miêdzynarodowej organizacji medialnej
The International Communications Forum, w referacie Rodzina wartoci¹
uniwersaln¹. Czy nieprzemijaj¹c¹? podj¹³ próbê udzielenia odpowiedzi na to
pytanie. Dzi w Polsce, kiedy mówi siê o polityce prorodzinnej, czêsto padaj¹
argumenty, ¿e pañstwo ma obecnie inne, wa¿niejsze priorytety ni¿ inwestowanie w rodzinê. We Francji, zaraz po II wojnie wiatowej, ekonomici równie¿
podobnie mówili: Nas na to nie staæ! Charle de Gaulle, który politykê prorodzinn¹ realizowa³, w 1944 roku mówi³: je¿eli jeste biedny, nie masz innej
mo¿liwoci  musisz zainwestowaæ w rodzinê!. Dziêki temu Francja, z trudnego powojennego poziomu startowego, zazna³a 30 lat imponuj¹cego rozwoju.
Aby promowaæ politykê godnoci ojca, matki i rodziny, nale¿y najpierw zrezygnowaæ z polityki liberalizmu, indywidualizmu, hedonizmu, permisywizmu
i konsumeryzmu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie abstrakcyjne wskaniki, nie krótkotrwale zyski, nie dobro w¹skiej mniejszoci s¹ wa¿ne. Nale¿y budowaæ cywilizacjê godnoci cz³owieka, cywilizacjê solidarnoci i sprawiedliwoci spo³ecznej. S³uchaj¹c nawo³ywañ Ojca wiêtego, budowaæ wreszcie cywilizacjê mi³oci. Tylko w tym kontekcie mo¿na szanowaæ godnoæ ojca i matki, pielêgnowaæ wartoci rodzinne.
Cykl referatów zakoñczy³o wyst¹pienie ks. dr. Micha³a Tunkiewicza zatytu³owane Wartoci rodzinne w wiadomoci m³odzie¿y Warmii i Mazur.
Stwierdzi³ on, ¿e m.in. telewizja, Internet i komputer zaw³adnê³y ¿yciem rodziców i ich dzieci. Jako integralna czêæ ¿ycia rodzinnego stale im towarzysz¹.
W skrajnych przypadkach powoduje to rozlunienie wiêzi rodzinnych oraz
staje siê ród³em zmian w sferze emocjonalnej: nastêpuje wzrost poziomu
agresji i tworzenie fa³szywej wizji siebie i wiata (¿ycie w wirtualnym wiecie). Widoczny jest rozdwiêk pomiêdzy oczekiwaniami m³odzie¿y (m³odszej)
a zachowaniami rodziców w kontekcie spêdzania wolnego czasu. Tylko jedna
czwarta rodziców w wolnym czasie zajmuje siê dzieæmi, a a¿ trzy czwarte
m³odzie¿y chce spêdzaæ wolny czas z rodzin¹. Konferencjê zamkn¹³ pokaz
filmu (tak¿e autorstwa ks. Micha³a Tunkiewicza), w którym zaprezentowano
wypowiedzi maturzystów jednej z olsztyñskich szkó³. Ich wypowiedzi potwierdzi³y i uzupe³ni³y przedstawione badania.
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W podsumowaniu, kurator Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska i ks. dr
Micha³ Tunkiewicz, dziêkuj¹c wszystkim za udzia³ w konferencji, zwrócili
uwagê na interkulturowy i interkonfesyjny jej charakter, a tak¿e uwypuklili
zmiany, jakim na przestrzeni wieków podlega³a rodzina. A w³anie to rodzina
najlepiej s³u¿y cz³owiekowi, gdy dowiadcza on choroby, niepe³nosprawnoci
czy jesieni swego ¿ycia; dziêki niej nie zna siê stanu samotnoci; to w niej
dokonuje siê zdrowy proces socjalizacji m³odego cz³owieka. Co podkrelono,
w dobie transformacji ustrojowej, dokona³a siê tak¿e transformacja wspó³czesnej rodziny na wielu p³aszczyznach: kulturowej, spo³ecznej, zdrowej, wychowawczej, ¿ycia religijnego.
Mi³ym akcentem  na zakoñczenie konferencji  by³ koncert Zespo³u
Dumka z Górowa I³aweckiego.
ks. Micha³ Tunkiewicz
Olsztyn
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Ks. Adam Bielinowicz, Katechizacja w diecezji i archidiecezji
warmińskiej w latach 1945–2005, Studio Poligrafii Komputerowej
„SQL”, Olsztyn 2010, ss. 256

Wychowanie w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych powinno nale¿eæ do
zadañ priorytetowych Kocio³a, choæ jest to  zw³aszcza w obecnych czasach
 zadanie trudne. W procesie wszechstronnego rozwoju cz³owieka wa¿ny jest
kontekst spo³eczny, kulturowy i polityczny, który ma wp³yw na kszta³t ¿ycia
chrzecijanina. Te trzy p³aszczyzny tworz¹ równie¿ miejsce nie tylko do rozwoju ich wiary, ale s¹ tak¿e przestrzeni¹ wielorakiego zaanga¿owania, poprzez
które wype³niaj¹ oni swoje zobowi¹zania, wynikaj¹ce z przyjêtych sakramentów chrztu i bierzmowania. Koció³ powinien zatem poszukiwaæ skutecznych
sposobów, by móc dotrzeæ do cz³owieka z przes³aniem ewangelicznym oraz
wprowadziæ go w pe³niê ¿ycia chrzecijañskiego. Ksi¹¿ka ks. Adama Bielinowicza to autorska odpowied na owo wezwanie Kocio³a, bowiem jednym
z takich sposobów oddzia³ywania jest katecheza. Ks. Bielinowicz ukaza³ przekrojowo proces katechizacji prowadzonej na Warmii w konkretnych uwarunkowaniach spo³ecznych, kulturowych i politycznych w latach 19452005.
I tak, autor w rozdziale pierwszym wprowadza czytelnika w spo³eczno-eklezjalny kontekst dzia³alnoci duszpastersko-katechetycznej Kocio³a na
Warmii po II wojnie wiatowej. Ukazuje zró¿nicowanie kulturowe regionu
Warmii, ró¿norodnoæ demograficzn¹, charakteryzuje mieszkañców diecezji
warmiñskiej oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego. Zwraca uwagê na specyficzn¹ sytuacjê rodzin pracowników Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, których du¿y odsetek zamieszkiwa³ obszar diecezji warmiñskiej. Warunki rodowiskowe i ekonomiczne panuj¹ce w tych gospodarstwach mia³y znaczny
wp³yw na wychowanie religijne m³odego pokolenia. Przybli¿a przebieg procesu organizacji odbudowy i tworzenia administracji kocielnej po zakoñczeniu
II wojny wiatowej. Porusza tak¿e problem ograniczeñ i przeladowañ, które
dotknê³y Koció³ warmiñski ze strony w³adz komunistycznych Polski oraz
dzia³ania osób duchownych i wieckich, które s¹ wyrazem ich odwagi i wiernoci Bogu w tak trudnych okolicznociach.
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Drugi rozdzia³ powiêcony jest organizacji nauczania religii w archidiecezji warmiñskiej. Autor analizuje rozwój katechizacji, która prowadzona by³a
w szkole od zakoñczenia II wojny wiatowej do jej usuniêcia w 1961 r. oraz od
jej powrotu w 1990 r. do 2005 r. Przedstawia tak¿e rozwój katechizacji, która
odbywa³a siê w parafiach w latach 19611990. W obu przypadkach wydobywa
ze róde³ i porz¹dkuje dane statystyczne, siêga do rozporz¹dzeñ biskupów,
listów pasterskich, dokumentów kocielnych i pañstwowych dotycz¹cych
szkolnego nauczania religii i katechezy odbywaj¹cej siê w parafii. Przedmiotem jego zainteresowania s¹ tak¿e programy, katechizmy i podrêczniki katechetyczne, którymi pos³ugiwano siê w archidiecezji warmiñskiej. Ponadto ukazuje dzia³alnoæ Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, odpowiedzialnego za organizacjê katechizacji.
Ks. Bielinowicz nie zatrzymuje siê w swoich poszukiwaniach na wychowaniu
chrzecijañskim dzieci i m³odzie¿y, ale pragnie zapoznaæ czytelnika z formami
parafialnej katechezy doros³ych, takich jak: spotkania z rodzicami, katecheza
narzeczonych, ¯ywy Ró¿aniec, Domowy Koció³, Ruch Odnowy w Duchu
wiêtym, Ruch Rodzin Nazaretañskich, Droga Neokatechumenalna, Franciszkañski Zakon wieckich, Wspólnota Krwi Chrystusa, Apostolstwo Dobrej
mierci, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Ochotników Cierpienia, Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz formy parafialnego duszpasterstwa
katechetycznego dzieci i m³odzie¿y, jak np. przygotowanie do pierwszej komunii i spowiedzi, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, duszpasterstwo
akademickie, s³u¿ba liturgiczna, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Ruch
wiat³o-¯ycie, Wspólnota Wiara i wiat³o.
Ostatni, trzeci rozdzia³ recenzowanej ksi¹¿ki dotyczy problematyki formacji katechetów. Autor przedstawia formy podstawowej formacji przysz³ych
katechetów, która odbywa³a siê na kursach katechetycznych, w Studium Katechetycznym w Gietrzwa³dzie, Instytucie Kultury Chrzecijañskiej w Olsztynie,
Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum i Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukazuje te instytucje formacyjne
w aspekcie historycznym, analizuje program kszta³cenia i wychowania, tok
studiów, ale te¿ prezentuje sylwetki wyk³adowców przedmiotów katechetycznych. Zajmuje siê tak¿e problemem permanentnej formacji katechetów. Przedstawia tematykê i organizacjê kursów, konferencji metodycznych, warsztatów
oraz spotkañ o charakterze ascetycznym.
Ksi¹¿ka ks. Bielinowicza jest publikacj¹ cenn¹, zw³aszcza w kontekcie
katechetycznym i duszpasterskim archidiecezji warmiñskiej, poniewa¿ dotychczas nie ukaza³o siê tak analityczne opracowanie. Obszerna bibliografia mo¿e
byæ podstaw¹ do dalszych dociekañ naukowych. Walorem pracy jest tak¿e
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jêzyk  komunikatywny i jasny. Na szczególne uznanie zas³uguje warsztat
historyka, jakim pos³uguje siê w pracy ks. Bielinowicz. W publikacji zosta³y
uwzglêdnione nie tylko uwarunkowania historyczne i spo³eczne, których
wp³yw na rozwój katechizacji w omawianym okresie by³ znaczny, ale tak¿e
zosta³y zaprezentowane noty historyczne dotycz¹ce przedstawianych wydarzeñ i instytucji oraz biogramy osób odpowiedzialnych za organizacjê katechizacji w diecezji i wyk³adowców przedmiotów katechetycznych.
Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e cel badawczy, jakim by³o przedstawienie
procesu katechizacji w archidiecezji warmiñskiej w latach 19452005 [diecezja warmiñska do godnoci archidiecezji zosta³a podniesiona wskutek reformy
organizacji Kocio³a katolickiego w Polsce, której dokona³ b³. Jan Pawe³ II na
mocy bulli papieskiej datowanej na 25 marca 1992 r.; red.] zosta³ osi¹gniêty
i co warte podkrelenia, ks. Bielinowicz wywi¹za³ siê z tego zadania rzetelnie.
Co wiêcej, ustosunkowa³ siê tak¿e do obecnej sytuacji i przedstawi³ konkretne
wnioski i postulaty odnosz¹ce siê do wspó³czesnego stanu katechizacji w archidiecezji. Jest to zatem lektura nie tylko dla katechetyków i katechetów,
mog¹ po ni¹ siêgn¹æ tak¿e historycy, pedagodzy, socjologowie, politolodzy
i wszyscy ci, którym na sercu le¿y wychowanie, edukacja i formacja religijna
ka¿dego cz³owieka.
ks. Piotr Duksa
Olsztyn

S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB (red. i oprac.), Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek
2006/2007. Materiały i studia, Olsztyn 2010, ss. 272

Ka¿de zgromadzenie zakonne, równie¿ Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, pamiêta o swoich pocz¹tkach i o tych, którzy tworzyli fundamenty wspólnoty. To chwalebne, poniewa¿ za³o¿ycielom przywieca³a pewna
idea, dlatego oni nadawali ton i ukierunkowywali dzia³alnoæ powstaj¹cego
zgromadzenia, okrelaj¹c konkretny cel, który sta³ u pocz¹tków ca³ego przedsiêwziêcia, czyli zamys³u organizacyjnego: przygotowuje wszystko, co jest
potrzebne do erekcji nowej wspólnoty zakonnej, okrela te¿ jej cel i dzia³alnoæ (s. 5). Obchody rocznic w Zgromadzeniu lub osób je tworz¹cych czy
organizuj¹cych przyczyniaj¹ siê do poszerzenia horyzontów wiedzy, w tym
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wypadku sióstr, ale tak¿e s¹ doskona³¹ okazj¹ dotarcia z informacj¹ do szerszego
gremium, mniej lub bardziej zainteresowanych wspó³czesn¹ prac¹ jego cz³onków. Tak w³anie post¹pi³y tak¿e Siostry Benedyktynki Misjonarki, organizuj¹c obchody 75. rocznicy mierci Matki Jadwigi Kuleszy (5 IV 1931 r.).
Obchodom tym towarzyszy³y równie¿ inne uroczystoci: 90-lecie istnienia
Zgromadzenia, a tak¿e rozpoczêto nowennê przed jego stuleciem. S. prof. Ambrozja J. Kalinowska w omawianej tu pracy przybli¿a czytelnikom postaæ Matki Za³o¿ycielki, zw³aszcza ¿e cel, jaki przywieca³ Zgromadzeniu jest wci¹¿
aktualny, poniewa¿ Matka Za³o¿ycielka pragnê³a nieæ pomoc fizyczn¹ i moraln¹ ludziom opuszczonym i dzieciom osieroconym, a jej duchowe córy
maj¹ siê zaj¹æ ludmi potrzebuj¹cymi pomocy, np. rodzinami opuszczonymi,
chorymi, katechizacj¹ dzieci, a nawet pojedynczo czy grupowo w domu przygotowaniem ich do I Komunii w. (s. 8). Jubileusz to tak¿e dobry czas, aby
siostry mog³y zastanowiæ siê nad tym, co uda³o siê zrealizowaæ z nakrelonych
przez Matkê Za³o¿ycielkê celów, ale te¿ odpowiedzieæ na pytanie: jak dalece
pozostaj¹ wierne jej myli.
Materia³y i studia zredagowane i opracowane przez s. A.J. Kalinowsk¹
poprzedza Wstêp, w którym m.in. wzmiankowano o nale¿ytej, acz pónej ocenie osoby i dzie³a Matki Jadwigi Kuleszy. Dopiero na 75-lecie mierci nasza
Za³o¿ycielka zosta³a bardziej ni¿ dotychczas doceniona przez Zgromadzenie,
które za³o¿y³a (s. 10). Opuci³a bowiem za³o¿one przez siebie Zgromadzenie,
powracaj¹c do niego na cztery lata przed mierci¹ (27 IX 1927 r.), co mog³o
przyczyniæ siê do innego spojrzenia na jej wk³ad w to dzie³o. Na stronach 1145
zosta³ zamieszczony Program obchodów Roku Jubileuszowego. Treci ksi¹¿ki
podzielono logicznie na dwie czêci: Materia³y (1945) i Studia (47220).
W materia³ach znalaz³y siê wybrane sprawozdania z obchodów rocznicy
mierci Matki J. Kuleszy  zarówno centralnych, jak i z poszczególnych domów zakonnych. Umieszczono równie¿ relacje z pielgrzymki sióstr benedyktynek do £ucka (2223 IV 2006 r.). W czêci zatytu³owanej Studia zamieszczono materia³y wyg³oszone podczas Sympozjum Jubileuszowego, które odby³o siê 23 wrzenia 2006 r. w Otwocku: prof. dr hab. H. Gapski zaprezentowa³
¿ycie i dzia³alnoæ Matki Za³o¿ycielki, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania historyczne; s. mgr Benedetta Anna Górska zajê³a siê kultem Najwiêtszego Serca
Jezusowego w Zgromadzenia Sióstr; s. dr hab. Ambrozja Jadwiga Kalinowska,
prof. UWM ukaza³a postaæ ks. Jana Wüstenberga, blisko spokrewnego z Matk¹
Jadwig¹ Kulesz¹; ks. dr Lucjan wito przybli¿y³ przepisy kanoniczne, dotycz¹ce beatyfikacji i kanonizacji w rozwoju historycznym. Artyku³y przygotowano na podstawie kwerendy archiwalno-bibliotecznej. Autorzy prezentowanych prac ukazywali skomplikowane warunki narodowo-kocielne, w których
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Matka Za³o¿ycielka Sióstr Benedyktynek Misjonarek organizowa³a now¹
wspólnotê zakonn¹, wyznaczaj¹c jej zadanie w sposób dalekosiê¿ny, bo jest
ono aktualne po dzieñ dzisiejszy. W aneksach pomieszczono: homiliê ks. dr.
Jerzego Go³êbiewskiego, wyg³oszon¹ podczas sympozjum; listê osób uczestnicz¹cych w sympozjum jubileuszowym; opisano pielgrzymkê sióstr na Ukrainê
szlakiem Matki Jadwigi Kuleszy, któr¹ przygotowa³a s. mgr Dobrawa Ewa
Piacik. Pracê zamyka: wykaz autorów i skrótów oraz indeksy: nazw osobowych i geograficznych.
Walorami pracy s¹: aktualnoæ zagadnienia ze wzglêdu na ci¹g³¹ obecnoæ dzie³a Matki J. Kuleszy w obecnej rzeczywistoci Kocio³a, zw³aszcza
w Polsce; poziom naukowy prezentowanych artyku³ów w czêci Studia, które
po³¹czy³a osoba Za³o¿ycielki; logiczny uk³ad ró¿norodnego materia³u o charakterze kronikarskim oraz naukowym. Materia³y zawarte w tomie z pewnoci¹ zainteresuj¹ nie tylko siostry zakonne, ale tak¿e badaczy problematyki
¿ycia zakonnego, zw³aszcza czynnego, a tak¿e tych, których interesuje wspó³czesna praca Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, obecnych równie¿ na Warmii, Mazurach i Powilu.
ks. Jan Winiewski
Olsztyn

Ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Obraz świata, bóstwa i człowieka
w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, Studio Poligrafii
Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2010, ss. 138

Autor monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu ks. Bogdan W. Matysiak jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Prowadzi wyk³ady z historii staro¿ytnego Bliskiego Wschodu, literatury i teologii biblijnej,
a tak¿e seminarium magistranckie i doktoranckie z zakresu egzegezy i historii
tekstu ST.
Prezentowane opracowanie ks. B.W. Matysiaka mo¿emy odczytaæ jako
zaproszenie do wziêcia udzia³u w niezwyk³ej wyprawie po staro¿ytnych krainach i cywilizacjach ¯yznego Pó³ksiê¿yca.
¯yzny Pó³ksiê¿yc obejmuje obszar od wybrze¿y Zatoki Perskiej przez
dwurzecze Tygrysu i Eufratu, Syropalestynê a¿ do Egiptu. Naturalne granice
tego bogatego w urodzajne ziemie terenu wyznaczaj¹: Zatoka Perska na
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wschodzie, wybrze¿e Morza ródziemnego na zachodzie, Góry Zagros na pó³nocy, Pustynia Syryjska i Arabska na po³udniu. Dwie rzeki, Tygrys i Eufrat,
które rozpoczynaj¹ bieg u podnó¿a Gór Taurus, a koñcz¹ u ujcia do Zatoki
Perskiej, pozostaj¹ wiadkami narodzin, rozkwitu i upadku prastarych kultur.
W Mezopotamii i Egipcie wyros³y potê¿ne centra cywilizacyjne. Ich blask
przez stulecia promieniowa³ na ca³y ¯yzny Pó³ksiê¿yc. Istnia³y obok siebie,
przenika³y siê, wreszcie rywalizowa³y ze sob¹. W dziejach naszej planety kulturowe dziedzictwo Mezopotamii i Egiptu zapewni³o sobie trwa³e miejsce.
Na monografiê Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu, która ukaza³a siê w 2010 r. w serii Biblioteka
Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (nr 47),
sk³ada siê oprócz wstêpu i zakoñczenia siedem rozdzia³ów, zatytu³owanych
kolejno: Mezopotamia  I, Staro¿ytny Egipt  II, Kosmogonie pozabiblijne  III,
Antropogonie pozabiblijne  IV, Mezopotamski wiat bogów  V, Egipski
wiat bogów  VI, Kult i wiara w ¿ycie pozagrobowe  VII. Autor podejmuje
w pracy nastêpuj¹ce zagadnienia: kontekst geograficzny i historyczny krain
¯yznego Pó³ksiê¿yca (III rozdzia³), tradycje o pochodzeniu wiata i cz³owieka w Sumerze, Babilonii, Asyrii i Egipcie (IIIIV rozdzia³), wierzenia i formy
kultu ludów Wschodu (VVI rozdzia³) oraz koncepcje ¿ycia po mierci
(VII rozdzia³).
lady bytowania cz³owieka na terenie Miêdzyrzecza siêgaj¹ okresu prehistorii. Udoskonalaj¹c ró¿ne umiejêtnoci, takie jak: nawadnianie gleby, hodowla zwierz¹t i uprawa roli, sztuczne zapylanie rolin, wyrób narzêdzi i naczyñ
codziennego u¿ytku, cz³owiek czyni³ postêpy w technice i kulturze. Ponad piêæ
tysiêcy lat przed Chr. wynaleziono ko³o garncarskie, co znacznie usprawni³o
pracê ludzk¹. Czy mo¿na powiedzieæ  pyta ks. Matysiak  ¿e ta kultura by³a
prymitywna, skoro niektóre naczynia pochodz¹ce sprzed kilku tysiêcy lat maj¹
cianki gruboci skorupki jajka? lady osadnictwa odnalezione na terenie Miêdzyrzecza pochodz¹ z okresu trzeciego tysi¹clecia przed Chr., choæ rozwija³o
siê ono znacznie wczeniej.
Najdoniolejszym wynalazkiem kultury mezopotamskiej jest pismo. Pochodzi od Sumerów, z okresu koñca IV tysi¹clecia przed Chr. Wraz z wynalezieniem pisma cz³owiek wy³oni³ siê z mroków prehistorii i wkroczy³ w wiat³o
historii, w epokê udokumentowan¹ odkryciami archeologicznymi i zapisami.
Cywilizacjê Sumerów cechowa³ bardzo wysoki poziom. Byli oni pionierami
w rozwoju kultury miejskiej, twórcami miast  pañstw, w centrum których
znajdowa³ siê kompleks pa³acowy i wi¹tynia. Rz¹dcy staro¿ytnych osad
dzier¿yli podwójn¹ w³adzê, administracyjn¹ i kultyczn¹. W Sumerze król
 kap³an nosi³ miano ensi. Z miasta Ur za³o¿onego przez Sumerów wieki
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póniej wyruszy Abram, rozpoczynaj¹c sw¹ przygodê z Bogiem Jahwe. To
miasto z ca³ym swym dorobkiem kulturowym oraz z ¿yznymi ziemiami Mezopotamii budzi³o prawdopodobnie zazdroæ plemion semickich, które wkrótce
rozpoczê³y ekspansjê na te tereny.
Równolegle z rozwojem Mezopotamii w zachodniej czêci ¯yznego Pó³ksiê¿yca kwit³a cywilizacja egipska. Mieszkañcy kraju nad Nilem od najdawniejszych czasów prowadzili obserwacje wylewów ¿yciodajnej rzeki. Budowali kana³y reguluj¹ce poziom wody niezbêdnej do upraw i codziennego ¿ycia.
Tak¿e na podstawie obserwacji Nilu okrelano pory roku. Podczas gdy w Mezopotamii rozwija³o siê pismo klinowe, w Egipcie wynaleziono hieroglify.
Wed³ug Manetona, historyka i kap³ana z III w. przed Chr., w³aciwa
historia kraju faraonów rozpoczyna siê od ok. 3100 r. przed Chr., gdy nast¹pi³o
zjednoczenie pañstwa z Dolnego i Górnego Egiptu. Z tego okresu pochodz¹
miasta: Teby, Memfis, Tell-el-Amarna. Dziedzictwem znacznie póniejszej
epoki macedoñskiej i ptolomejskiej s¹: latarnia morska z Faros zaliczana do
siedmiu cudów wiata oraz biblioteka w Aleksandrii z najwiêkszym zbiorem
ksi¹g i wa¿nym centrum naukowym ówczesnego wiata.
Dziêki mitom wschodnim zachowanym w wiêkszoci jedynie fragmentarycznie oraz napisom grobowym mo¿emy poznaæ, ¿e w krêgu zainteresowañ
staro¿ytnych znajdowa³y siê zagadnienia dotycz¹ce genezy wiata, cz³owieka,
bogów a tak¿e losów zmar³ych.
Wed³ug wierzeñ Sumerów wiat u swych pocz¹tków by³ pustkowiem
pozbawionym jakiejkolwiek formy istnienia. Bogowie Enli i Enki podjêli siê
trudu zorganizowania w nim ¿ycia. Enki czuwa³ nad wiatem i jego prawami,
a wszelkie zjawiska powierza³ pieczy innych bogów. Oprócz porz¹dkowania
wiata mezopotamscy bogowie toczyli walkê ze z³ymi mocami sprzeciwiaj¹cymi
siê zaprowadzonemu ³adowi. Spadkobiercami cywilizacji Sumerów s¹ Asyryjczycy i Babiloñczycy. Naczelnym bóstwem Babilonii by³ Marduk. On stworzy³ wiat,
a inni bogowie byli mu podporz¹dkowani. Tê historiê opiewa s³ynny poemat
Enuma eli, którego pierwsze s³owa w jêzyku polskim brzmi¹: Kiedy w górze.
W wyobra¿eniach egipskich kosmogonia jest wynikiem teogonii. Najstarsze teksty dotycz¹ce powstania wiata, ludzi i bogów datuje siê na trzecie
tysi¹clecie przed Chr., a stanowi¹ zapis tradycji siêgaj¹cej czwartego tysi¹clecia. S¹ to Teksty Piramid i Teksty Sarkofagów. Kosmos jest pojmowany
jako ruch w cyklicznym procesie, który jest podtrzymywany przez Maat.
W mitologii egipskiej Maat to bogini praw porz¹dku, harmonii, sprawiedliwoci i m¹droci. Jej przeciwieñstwem jest zagra¿aj¹cy ¿yciu stan bezruchu.
W kwestii pocz¹tków rodzaju ludzkiego Staro¿ytny Wschód kultywowa³
przekonanie o jego pochodzeniu od bogów. Proces rozwoju cz³owieka zaowo-
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cowa³ wiar¹ w istnienie wiata duchowego, boskiego. Mezopotamska koncepcja cz³owieka odbiega od myli biblijnej, wed³ug której cz³owiek jest koron¹
stworzenia, a ziemia i jej zastêpy s¹ mu poddane (por. Rdz 1, 2830). Mit
o Enuki i Ninmach naucza, ¿e cz³owiek powsta³ z mu³u oceanu i z wygl¹du
zewnêtrznego przypomina bogów. Jego zadaniem jest pomoc bogom w pracy
nad upraw¹ ziemi i hodowl¹ zwierz¹t. Równie¿ wed³ug Enuma eli cz³owiek
pochodzi od Marduka, który stworzy³ rodzaj ludzki, by sprawowa³ kult i s³u¿y³
bóstwom. W tekstach sumeryjskich przewija siê myl, ¿e cz³owiek jest istot¹
duchow¹ odzian¹ w pow³okê cielesn¹ i nale¿¹c¹ do kategorii bóstw. W przeciwieñstwie do póniejszej koncepcji greckiej cia³o stanowi³o pierwiastek boski.
W wietle tych tradycji ¿ycie duchowe zapewnia dusza lub imiê. Nadanie
imienia jest równowa¿ne z darowaniem ¿ycia, stworzeniem jakiego bytu. Bóg
mieszka w ludziach, którzy s¹ jego dzieæmi. O przebywaniu bóstwa w cz³owieku wiadcz¹ teksty psalmów pokutnych oraz imiona teoforyczne typu: bóg
cz³owieka jest wielki. ¯ycie cz³owieka jest darem bogów i oni nim rozporz¹dzaj¹.
W Egipcie znany jest obraz boga Chnuma, który na kole garncarskim lepi
z gliny dziecko. Ludzie i bogowie byli zale¿ni od najwy¿szego bóstwa s³oñca
Re, które udziela³o im wiat³a i ¿ycia. Czasami w tekstach egipskich ludzie s¹
nazwani trzod¹ boga, a Re jako boski pasterz troszczy³ siê o ich potrzeby.
Miêdzy bogami a cz³owiekiem istnia³ cis³y kontakt, o czym wiadcz¹ imiona
egipskie zapisane na skarabeuszach, które noszono jako amulety strzeg¹ce
przed z³ymi mocami.
W dziedzinie religii cech¹ wspóln¹ trzech wielkich kultur Mezopotamii:
Sumerów, Asyryjczyków i Babiloñczyków by³o to, ¿e przenika³a ona wszystkie sfery ¿ycia, ³¹cz¹c siê cile z magi¹. Ówczesne ludy by³y na tyle liberalne,
¿e przyjmowa³y do panteonu nowe bóstwa, co chroni³o prastare religie przed
skostnieniem.
Ju¿ w II po³owie XIX w. w kraju nad Nilem postawiono tezê, ¿e fundamentem religii jest jednoæ istoty najwy¿szej. Monoteizm egipski nigdy nie
zosta³ przyt³umiony przez politeizm, który nale¿y traktowaæ czysto symbolicznie. Religia egipska jest owocem zjednoczenia lokalnych wierzeñ i d¹¿eñ politycznych, a tak¿e pragnieñ danej spo³ecznoci. Odnajdujemy w niej bóstwa
zwierzêce i rolinne, których symbolami s¹: sokó³, byk, lotos, papirus, z kolei
drzewa by³y siedzibami bóstw.
Kult mieszkañców Bliskiego Wschodu wyra¿a³ siê w mod³ach i ofiarach.
Budowle sakralne w Mezopotamii wiadcz¹ o zachowaniu ci¹g³oci kultu.
wi¹tynia sumeryjska mia³a g³êbok¹ symbolikê kosmiczn¹, pobytowi bogów
w niebie odpowiada³o ich przebywanie na ziemi. wi¹tynia ziemska by³a od-
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zwierciedleniem wi¹tyni kosmicznej. W Babilonii i Asyrii pojawi³y siê zigguraty, budowle schodkowe, na szczycie których znajdowa³o siê mieszkanie bóstwa. Te budowle by³y swego rodzaju ³¹cznikami miêdzy dwiema rzeczywistociami, wiatem bogów i wiatem ludzi.
Ju¿ staro¿ytni byli wiadomi, ¿e ¿ycie cz³owieka wyznaczaj¹ dwa bieguny, a mianowicie narodziny i mieræ. Z mitu o Gilgameszu wynika, ¿e tylko
bogowie s¹ wieczni, cz³owiek przez sw¹ lekkomylnoæ utraci³ ten dar. Jednoczenie wierzono, ¿e chocia¿ wraz z ustaniem biologicznych czynnoci nastêpuje kres ludzkiej egzystencji, to zmar³y istnieje nadal w podziemnej krainie
bez powrotu. Ta koncepcja nie napawa³a optymizmem, gdy¿ zmarli wegetowali w krainie prochu pozbawieni pierwiastka ¿ycia, niczym cienie lub zjawy.
W Mezopotamii i Egipcie kultywowano pamiêæ o zmar³ych. wiadcz¹ o tym
dary grobowe i opieka nad tymi, co odeszli, któr¹ okrela akkadyjski termin
kispum. By³ zwyczaj grzebania zmar³ych w domach mieszkalnych pod pod³og¹
lub w nieu¿ywanych pomieszczeniach gospodarczych, czasami w pobli¿u murów miejskich. W najodleglejszych historycznie udokumentowanych czasach
nie istnia³y specjalnie do tego celu wyznaczone miejsca.
Podczas gdy w Mezopotamii wi¹tynia by³a nade wszystko przestrzeni¹
sprawowania kultu, w Egipcie pe³ni³a funkcjê mieszkania bóstwa. W celi,
gdzie umieszczano jego pos¹g panowa³y prawie ca³kowite ciemnoci i tylko
w odpowiedniej porze dnia i roku móg³ na nie padaæ promieñ wiat³a. Zarówno
umiejêtnoæ operowania wiat³em egipskich projektantów, jak i staro¿ytne rozwi¹zania architektoniczne wci¹¿ budz¹ zachwyt i zdumienie.
Na szczególne uznanie w monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka
w kulturze staro¿ytnej Mezopotamii oraz Egiptu zas³uguje warsztat naukowy,
którym pos³uguje siê ks. Matysiak. Czerpie on z osi¹gniêæ polskich i niemieckich uczonych w zakresie archeologii, religiologii, historii i biblistyki oraz
z w³asnego d³ugoletniego dowiadczenia wyk³adowcy uniwersyteckiego. Autor dokonuje syntezy badañ w zakresie cywilizacji, które, jak sam okrela:
minê³y, ale nie przebrzmia³y. W opracowaniu znajdziemy fachow¹ terminologiê, a tak¿e etymologiê wielu pojêæ charakterystycznych dla staro¿ytnej kultury i szczegó³owe nakrelenie ich pól semantycznych. Nadto monografia jest
wzbogacona indeksem rzeczowym i nazw w³asnych. Lektura zainteresuje zarówno znawców przedmiotu, jak i tych, których pasjonuje historia najstarszych
cywilizacji wiata.
Aleksandra Nalewaj
Olsztyn

360

Recenzje
Historia

Recenzje

361

Studia Warmińskie 48 (2011)

Wykaz skrótów
ACO
AHC
Bib
BJS
BTB
CA
CChrL
CJ
C. J.
ComP
EC
EK
EO
EP
ETPCz
EU
EURATOM
FC
JBL
JEH
KDK
KK
KNSK
KPRo
LdR
LE
ML
NATO
NICNT

 Acta Conciliorum Oecumenicorum, ed. E. Schwartz, Berolini et Lipsiae 19271932
 Annuarium Historiae Conciliorum, Amsterdam 1969
 Biblica, Roma 1920
 The British Journal of Sociology, London 1950
 Biblical Theology Bulletin, Roma 19711984
 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus
 Corpus christianorum seu nova Patrum collectio. Series Latina, Turnhout 1954
 Court of Justice
 Codex Iustinianus, w: Corpus Iuris Civilis, ed. P. Krüger, t. 2, Berlin
1954
 Communio. Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny, Poznañ 1981
 European Commission
 Encyklopedia katolicka, Lublin 1985
 Echos dOrient, Paris 18971942
 European Parliament
 Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
 European Union
 Treaty on the European Atomic Energy Community
 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio
 Journal of Biblical Literature, Chico (Ca.) 19821985
 The Journal of Ecclesiastical History, London 1950
 Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes
 Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium o Kociele (21 XI 1964)
 Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Papieska Rada Iustitia et
Pax
 Karta Praw Rodziny przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ wszystkim
ludziom, instytucjom i w³adzom zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym
 Jan Pawe³ II, List do rodzin
 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens
 Marienlexikon, IVI, wyd. R. Bäumer, L. Scheffczyk, Regensburg
19881994
 North Atlantic Treaty Organization
 New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids

362

Wykaz skrótów
Historia

NSA
OsRomD
OsRomPol
OTK
O¯
PG
PL
POK
PSP
RHE
SA
SalvM
SCh
SEA
SN
TEC
TEU
ThPh
TK
VigCh
VT
ZKG
MT
rMon

 Naczelny S¹d Administracyjny
 LOsservatore Romano. Wochenausgabe in Deutscher Sprache, Vatikanstadt 1971
 LOsservatore Romano. Wydanie polskie, Watykan 1980
 Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
 Ojcowie ¯ywi, Kraków 1978
 Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 1161, ed. J.P. Migne, Paris 18571866
 Patrologiae cursus completus. Series Latina, t. 1221, ed. J.P. Migne, Paris 18781890
 Pisma Ojców Kocio³a, t. 29, Poznañ 2004
 Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy, t. 26, Warszawa 1980
 Revue dHistoire Ecclésiastique, Louvain 1900
 S¹d Apelacyjny
 Salvatoris Mater. Kwartalnik Mariologiczny, Licheñ Stary 1999
 Sources Chrietiennes, 181186, Pary¿ 19711972
 Single European Act
 S¹d Najwy¿szy
 Treaty on European Community
 Treaty on European Union
 Theologie und Philosophie, Freiburg im Br., 1966
 Trybuna³ Konstytucyjny
 Vigiliae Christianae, Amsterdam 1947
 Vetus Testamentum, Leiden 1951; Supl., 1953
 Zeitschrift für Kirchengeschichte, Stuttgart 1876
 ród³a Myli Teologicznej, Kraków 1996
 ród³a Monastyczne,TyniecKraków 1993

Skróty biblijne podane wed³ug schematu przyjêtego w: Pismo wiête Starego i Nowego
Testamentu, red. Zespó³ Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznañ 2003.

