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Roman Mazur, La retorica della Lettera agli Efesini, (SBF Analecta 75),
Edizioni Terra Santa, Milano 2010, ss. 575.
Og³oszony 23 kwietnia 1993 roku dokument Papieskiej Komisji Biblijnej O interpretacji Biblii w Kociele poród metod badawczych u¿ywanych w egzegezie biblijnej wymienia i omawia
równie¿ analizê retoryczn¹. O ile sama w sobie metoda ta nie jest ¿adnym novum, to jednak jej
wykorzystanie w odczytywaniu orêdzia ksi¹g natchnionych sta³o siê dosyæ powszechne dopiero
w ostatnich dekadach, a to z racji na fakt, i¿ Biblia nie jest jedynie przedstawieniem prawd i wydarzeñ, lecz orêdziem wyposa¿onym w funkcjê komunikacji w okrelonym kontekcie, orêdziem,
które zawiera dynamizm argumentacji i strategiê retoryczn¹ (IBwK I.B.1). Ta prawda w sposób
szczególny i wyj¹tkowy odnosi siê do literatury epistolarnej zawartej w Nowym Testamencie, w tym
równie¿ do listów w. Paw³a Aposto³a, który pisz¹c do nowopowsta³ych wspólnot chrzecijañskich
postawi³ sobie za cel przekonanie adresatów o prawdzie Ewangelii (Ga 2,5.14; Kol 1,5) przez
siebie g³oszonej.
W historii studiów nad epistolarium Paw³owym, wydarzeniem prze³omowym, jeli chodzi
o zastosowanie retoryki, sta³o siê opublikowanie przez Hansa Dietricha Betza w roku 1975 artyku³u
The Literary Composition and Function of Pauls Letter to the Galatians, za którym pod¹¿y³a publikacja komentarza do Listu do Galatów. Betz zaproponowa³ strukturê opieraj¹c¹ siê na zasadach
retoryki oraz epistolografii greckorzymskiej. Za wzór dla tej struktury pos³u¿y³ VII list apologetyczny Platona. Wa¿nym jest stwierdzenie, ¿e w. Pawe³, by wyraziæ swoj¹ myl, mia³ siê pos³u¿yæ
os¹dzaj¹cym rodzajem retoryki. Hipoteza Betza zosta³a podjêta przez innych uczonych, którzy zg³êbiaj¹c formê oraz przes³anie listów w. Paw³a zaczêli siê skupiaæ na ich efektywnoci argumentacyjnej poprzez odwo³anie siê do retoryki.
Równie¿ na polu badañ dotycz¹cych Listu do Efezjan mo¿na potwierdziæ ten stan rzeczy,
o czym przekonuje Roman Mazur w swojej ksi¹¿ce La retorica della Lettera agli Efesini, która jest
dojrza³ym owocem badañ i refleksji nad tym listem w. Paw³a Aposto³a. W rzeczy samej, autor
omawianej tutaj publikacji rozpocz¹³ swoje studium od starannego pochylenia siê nad wybranymi
przez siebie dziesiêcioma komentarzami do Listu do Efezjan, które stanowi³y wystarczaj¹ce t³o do
oceny dotychczasowych wyników naukowych dociekañ na temat retoryki listu. Sporód wspomnianych przez autora prac, wyró¿nia on komentarz A.T. Lincolna, w którym po raz pierwszy zaprezentowano kompletn¹ strukturê retoryczn¹ opieraj¹c¹ siê na analizie syntaktycznej oraz pracê R.R.
Jeala. Jakkolwiek ka¿da z uwzglêdnionych publikacji wnios³a du¿y wk³ad w rozwój wiedzy na
temat stylu argumentacji Paw³owej w Licie do Efezjan, a w szczególnoci retoryki, to jednak istotnym ich brakiem  wed³ug autora  pozostaje niedostateczny poziom poszukiwañ w warstwie literackiej, syntaktycznej i strukturalnej, które stanowi¹ fundament dla dalszych badañ dotycz¹cych
struktury retorycznej Listu do Efezjan (s. 493). R. Mazur zauwa¿y³ tym samym potrzebê i koniecznoæ podjêcia organicznych badañ nad struktur¹ oraz retoryk¹ Listu do Efezjan (s. 46).
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Cel ten zosta³ zrealizowany przez autora w dwóch czêciach pracy, które nosz¹ tytu³y: Analisi
letteraria oraz Analisi retorica. Po nich umieszczono w ksi¹¿ce wnioski koñcowe, bogat¹ bibliografiê oraz dwa indeksy: cytatów biblijnych i autorów.
R. Mazur, by sprostaæ zadaniu organicznego studium Listu do Efezjan, postanowi³ pos³u¿yæ
siê metod¹, która ³¹czy zarówno aspekt literacki, jak i retoryczny poszukiwañ. W tym celu I czêæ
pracy autor powiêci³ bardzo szczegó³owej analizie syntaktycznoliterackiej, stosuj¹c poszczególne
etapy metody historycznokrytycznej. Po delimitacji mikrojednostek literackich i poddaniu krytyce
tekstu, autor dokonuje klasyfikacji ich gatunku literackiego, a nastêpnie przechodzi do okrelenia
sposobu argumentacji (sviluppo formalecontenutistico) poprzez odczytanie zarówno struktury, jak
i podzia³u danej perykopy. Te za opieraj¹ siê na bardzo precyzyjnej analizie gramatycznej oraz
syntaktycznej poszczególnych tekstów, której wyró¿nikiem jest równie¿ bogata dyskusja, a tak¿e
odniesienia do tekstów klasycznych oraz do przek³adu LXX, tudzie¿ jego porównania z tekstem
hebrajskim Biblii ST (zob. s. 250, 286, 340). Tak misternie przeprowadzona praca analityczna pozwoli³a autorowi na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków: 1) Zarówno gramatyka, jak i syntaksa tekstu nie odstaj¹ mocno od stylu innych listów Paw³owych. Równie¿ u¿ycie pleroforii, pomimo
tego, ¿e jest mocno zaakcentowane, nie ma w sobie nic, co by je wyró¿nia³o sporód innych listów
w. Paw³a, takich jak Rz oraz 2Kor;
2) Treæ listu opiera siê na teologii trynitarnej, której centrum stanowi chrystologia, oraz na
parenezie, która zachêca do ¿ycia zgodnego z wyznawan¹ wiar¹.
Na podstawie przeprowadzonych badañ analitycznych autor proponuje nastêpuj¹c¹ strukturê
Listu do Efezjan:
Ef 1,1-2  praescriptum
Ef 1,3-14  eulogia
Ef 1,15-23  dziêkczynienie i modlitwa b³agalna
Ef 2,1-6,20  corpus listu
Ef 2,1-3,21  czêæ dogmatyczna/doktrynalna/teologiczna
Ef 2,1-10  narratio
Ef 2,11-22  argumentatio
Ef 3,1-13  argumentatio
Ef 3,14-21  proba (Ef 3,14-19) i doksologia (Ef 3,20-21)
Ef 4,1-6,20  czêæ parenetyczna
Ef 4,1-16  propositio: jednoæ (Ef 4,1-3) i charyzmaty eklezjalne (Ef 4,7-16)
Ef 4,17-24  zachêta do ¿ycia na sposób cz³owieka nowego
Ef 4,25-5,2  zachêta do ¿ycia wed³ug mi³oci
Ef 5,3-14  zachêta do ¿ycia nie wed³ug wystêpków, lecz wed³ug cnót
Ef 5,15-20  zachêta do m¹drego ¿ycia
Ef 5,21-6,9  Haustafel
Ef 6,10-20  ostatnie pouczenie  peroratio
Ef 6,21-24  postscriptum.
Druga czêæ publikacji powiêcona jest analizie retorycznej Listu do Efezjan. Zanim jednak
autor przyst¹pi³ do w³aciwej prezentacji swoich badañ, uzna³ za stosowne umieciæ w swoim wywodzie wprowadzenie do zagadnienia analizy retorycznej. Siêgaj¹c zatem do manua³ów staro¿ytnych, zawieraj¹cych wypowiedzi na ten temat Arystotelesa, Cycerona, Kwintyliana i innych klasyków retoryki greckorzymskiej, R. Mazur wymienia i opisuje trzy genera dicendi: rodzaj deliberatywny (doradczy), rodzaj os¹dzaj¹cy (nazywany te¿ s¹dowym) oraz rodzaj demonstratywny
(oceniaj¹cy), na koniec za dochodzi do wniosku, ¿e listy w. Paw³a, w których Aposto³ poucza
odbiorców, by wykazali siê koherencj¹ w wiadczeniu o wierze, nale¿¹ do rodzaju oceniaj¹cego
(genere epidittico). W rzeczy samej, wypowiedzi Aposto³a Narodów maj¹ charakter perswazyjny,
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zawieraj¹ pochwa³y i nagany osób, wspólnot, problemów, sytuacji oraz wartoci. Po takim wprowadzeniu, R. Mazur mówi o czterech, chocia¿ w rzeczywistoci przedstawia piêæ czêci dyskursu
retorycznego rodzaju oceniaj¹cego, którymi s¹: exordium, narratio, probatio, refutatio oraz peroratio (s. 421). Ten dysonans na pierwszy rzut oka móg³by siê jawiæ jako niekonsekwencja autora, lecz
okazuje siê skrótem mylowym, bowiem w manua³ach retoryki (m.in. u Kwintyliana) probatio oraz
refutatio s¹ czêciami sk³adowymi szerszej argumentatio.
Klasyczny model dyskursu demonstratywnego zostaje przez R. Mazura zestawiony z inventio
oraz elocutio Listu do Efezjan w celu poznania dispositio, a co za tym idzie samej osoby Aposto³a
Narodów i jego umiejêtnoci przekonywania adresatów omawianego listu. W tej czêci pracy autor
zwraca uwagê na kunszt kompozycyjny w. Paw³a. List do Efezjan przedstawia siê jako dyskurs
ujêty w ramy szaty epistolograficznej, której czêciami sk³adowymi s¹: praescriptum, corpus i postscriptum (s. 427428). Dok³adna analiza retoryczna przeprowadzona przez autora prowadzi do stwierdzenia, ¿e dispositio Listu do Efezjan przeprowadzona jest w sposób regularny, co znajduje potwierdzenie w schemacie przedstawionym w zakoñczeniu tej czêci pracy (s. 496):
Ef 1,1-23  exordium
Ef 2,1-10  narratio
Ef 2,8-10  propositio
Ef 2,11-3,13  argumentatio
Ef 2,11-22  prima probatio
Ef 3,1-13  secunda probatio
Ef 3,14-21  perorati
Ef 4,1-6  propositio (Ef 4,1-3) z adiectio (Ef 4,4-6)
Ef 4,7-6,9  argumentatio
Ef 4,7-16  prima probatio
Ef 4,17-24  secunda probatio
Ef 4,25-5,2  amplificatio odnosz¹ca siê do argumentatio po³¹czona z digressio
Ef 5,3-20  dwie amplificationes
Ef 5,3-14  amplificatio z katalogiem cnót i wystêpków
Ef 5,15-20  amplificatio o m¹drym ¿yciu
Ef 5,21-6,9  argumentatio o ¿yciu rodziny chrzecijañskiej (Haustafel)
Ef 6,10-20  peroratio
Ef 6,21-24  postscriptum.
Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ pracy R. Mazura jest stworzenie solidnej bazy dla studiów nad Listem do
Efezjan, której nie dostarcza³y wczeniejsze publikacje na temat retoryki tego pisma Paw³owego.
Mazur, z wiêksz¹ uwag¹ ni¿ inni autorzy, po³o¿y³ akcent na badaniu zarówno aspektów formalnych
listu, którymi s¹ syntaksa i struktura tekstu, jak i funkcjonalnych wyra¿onych w retoryce. Szczególnie pierwsza czêæ pracy stanowi cenn¹ pomoc dla wszystkich podejmuj¹cych pracê nad komentarzem do Listu do Efezjan, a w szczególnoci w zakresie egzegezy formalnej. Tak dok³adne badanie
szaty literackiej listu pozwoli³o równie¿ autorowi na postawienie wniosków (s. 494), które nie s¹
bez znaczenia dla potwierdzenia autentycznoci tego pisma Paw³owego. Z kolei, analiza retoryczna
przeprowadzona przez autora i jej konkretny owoc w postaci przedstawionej w pracy dispositio
Listu do Efezjan jest potwierdzeniem zarówno kunsztu pisarskiego w. Paw³a, jak i jego zaanga¿owania emocjonalnego w budowanie wspólnoty Kocio³a w Efezie.
ks. Dariusz Sztuk SDB
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Henning Schluss, Religiöse Bildung im öffentlichen Interesse. Analysen zum
Verhältnis von Pädagogik und Religion, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, ss. 215.
Wydarzenia zwi¹zane z krzy¿em postawionym po katastrofie smoleñskiej przed Pa³acem Prezydenckim w Warszawie uwiadomi³y mi, jak wieloznacznie mo¿na interpretowaæ symbole religijne i jak ca³kowicie odwrotnie reagowaæ na ich obecnoæ w przestrzeni publicznej. Ta sprawa równie¿ sk³oni³a mnie do zastanowienia siê nad stanem dyskursu spo³ecznego na tematy religijne w naszym kraju. Dodatkowym ród³em inspiracji by³a lektura monografii Henninga Schlussa, do niedawna
jeszcze pracownika naukowego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Niemiecki pedagog ogólny
podda³ w niej analizie publiczny interes kszta³cenia religijnego zmuszaj¹cy wprost do tego, ¿eby
rozwijaæ wiedzê i wiadomoæ religijn¹ we wszystkich cz³onkach spo³eczeñstwa, a nie tylko tych,
którzy siê tego sami z siebie domagaj¹. Mimo ¿e rozprawa Schlussa odnosi siê do spo³eczeñstwa
niemieckiego, które niew¹tpliwie jest znacznie mocniej zsekularyzowane i zlaicyzowane ni¿ nasze,
to jednak dostarcza wielu cennych spostrze¿eñ i pytañ, które warto postawiæ równie¿ w kontekcie
naszego kraju.
We wprowadzeniu Schluss definiuje dwie drogi, którymi przebiega jego wywód. Pierwsz¹
wyznacza teoria kszta³cenia (Bildungstheorie) wywodz¹ca siê od dziewiêtnastowiecznego klasyka
teologii i pedagogiki Friedricha D.E. Schleiermachera (17681832). W jednym ze swoich wczesnych pism pt. Mowy o religii (Reden über die Religion) zaproponowa³ on, aby odejæ od uprawiania prozelityzmu i zast¹piæ je mówieniem o wychowaniu w cz³owieku tej wznios³ej sk³onnoci [to
znaczy religii  dop. D.S.] i o warunkach tego wychowania (s. 11)1.
Drug¹ drog¹ albo raczej przestrzeni¹, w której zdaniem Schlussa wspó³czenie mo¿e  i co
wiêcej, powinien  byæ kultywowany dyskurs w zakresie spraw religijnych, jest sfera oznaczona
przez Jürgena Habermasa mianem commonsense, czyli zsekularyzowana opinia publiczna (tam¿e). W przeciwieñstwie do kszta³cenia religijnego jej podstaw¹ jest w³aciwie rozumiana indyferencja. Wed³ug Schlussa nie mo¿e oznaczaæ to postawy mniej lub bardziej wrogiej obojêtnoci czy
ignorancji odnonie do problemów religijnych, lecz wprost przeciwnie  traktowanie ró¿norodnych
punktów widzenia  tak religijnych, jak i niereligijnych  jako równorzêdne. Z jednej strony, stawia
to przed przedstawicielami religijnie umotywowanych stanowisk obowi¹zek takiego wyra¿ania
swoich racji, aby by³y one zrozumia³e dla tych, którzy nie podzielaj¹ ich przekonañ, z drugiej strony
jednak, zmusza osoby niereligijne do wysi³ku wnikniêcia w specyfikê argumentacji religijnej.
Tylko dziêki obopólnemu wychodzeniu sobie naprzeciw mo¿liwe jest znalezienie konsensusu, którego  jak przekonuje dobitnie wci¹¿ niezakoñczony spór wokó³ krzy¿a w Warszawie  nie da siê
osi¹gn¹æ ani si³¹, ani podstêpem.
Schluss w swojej rozprawie zebra³ i czêciowo rozszerzy³ teksty, które ukaza³y siê ju¿ wczeniej w postaci oddzielnych artyku³ów. Z tego faktu wynika, ¿e po pierwsze, zgromadzony materia³
nie ³¹czy siê ze sob¹ zbyt cile (autor oznaczy³ poszczególne czêci wielkimi literami od A do E)
i po drugie, wystêpuj¹ w nim niekiedy powtórzenia, które jednak nie zak³ócaj¹ toku wywodu. Gwoli wyjanienia nale¿y dodaæ, ¿e monografiê przyjêto na Uniwersytecie Humboldta jako habilitacjê
kumulatywn¹, a wkrótce potem nowy samodzielny pracownik naukowy otrzyma³ i przyj¹³ zaproszenie (Ruf) do objêcia stanowiska profesora pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie w Wiedniu.
Pozostaj¹c jeszcze przez chwilê w obszarze zagadnieñ poruszanych we wprowadzeniu (czêæ
oznaczona liter¹ A), warto wydobyæ cel, który przywieca apelowi Schlussa, o podjêcie przez osoby
1

Cytujê za wydaniem polskim  F.D.E. Schleiermacher, Mowy o religii do wykszta³conych
sporód tych, którzy ni¹ gardz¹, t³um. z niem. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995,
s. 118.
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odpowiedzialne za edukacjê publiczn¹ kroków gwarantuj¹cych powszechnoæ wychowania i kszta³cenia religijnego. Autor nawi¹zuje przy tym do wspomnianego ju¿ powy¿ej dzie³a Schleiermachera, w którym zak³ada siê naturaln¹ ukszta³calnoæ (Bildsamkeit) ka¿dego cz³owieka w zakresie
religijnym. To z kolei  jak argumentuje dalej Schluss  zmusza do zaakceptowania pogl¹du innego
wielkiego teologa protestanckiego Dietricha Bonhoeffera (19061945), ¿e celem rozwoju religijnego  tak jak ka¿dego innego  jest osi¹gniêcie pe³nej dojrza³oci (mündig werden). Oznacza to, ¿e
w oparciu o posiadan¹ wolnoæ cz³owiek ma prawo odrzuciæ religijnoæ. Jednak mo¿noæ zajêcia
postawy areligijnej (areligiös), któr¹ spotyka siê w postsekularnych spo³eczeñstwach Zachodu bardzo czêsto, nie tylko nie pozbawia sensu publicznej troski o wychowanie i kszta³cenie religijne, lecz
wprost przeciwnie  czyni j¹ jeszcze bardziej konieczn¹. Jak twierdzi Schluss, wynika to st¹d, ¿e
warunkiem podjêcia dojrza³ej decyzji w sprawie w³asnej wiary jest uwiadomienie nierealnoci
bycia niereligijnym (nichtreligiös) oraz posiadanie wiedzy na temat tego, co jest religi¹, a co nie.
Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na pewien brak dostrze¿ony przeze mnie w opracowaniu.
Otó¿ kszta³cenie do religii (Bildung zur Religion), za którym opowiada siê Schluss, stanowi moim
zdaniem tylko jedn¹ stronê medalu. Wa¿niejsze by³oby pokazanie zwrotnego wp³ywu religii na
kszta³cenie. Aby to lepiej zrozumieæ, mo¿na przekszta³ciæ u¿yty powy¿ej zwrot Bildung zur Religion i stworzyæ nowy, a mianowicie Religion zur Bildung, który wyra¿a zale¿noæ kszta³cenia od
religii. Oczywicie, jest to sprawa trudna do wyjanienia i niestety przez wielu (nie tylko przeciwników kszta³cenia religijnego) lekcewa¿ona. Dlatego odwo³am siê do autorytetu Schleiermachera,
wed³ug którego niemo¿liwe jest bycie cz³owiekiem prawdziwie wykszta³conym (gebildet) bez posiadania religii. W odniesieniu do kszta³cenia spe³nia ona podwójn¹ rolê fundamentu  po pierwsze,
w procesie poznawczej eksploracji wiata, i po drugie, w stawaniu siê osobnoci¹ (Eigentümlichkeit), jak urodzony we Wroc³awiu myliciel definiuje cz³owieka2. W monografii Schlussa, jak mi
siê wydaje, ta kwestia nie zosta³a dostatecznie dobrze przeanalizowana.
W drugiej czêci, oznaczonej symbolem B, autor przedstawia kontekst, który spowodowa³, ¿e
w czasach nowo¿ytnych religia sta³a siê przedmiotem refleksji pedagogicznej. Jego zdaniem dokona³o siê to dziêki Marcinowi Lutrowi, który sprawê kszta³cenia uczyni³ niejako konstytutywnym
elementem nowego wyznania chrzecijañskiego. Schluss ledzi wk³ad Lutra w konceptualizacjê
nowo¿ytnej pedagogiki z perspektywy trzech Bennerowskich form praxis, a mianowicie teorii
wychowania (Theorie der Erziehung), teorii kszta³cenia (Theorie der Bildung) i teorii instytucji
pedagogicznych (Theorie der pädagogischen Institutionen). Równoczenie dopatruje siê w ród³owych tekstach Ojca Reformacji wskazówek odnosz¹cych siê do specyficznej ukszta³calnoci
religijnej i wynikaj¹cej z niej potrzeby lub koniecznoci kszta³cenia.
W drugim rozdziale tej czêci Schluss rekonstruuje wybrane definicje i koncepcje religii: Friedricha Schleiermachera, Karla Bartha, Dietricha Bonhoeffera, Thomasa Luckmanna i Detlefa Pollacka.
Da siê je przyporz¹dkowaæ b¹d do mylenia filozoficznego, b¹d socjologicznego. Próbê po³¹czenia obu perspektyw stanowi¹ projekty badawcze, w których autor wspó³uczestniczy³ i czêciowo
nimi kierowa³. W koñcowym fragmencie Schluss przedstawia relacjê z tych projektów i omawia
ich wstêpne wyniki.
W czêci oznaczonej liter¹ C pojawiaj¹ siê cztery przyk³ady obrazuj¹ce dyskutowane w niemieckiej przestrzeni publicznej kontrowersje odnonie do religii i jej symboli. S¹ to: (1) spór o muzu³mañskie chusty (hid¿ab) i chrzecijañski krzy¿ w szkole, (2) regulacje prawne odnonie do zale¿noci miêdzy prawem a pedagogik¹ (nauczanie religii), (3) debata prawna na temat moralnych aspektów oceniania szkolnego i (4) wprowadzenie we wschodnich landach niemieckich przedmiotu pod
nazw¹ prowadzenie ¿ycia  etyka  religia (Lebensführung  Ethik  Religion, w skrócie LER).
2

Por. D. Stêpkowski, Religia i pedagogika ogólna. (Re)konstrukcja zapomnianego w¹tku na
podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, Towarzystwo Naukowe
Franciszka Salezego, Warszawa 2010.
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Dokonany w poprzedniej czêci przegl¹d ognisk zapalnych z udzia³em religii by³ przygotowaniem do prezentacji niektórych koncepcji kszta³cenia religijnego (czêæ D). Podstawowym punktem
odniesienia dla Schlussa jest interes publiczny (öffentliches Interesse) polegaj¹cy na ochronie
spo³eczeñstwa demokratycznego przed tendencjami fundamentalistycznymi, które ³atwo realizuj¹
siê w przekonaniach religijnych. W zwi¹zku z tym, autor formu³uje wobec wychowania religijnego
piêæ postulatów: (1) antyfundamentalistyczne samoowiecenie (s. 134), (2) dialog miêdzy religiami (s. 135), (3) reagowanie na wyzwania wynikaj¹ce z przerw tradycji i rozpowszechniaj¹cy siê
przez to fenomen bezkonfesyjnoci (por. s. 137), (4) aran¿acja pedagogicznych mo¿liwoci dowiadczenia religijnego (s. 138) i (5) przyjêcie za cel kszta³cenia nieokrelonej to¿samoci religijnej (s. 144), która nie oznacza indyferentyzmu religijnego, lecz przygotowanie m³odych ludzi do
podjêcia decyzji w sprawie osobistej postawy religijnej. W naszkicowanym programie chodzi przede
wszystkim o to, aby zagwarantowaæ m³odym ludziom mo¿liwoæ dojrzewania religijnego.
Ostatnia czêæ monografii zosta³a opatrzona liter¹ E i zawiera trzy przyk³ady praktycznego
urzeczywistnienia wymienionych powy¿ej postulatów. S¹ to kolejno: (1) zajêcia w ramach przedmiotu prowadzenie ¿ycia  etyka  religia, (2) tygodniowe projekty religijnopedagogiczne dla
szkó³ rednich i (3) teologia dzieciêca (Kindertheologie) jako poszukiwanie nowych form komunikacji religijnej z dzieæmi.
Na zakoñczenie chcia³bym odwo³aæ siê ponownie do Schleiermachera, który w Mowach o religii pisa³ nastêpuj¹co: Wszystko, co  jak ona [to jest religia  dop. D.S.]  powinno byæ continuum w duszy ludzkiej, le¿y daleko poza sfer¹ uczenia i przyuczania. Tote¿ dla ka¿dego, który tak
zapatruje siê na religiê, nauczanie w niej jest s³owem niedorzecznym i pozbawionym sensu. Nasze
s¹dy i pewniki mo¿emy wprawdzie przekazaæ innym, do tego (bowiem) potrzebujemy tylko s³ów,
a te jedynie pojmuj¹cej i odtwarzaj¹cej si³y ducha: jednak¿e wiemy bardzo dobrze, ¿e s¹ to tylko
cienie naszych ogl¹dów i naszych uczuæ, a nie podzielaj¹c ich z nami, nie rozumieliby oni, co jak
s¹dz¹, mówi¹ i myl¹. [ ] tych w³acicieli biernej religijnoci  jeli tak chcemy to nazwaæ 
musicie [ ] porównaæ [ ] z tymi, którzy [ ] chc¹ wybe³kotaæ w le zrozumianym sztucznym
jêzyku tylko kilka niestosownych s³ów, które nie s¹ ich w³asnymi s³owami3. Z tych s³ów wynika
jasno, ¿e nie da siê religii zaszczepiæ wbrew woli samego zainteresowanego czy raczej niezainteresowanego. Równoczenie jednak religia rozwija siê w nas w dialektycznym oscylowaniu miêdzy
wiedz¹ i rozumieniem. I jednego, i drugiego potrzeba, ¿eby religijne s³owa nie by³y puste, a czyny
 bezwartociowe.
ks. Dariusz Stêpkowski SDB

Per Stobaeus, Hans Brask  en senmedeltida biskop och hans tankevärld,
Artos & Norma bokförlag, Malmö 2008, ss. 467.
Minione wieki pozostawi³y wiele ladów obecnoci oraz dzia³alnoci postaci, które w mniejszym lub wiêkszym stopniu wp³ynê³y na kszta³t i specyfikê ich czasów: przemiany polityczne,
religijne, kulturowe i obyczajowe, postrzeganie rzeczywistoci, rozumienie i opis wydarzeñ, pr¹dy
twórcze, wskazywanie nowych idei oraz zwyczajow¹, tradycyjn¹ codziennoæ. W miarê wiêkszego
i coraz bardziej uporz¹dkowanego dostêpu do materia³ów ród³owych mo¿na podejmowaæ próby
intelektualnego przeniesienia siê w odleg³e czasy oraz trud wnikania w sposób postrzegania wiata
przez tych, którzy dzisiaj, po wielu wiekach, s¹ dla nas nie³atw¹ do rozwi¹zania zagadk¹. Takiemu
pragnieniu i przygodzie poszukiwania oraz odkrywania uleg³ m³ody naukowiec z uniwersytetu
w Lund (Szwecja)  Per Stobaeus, zafascynowany postaci¹ jednego z ostatnich, przedreformacyjnych biskupów w Szwecji  Hansa Braska (14641538).
3

F.D.E. Schleiermacher, dz. cyt., s. 121.
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Autor podda³ analizie, udostêpnione w szerszym ni¿ dotychczas zakresie, materia³y ród³owe
pochodz¹ce przede wszystkim z archiwum stolicy biskupiej w Linköping, w rodkowej Szwecji,
której pasterzem by³ bp Hans Brask, a tak¿e dokumentacjê jego ró¿norodnej dzia³alnoci skatalogowan¹ w Królewskim Archiwum Pañstwowym w Sztokholmie, Królewskim Archiwum Pañstwowym w Kopenhadze, w archiwach uniwersyteckich w Sztokholmie, Lund, Uppsali, Krakowie, Gdañsku, archiwach parafialnych i rodzinnych. Z analizy tej bogatej literatury wy³ania siê postaæ biskupa, teologa, prawnika, polityka, modernizatora, innowatora, cz³owieka wiat³ego, znaj¹cego ówczesne
pr¹dy kulturowe, filozoficzne, polityczne, a nawet architektonicznobudowlane. Wyniki swoich badañ
Per Stobaeus opublikowa³ najpierw jako rozprawê doktorsk¹ na wydziale historii redniowiecznej
Uniwersytetu w Lund, a nastêpnie jako jedno z dzie³ historycznopopularyzatorskich prezentuj¹cych postaæ bp. Hansa Braska. Omawiane dzie³o zosta³o przez autora zatytu³owane Hans Brask  en
senmedeltida biskop och hans tankevärld (Hans Brask  pónoredniowieczny biskup i wiat jego
myli, t³um. w³asne MCh), któremu nadano strukturê bogatych w treæ siedmiu rozdzia³ów.
Pierwszy z rozdzia³ów, bêd¹cy swoistym wprowadzeniem w temat poszukiwañ, prezentuje
postaæ bp. H. Braska g³ównie na tle jego epoki, w kontekcie dzia³alnoci pasterskiej w miecie
Linköping, stosuj¹c czêste odwo³ania do wczeniejszych badañ prowadzonych przez ró¿nych historyków. Tutaj tak¿e nastêpuje sformu³owanie problemu i celu badawczego wyznaczaj¹cego kierunek
poszukiwañ. Nastêpnie dokonana jest opisowa prezentacja róde³, na podstawie których autor w dalszej czêci formu³uje w³asne wyniki prowadzonych badañ. Rozdzia³ ten koñczy ogólna, zwiêz³a
biografia bohatera dzie³a.
Drugi rozdzia³ rozprawy, zatytu³owany Linköpingskyrkan och kristenheten (Wspólnota Kocio³a w Linköping a jednoæ chrzecijañska, t³um. MCh), rozpoczyna siê wprowadzeniem sygnalizuj¹cym zasadnoæ podjêcia omawianego zagadnienia, a po nim nastêpuje analiza opinii bp. H. Braska
o tym, jaki powinien byæ dobry chrzecijanin w konkretnym miejscu i czasie. Znajomoæ trudnoci
zwi¹zanych z próbami wykorzystywania spraw religijnych w ¿yciu politycznym autor prezentuje
w oparciu o wp³ywy prawos³awnych kupcówRosjan na sytuacjê w Szwecji w tamtym okresie,
zw³aszcza na chrzecijan regionu Östergötaland, którego pasterzem by³ bp H. Brask  regionu posiadaj¹cego dobrze rozwiniête porty handlowe na wschodnim wybrze¿u Szwecji oraz na wyspach
Gotland i Öland, poprzez które na teren Szwecji przenika³y ró¿ne nowiny. Kolejny temat podjêty
w niniejszym rozdziale, to stosunek biskupa do Watykanu i samego papie¿a, w którym wyra¿a siê
wielki szacunek oraz zrozumienie dla roli papiestwa, mimo ogromnego deficytu autorytetu tej instytucji w tamtym czasie i rozwijaj¹cych siê trendów reformacyjnych. Dotykaj¹c tematu relacji bp.
H. Braska do w³adzy papieskiej, autor analizuje tak¿e sposób rozumienia w pónym redniowieczu
rzeczywistoci Kocio³a i zauwa¿a bardzo szerokie, bogate i g³êbokie rozumienie ówczesnej eklezjologii przez tego¿ duchownego. Wydaje siê rzecz¹ oczywist¹, i¿ kap³an i biskup, rozumiej¹c bardzo konkretnie szwedzk¹ rzeczywistoæ funkcjonowania wiernych Watykanowi chrzecijan, traktuje spe³nianie swego zadania jako swoiste nabo¿eñstwo  Bo¿¹ s³u¿bê, co w pewnym sensie fascynuje m³odego naukowca. Rozdzia³ koñczy siê podsumowaniem przypominaj¹cym najwa¿niejsze
zagadnienia w nim poruszone i uzasadnieniem realizmu pogl¹dów bp. H. Braska.
Rozdzia³ trzeci, opatrzony tytu³em Hans Brask som andlig ledare och hans visitationer (Hans
Brask jako przewodnik duchowy i jego wizytacje, t³um. MCh), zgodnie z przyjêt¹ wczeniej metodologi¹, rozpoczyna siê wprowadzeniem w podejmowane zagadnienie, po czym w pierwszym punkcie
autor analizuje zawarte w kronikach biskupich idee pomocne w przewodzeniu wspólnocie kocielnej pozostawione przez bp. H. Braska. Jedn¹ z najwa¿niejszym cech i przymiotów, jakie ceni w odniesieniu do siebie oraz wiernych, jest wiête pos³uszeñstwo, które wprowadza ³ad i porz¹dek oraz
pozwala realizowaæ to, czego pragnie od nas Bóg. Wierny takiemu pojmowaniu obowi¹zku bp
H. Brask nie jest magnatem rezyduj¹cym w jednym miejscu, wrêcz przeciwnie  jest aktywnie
zaanga¿owany w o¿ywianie i prze¿ywanie wydarzeñ religijnych: odwiedza swoich wiernych poddanych, dba o nale¿yte przygotowanie do bierzmowania i osobicie go udziela, k³adzie nacisk na
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naukê katechizmu i spraw religijnych, rozs¹dnie rozdziela odpusty przyznane przez papiestwo (bardzo wra¿liwy na niew³aciwe tzw. kupczenie odpustami), wymierza sprawiedliwe kary tym, którzy
dopuszczaj¹ siê wykroczeñ przeciwko Kocio³owi i wierze. Autor prezentuje tak¿e wielk¹ starannoæ bp. H. Braska w doborze kandydatów na proboszczów, która jest wyrazem jego dba³oci o to,
by byli to ludzie zarówno oddani Bogu i Kocio³owi, jak i wiatli oraz oczytani, a tak¿e gwarantuj¹cy zachowanie dobrych obyczajów oraz gorliwi w wype³nianiu swoich funkcji. W czasach, gdy
wielu biskupów by³o postrzeganych (nie bez s³usznej racji) jako w³adcy ziemscy i magnaci zajmuj¹cy siê powiêkszaniem bogactw i liczebnoci swych armii, bp H. Brask dba³, owszem o sferê
administracyjn¹ swoich dóbr, ale dba³oæ ta wynika³a z jego g³êbokiego ¿ycia duchowego, co przejawia³o siê nie tylko w dobrym administrowaniu, ale g³ównie w wielkiej trosce o w³aciwe, uroczyste sprawowanie wiêtej liturgii, która wg niego by³a szko³¹ porz¹dku codziennego ¿ycia. Fakt ten
zosta³ bardzo bogato udokumentowany w materia³ach ród³owych i pozostaje wiadectwem odnowy oprawy liturgicznej zarówno w katedrze w Linköping, jak i w innych kocio³ach podleg³ych bp.
H. Braskowi. Taka dzia³alnoæ ods³ania przed m³odym badaczem sylwetkê o g³êbokiej religijnoci,
cz³owieka, który  bêd¹c biskupem  w nied³ugim czasie staje siê tak¿e duchowym przewodnikiem
dla swoich wiernych, cenionym nauczycielem i niekwestionowanym autorytetem w sprawach wiary oraz sprawnego i uporz¹dkowanego zarz¹dzania dobrami materialnymi.
Kolejny, czwarty rozdzia³ prezentowanego dzie³a nosi tytu³ Hans Brasks möte med den nya
tron (Spotkanie Hansa Braska z nowym wyznaniem wiary, t³um. MCh). Rozpoczyna go wprowadzenie w kontekst zmian wród chrzecijan wywo³anych niezadowoleniem wobec postawy, nauczania i polityki prowadzonej przez poszczególnych papie¿y w XIV i XV wieku, zmian inspirowanych przez niemieckojêzyczne orodki uniwersyteckie. Ich efektem by³o opublikowanie przez Marcina Lutra w 1517 r. w Wittenberdze ideitez, które rozpoczê³y seriê debat oraz dyskusji nad ówczesn¹
teologi¹, a nastêpnie spowodowa³y od³¹czenie siê od wspólnoty Kocio³a niektórych rodowisk
sympatyzuj¹cych z nauczaniem M. Lutra. Taka sytuacja zosta³a dostrze¿ona przez niektórych mo¿now³adców, którym ci¹¿y³o uzale¿nienie w wielu sprawach od Watykanu. Sytuacja roz³amu w chrzecijañstwie europejskim przenika³a bardzo szybko tak¿e do Skandynawii, gdzie ros³o niezadowolenie z powodu ograniczeñ w rozwoju handlu, np. w Szwecji wywo³ywanych przez tzw. Uniê Kalmarsk¹, której sprzymierzeñcem i patronem by³o papiestwo. Narastaj¹ce niezadowolenie coraz
czêciej dawa³o o sobie znaæ przy okazji ró¿nych spotkañ mo¿now³adców i duchownych. Bp H. Brask
by³ wiadom narastaj¹cego chaosu i zachwiania dotychczasowego porz¹dku, czego oznak¹ oraz
dowodem by³o m.in. coraz czêstsze konfiskowanie przez miejscowe w³adze dóbr kocielnych, wraz
z bogato zdobionymi przedmiotami liturgicznymi, za cichym przyzwoleniem mo¿now³adców. Nabrzmiewa³a dyskusja nad istot¹ w³adzy, jej autorytetu, szacunku dla niej, dyskusja, która coraz
czêciej by³a uzasadnieniem wy¿szoci w³adzy wieckiej nad duchown¹. Momentem zwrotnym,
który doprowadzi³ do zmian reformacyjnoadministracyjnych, by³a tzw. Krwawa £ania Sztokholmska w 1520 r., która nie doprowadzi³a do za¿egnania problemu, ale do umocnienia i skonsolidowania przeciwników Unii Kalmarskiej. Posiedzenie przedstawicieli wszystkich stanów (Riksdagu) w Vadstenie w 1527 r. by³o momentem podjêcia ostatecznej decyzji o anulowaniu wczeniejszych zobowi¹zañ wobec Danii i papiestwa, i utworzeniu w³asnego wyznania, a nastêpnie przyjêcia
w 1530 roku Konfesji Augsburskiej jako obowi¹zuj¹cej normy wiary dla chrzecijañstwa w Szwecji. Z materia³ów ród³owych przeanalizowanych przez autora omawianej publikacji wynika, ¿e bp
H. Brask nie tylko przygl¹da³ siê zachodz¹cym zmianom, ale czynnie w nich uczestniczy³, broni¹c
dawnego porz¹dku. Z jednej strony, by³ lojalnym synem Kocio³a i rozumia³ decyzje papiestwa
wobec narastaj¹cych tendencji reformacyjnych, co dokumentuje ¿ywa korespondencja z Watykanem oraz duchowieñstwem i znacznymi osobistociami tamtego okresu. Z drugiej, bêd¹c synem
swej ziemi, znaj¹cym dobrze jej potrzeby i oczekiwania reformatorów, stara³ siê wp³ywaæ na sytuacjê oraz wydarzenia, aby  wskutek reform  nie dosz³o ani do zerwania jednoci z Watykanem,
ani do izolacji kulturowej ludu szwedzkiego, która by³aby efektem takiego oderwania. Niestety,
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jego starania oraz przyjañ z liderem opozycji, przysz³ym królem Gustawem I Waz¹ (14961560),
nie zahamowa³y tego procesu.
Rozdzia³ pi¹ty publikacji zatytu³owano Hans Brask som herreman (Hans Brask jako mo¿now³adca, t³um. MCh). W tej czêci dokonano charakterystyki postaci biskupa pod k¹tem jego zdolnoci do zarz¹dzania posiadanym maj¹tkiem wraz z podleg³ymi mu dobrami ziemskimi, lennikami
i ch³opami. Zaprezentowana ocena ujawnia bogate zdolnoci organizacyjne, zaradnoæ i pomys³owoæ bp. H. Braska zarówno w sprawach zarz¹du dobrami ziemskimi, typowo gospodarskimi, w odniesieniu do tradycyjnych w jego regionie sposobów upraw i hodowli zwierz¹t, jak i wdra¿ania
w podleg³ych mu dobrach nowych osi¹gniêæ z innych regionów ówczesnej Europy. ród³a opisuj¹
go tak¿e jako budowniczego oraz fundatora kocio³ów, pierwszych drukarni, bibliotek, zw³aszcza
w ma³ych i biednych orodkach parafialnych. Jego plany oraz wizje wykracza³y jednak daleko poza
w³asne posiad³oci. Opracowa³ i dok³adnie przemyla³ sposób na poprawienie warunków handlu
wewnêtrznego w Szwecji, wykorzystuj¹c po³¹czenie wodne ró¿nych regionów oraz projektuj¹c
budowê najwiêkszego w Szwecji kana³u rzecznego tzw. Götakanalen, ³¹cz¹cego zachodnie i wschodnie wybrze¿e, czyli drogê transportu wodnego pomiêdzy miastami GöteborgStockholm. Inicjatywa ta w przysz³oci uniezale¿ni³a handel szwedzki od innych po³¹czeñ wodnych podleg³ych miastom hanzeatyckim. W podsumowaniu autor podkrela praktyczne podejcie bp. H. Braska do spraw
gospodarowania i zarz¹dzania, a tak¿e umiejêtnoæ wychodzenia poza ramy w³asnych korzyci w perspektywie nowych mo¿liwoci, jakie mo¿e przynieæ dla ca³ego kraju dobra organizacja sprawowania rz¹dów.
Rozdzia³ szósty, bêd¹cy refleksj¹ nad spojrzeniem bp. H. Braska jako duchownego, ale tak¿e
mo¿now³adcy i polityka na zdolnoæ i sposób rz¹dzenia Szwecj¹ przez ówczesnych zarz¹dców jego
ojczyzny, zatytu³owano Hans Brask syn på rikets styrelse (Pogl¹d Hansa Braska na rz¹dzenie królestwem, t³um. MCh). W tej czêci autor prezentuje ocenê dotychczasowego rz¹dzenia krajem Braska, jego stosunek do po¿yczek i lenna, refleksjê nad postaw¹ rz¹dz¹cych wobec decyzji o prowadzeniu wojen i ocenê tych decyzji w wietle nauki Bo¿ej, ocenê stosunku w³adzy do biedactwa
i ¿ebractwa, zakresu sprawiedliwoci obowi¹zuj¹cego prawa wobec poszczególnych stanów spo³ecznych, prawa ludnoci do protestów wobec w³adzy. Zaprezentowano tak¿e stanowisko i uczestnictwo bp. H. Braska w prze³omowym wydarzeniu w historii Szwecji, uznawanym przez wielu
historyków za pocz¹tek nowo¿ytnego Królestwa Szwedzkiego, jakim by³a Krwawa £ania Sztokholmska w 1520 r. Rozdzia³ szósty koñczy siê prezentacj¹ refleksji bp. H. Braska nad decyzj¹ o od³¹czeniu siê od Watykanu, która w jego ocenie by³a skutkiem ogromnego wp³ywu pogl¹dów reformatorskich oraz manipulacji, jakimi pos³ugiwali siê doradcy Gustawa I Wazy.
Kolejny rozdzia³ zatytu³owano Hans Brask politiska och etniska begrepp (Koncepcje polityczne i etniczne Hansa Braska, t³um. MCh). Autor, na podstawie poznanych dokumentów ród³owych, dokonuje syntezy pogl¹dów bp. H. Braska w odniesieniu do zagadnieñ stricte politycznych
i kulturoznawczych. Zajmuje siê opiniami oraz pogl¹dami tego mê¿a stanu na takie zagadnienia,
jak: relacje miêdzy trzema królestwami s¹siaduj¹cymi ze sob¹, w pewnym sensie skazanymi na
wspó³istnienie: Szwecj¹, Dani¹ i Norwegi¹; jakie powinno byæ Królestwo, jak rozumieæ wolnoæ
w ramach Królestwa, jacy powinni byæ ci, którzy rz¹dz¹ Królestwem, aby by³o ono wspólnot¹ jednej kultury; jaka powinna byæ relacja miêdzy Królestwem i Kocio³em; jakie relacje i zale¿noci
powinny byæ zachowane miêdzy autochtonami a obcokrajowcamiprzybyszami; jak rozumieæ pojêcie naród  natio (!); czym powinien charakteryzowaæ siê rdzenny Szwed i jakie spoczywaj¹ na nim
obowi¹zki wobec jego kraju oraz regionu; jaki stosunek powinni mieæ Szwedzi do Duñczyków
w kontekcie Unii Kalmarskiej; jakie stanowisko w relacjach politycznych powinna przyj¹æ Szwecja wobec Rzymu; jaka terminologia powinna byæ u¿ywana przy opisywaniu zagadnieñ etnicznych;
jak rozumieæ pojêcie Ojczyzna (Patria) i kraj; jakie historyczne i kulturowe znaczenie ma dla Szwecji region Östergötaland.
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Zwieñczenie opracowania tworzy podsumowanie prowadzonych przez wiele lat poszukiwañ.
Koñcowa czêæ zawiera tak¿e bogaty rejestr osób wystêpuj¹cych w tekcie, dok³adny podzia³ róde³
na publikowane i nieobjête dot¹d badaniami oraz niedrukowane, a tak¿e nieznany list z 1521 roku
odnaleziony podczas kwerendy w Duñskim Archiwum Królewskim.
M³ody naukowiec z uniwersytetu w Lund dokona³ niebywa³ej rzeczy: podj¹³ siê badañ nad
postaci¹ historyczn¹, która ma swoje wa¿ne miejsce w historii Szwecji, aczkolwiek od czasów wprowadzenia reformacji w tym kraju zosta³a skazana na publicystyczn¹ i historyczn¹ banicjê oraz przedstawiana by³a na wskro tendencyjnie i nieprawdziwie. Per Stobaeus, w oparciu o niepublikowane
dot¹d ród³a, odkrywa postaæ mê¿a stanu, któremu przysz³o pe³niæ pos³ugê biskupi¹ w trudnych
czasach przenikania do Szwecji nowinek reformacyjnych, polityka rozumiej¹cego i przewiduj¹cego negatywne skutki wprowadzanych zmian, pasterza próbuj¹cego nie dopuciæ do zniszczenia
wielowiekowej tradycji chrzecijañskiej oraz uchroniæ jego rodzinny kraj przed rz¹dami grupy
mo¿now³adców zatroskanych raczej o w³asne interesy i bogactwa ni¿ autentyczn¹ pomylnoæ ojczyzny. Opracowanie przybli¿a historykom bogaty zasób materia³u, ukazuje sumienny warsztat
oraz skrupulatnoæ i godn¹ naladowania rzetelnoæ wobec analizowanych róde³.
Publikacja Pera Stobaeusa, Hans Brask  en senmedeltida biskop och hans tankevärld, z pewnoci¹ jest dowodem na to, ¿e aby odkrywaæ prawdê w jej historycznym kontekcie, nale¿y bezsprzecznie opieraæ siê na rzetelnych ród³ach, porównywaæ opinie innych badaczy tematu z w³asnymi wynikami badañ oraz podejmowaæ osobist¹, intelektualn¹ konfrontacjê z nimi. Okazuje siê bowiem nader czêsto, i¿ w oparciu o te same dokumenty i fakty dochodzi siê do diametralnie odmiennych
wniosków. Per Stobaeus jest przyk³adem historyka poszukuj¹cego prawdy o cz³owieku, którego we
w³asnej ojczynie tendencyjnie zaszufladkowano jako wroga zmian i nowo¿ytnych reform tylko
dlatego, ¿e mia³ odwagê sprzeciwiæ siê decyzji manipulowanego przez doradców w³adcy. Cieszy
fakt, ¿e coraz czêciej nowe pokolenie historyków krajów Unii Europejskiej uwalnia siê od tendencji publikowania osi¹gniêæ swoich badañ w kluczu tylko i wy³¹cznie s³usznych oraz obowi¹zuj¹cych nurtów politycznych i kulturowych.
ks. Mariusz Chamarczuk SDB
Salezjañski Orodek Dokumentacji Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej w Szwecji (SODD)
(Sztokholm  Pi³a)

Ksawery Knotz, Krystyna Str¹czek, Seks jest boski, czyli erotyka katolika,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, ss. 204.
Klasyczne rozró¿nienie form mi³oci ludzkiej wyodrêbnia trzy jej postacie: sexus  mi³oæ
seksualn¹, eros  mi³oæ erotyczn¹ i agape  mi³oæ osobow¹. Wymienione wymiary mi³oci s¹
jednoczenie jej stopniami b¹d etapami i dopiero razem ujête pozwalaj¹ na zrozumienie ich znaczenia dla cz³owieka. Wed³ug J. Piepera, mi³oæ rozumiana w swej pe³ni, czyli mi³oæ prawdziwa
( ) mo¿e doprowadziæ do zjednoczenia i wspólnoty ogarniaj¹cych wszystkie wymiary istnienia
i przepajaj¹cych je, ( ) obejmuje i scala wszystkie postaci i aspekty mi³oci miêdzy ludmi, pocz¹wszy od po¿¹dania seksualnego a¿ do nadnaturalnej agape (J. Pieper, O mi³oci, t³um. I. Gano,
Warszawa 1983, s. 110). Takie integralne ujêcie mi³oci jest przedmiotem refleksji i nauczania Magisterium Kocio³a. W tym duchu opisuje fenomen ludzkiej mi³oci Benedykt XVI w Encyklice
Deus caritas est [dalej: DCE]. W swojej refleksji na temat relacji erosa do agape Papie¿ stwierdza, ¿e w historii chrzecijañstwa pojawia³y siê tendencje nie tyle do ich precyzyjnego rozró¿niania
 co jest uprawnione i konieczne  ale wrêcz do ich skrajnego przeciwstawiania. Jedynie agape
mia³aby byæ typowo chrzecijañska  zstêpuj¹ca i ofiarna, a wstêpuj¹cy eros  wy³¹cznie po¿¹dliwy
i posesywny. Papie¿ wykazuje, ¿e owo przeciwstawienie wypacza istotê chrzecijañstwa, któr¹ jest
mi³oæ oraz odrywa j¹ od podstawowych relacji ¿yciowych ludzkiego istnienia. Sk³ania to Bene-
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dykta XVI do sformu³owania nastêpuj¹cego stwierdzenia: W rzeczywistoci eros i agape  mi³oæ
wstêpuj¹ca i mi³oæ zstêpuj¹ca  nie daj¹ siê nigdy ca³kowicie oddzieliæ jedna od drugiej (DCE 7).
Eros, by doprowadziæ cz³owieka do pe³ni szczêcia, które jest jego celem, potrzebuje zatem ci¹g³ej
dyscypliny i oczyszczenia: ( ) eros pragnie unieæ nas «w ekstazie» w kierunku Boskoci, prowadz¹c nas poza nas samych, lecz w³anie dlatego wymaga ascezy, wyrzeczeñ, oczyszczeñ i uzdrowieñ (DCE 5). Trudno zatem odmówiæ erosowi jego pozytywnej roli w d¹¿eniu cz³owieka do
osi¹gniêcia pe³ni ¿ycia, rozumianej nie tylko jako samorealizacja, ale tak¿e jako ¿ycie w bliskoci
z Bogiem. W konsekwencji, cz³owiek nie mo¿e ¿yæ tylko agape, nie mo¿e tylko dawaæ, ale  jak
mówi Papie¿  musi i otrzymywaæ. Logika mi³oci jako daru zak³ada jej wczeniejsze otrzymanie.
By serce cz³owieka mog³o staæ siê ród³em mi³oci, musi zaczerpn¹æ z pierwszego jej ród³a, którym jest serce przebitego na krzy¿u Jezusa. Przekonanie Benedykta XVI o potrzebie zespolenia
duchowego i cielesnego wymiaru mi³oci oddaje jego nastêpuj¹ca wypowied: ( ) «mi³oæ» w gruncie rzeczy jest jedn¹ rzeczywistoci¹, ale maj¹c¹ ró¿ne wymiary; to jeden, to drugi mo¿e bardziej
dochodziæ do g³osu. Gdy jednak owe dwa wymiary oddalaj¹ siê zupe³nie od siebie, powstaje karykatura, czy w ka¿dym razie ograniczona forma mi³oci. Powiedzielimy ju¿ w sposób syntetyczny,
¿e wiara biblijna nie buduje jakiego wiata równoleg³ego, czy jakiego wiata sprzecznego z istniej¹cym pierwotnie ludzkim zjawiskiem mi³oci, lecz akceptuje ca³ego cz³owieka, interweniuj¹c w jego
d¹¿enie do mi³oci, aby je oczyciæ, ukazuj¹c mu zarazem jej nowe wymiary (DCE 8). W tak
zarysowan¹ perspektywê integralnego ujêcia mi³oci ludzkiej wpisuje siê przes³anie ksi¹¿ki Ksawerego Knotza i Krystyny Str¹czek: Seks jest boski, czyli erotyka katolika, Wydawnictwo Znak 2010.
Jest to kolejna publikacja o. Ksawerego Knotza, która podejmuje wa¿ny dla Autora w¹tek
ukazywania pozytywnego wymiaru nauczania Kocio³a na temat  co nale¿y podkreliæ  ma³¿eñskiej mi³oci seksualnej. O. Knotz, znany jest do tej pory czytelnikom jako autor nastêpuj¹cych
ksi¹¿ek: Akt ma³¿eñski, szansa spotkania z Bogiem i wspó³ma³¿onkiem, Kraków 2001; Seks jakiego
nie znacie. Dla ma³¿onków kochaj¹cych Boga, Czêstochowa 2009; z Sylwestrem Szeferem  Nie
bój siê seksu, czyli kochaj i rób co chcesz, Kraków 2009; z Monik¹ Walu  Puzzle ma³¿eñskie,
Kraków 2009. Swoje osobiste studium teologii ma³¿eñstwa i rodziny przek³ada na praktykê duszpasterza i rekolekcjonisty par ma³¿eñskich oraz narzeczonych, czemu s³u¿y tak¿e portal internetowy:
www.szansaspotkania.net.
Poza pierwsz¹ ksi¹¿k¹, Akt ma³¿eñski, szansa spotkania z Bogiem i wspó³ma³¿onkiem, która
jest opublikowan¹ wersj¹ jego pracy doktorskiej z teologii pastoralnej, pozosta³e ksi¹¿ki, w³¹cznie
z obecnie omawian¹, cechuje wymiar popularyzowania katolickiej teologii ma³¿eñstwa. Ksi¹¿ka
Seks jakiego nie znacie. Dla ma³¿onków kochaj¹cych Boga, mia³a charakter swoistego poradnika
ma³¿eñskiej etyki seksualnej. Pozosta³e publikacje przyjê³y ciekaw¹ formê rozmów/wywiadów na
aktualne tematy ma³¿eñstwa i seksualnoci. W formu³ê popularyzacji katolickiej etyki seksualnej
wpisuje siê wywiad z o. Knotzem przeprowadzony przez redaktorkê Wydawnictwa Znak Krystynê Str¹czek, zatytu³owany: Seks jest boski, czyli erotyka katolika. wiadczy o tym tytu³ omawianej
ksi¹¿ki, jak i poprzednich publikacji o. Knotza. Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na jedenacie czêci.
Rozpoczyna j¹ przedstawienie sylwetki i zainteresowañ o. Knotza (Zamiast wstêpu, s. 716). Nastêpnie rozmowa dotyczy teologii cia³a Jana Paw³a II (Papie¿ patrzy na cia³o, s. 1728; Co nam zosta³o
z raju, s. 2965; Cz³owieku, nie pêkaj, s. 6582; Czy Bóg pomo¿e, s. 8396; Czwarte odkrycie p³ci,
s. 97118). Dalsze refleksje, oparte na katechezach Jana Paw³a II o ma³¿eñstwie, podejmuj¹ interesuj¹cy temat trwa³oci wiêzów ma³¿eñskich w obliczu mierci ma³¿onków (Jak anio³owie, s. 119129)
oraz powo³ania (Tajemnica, s. 131146), prze¿ywania narzeczeñstwa (Narzeczeñstwo: pole walki,
s. 147168) oraz celibatu ( Kto mo¿e poj¹æ?, s. 169178). Ca³oæ wieñczy rozdzia³: Kierunek marszu (s. 179204) zawieraj¹cy bardzo cenne wskazówki, orientuj¹ce ma³¿onków, ale i duszpasterzy
we w³aciwym poszukiwaniu rozwi¹zañ szczegó³owych problemów prze¿ywanych przez ma³¿onków w ich relacji intymnej. Omawianie poszczególnych zagadnieñ zosta³o ubogacone niezwykle
wartociowymi wiadectwami ma³¿eñstw, które obrazuj¹ z³o¿onoæ problematyki ma³¿eñskiej.
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W ocenie walorów tej ksi¹¿ki nale¿y uwzglêdniaæ jej formu³ê i zwi¹zany z ni¹ popularyzatorski charakter i cel. Atrakcyjny i intryguj¹cy tytu³ stanowi dobrze rozumian¹ prowokacjê do zapoznania siê przez zwyczajnego czytelnika z jej treci¹, która wszak¿e nigdy nie jest banalna ani
niepog³êbiona. Nie mo¿na zatem oczekiwaæ, a nawet nie powinno siê tego robiæ, by spe³nia³a ona
kanony stylu i formy erudycyjnego dzie³a naukowego. W tej perspektywie warto tak¿e traktowaæ
u¿ywane przez Autora s³ownictwo, które nie tyle jest uleganiem niew³aciwym modelom ujmowania i opisywania ludzkiej seksualnoci, co godn¹ akceptacji d¹¿noci¹ do zrozumia³ego komunikowania istotnych treci teologicznych wspó³czesnym ma³¿onkom. Uwa¿na lektura ksi¹¿ki o. Knotza
sk³ania ponadto do stwierdzenia, ¿e ³¹czy on umiejêtnie potoczne okrelenia, takie jak np. seks,
z pog³êbion¹ terminologi¹ zakorzenion¹ w katolickiej teologii cia³a. Autor przyjmuje s³uszne za³o¿enie, ¿e m³odzie¿ i ma³¿onków nale¿y doprowadziæ do w³aciwego rozumienia w³asnej p³ciowoci
i zawartej w niej wartoci i piêkna, jakkolwiek trzeba uznaæ fakt, ¿e najpierw trzeba nauczyæ odbiorców w³aciwego jêzyka teologii cia³a, gdy¿ dla wielu z nich np. pojêcie agape jest ca³kowicie
niezrozumia³e (zob. s. 12).
O. Knotz ze znawstwem porusza siê w meandrach teologii cia³a uprawianej przez Jana Paw³a
II, a co jest z ni¹ nieroz³¹czne, w biblijnej teologii ma³¿eñstwa, zw³aszcza w teologii stworzenia.
Opiera zatem swoje refleksje na w³aciwym, zdrowym ródle katolickiej etyki seksualnej. Jak stwierdza: Staram siê tê w³anie wizjê Papie¿a rozwijaæ i uszczegó³awiaæ (s. 82). Podejmuj¹c siê tego
zadania, o. Knotz trafnie diagnozuje sedno problemu stosowania antykoncepcji, b¹d praktykowania naturalnego planowania rodziny: ( ) decyzja co do metod regulacji dzietnoci zale¿y od jakoci relacji ze wspó³ma³¿onkiem (tu mieci siê szacunek dla cielesnoci) i relacji do Boga. Przede
wszystkim chodzi o mi³oæ, czyli tworzenie g³êbokiej komunii miedzy ludmi, z jednoczesnym
otwarciem siê na Pana Boga  «na górze», i bezwarunkowym respektem dla cia³a  «na dole»
(s. 192193). Tworzeniu tej komunii sprzyjaj¹ niew¹tpliwie metody naturalnego planowania rodziny, które s¹ wa¿nym krokiem na drodze do akceptacji w³asnego cia³a, wzrostu szacunku miêdzy
ma³¿onkami i pog³êbienia ich relacji. Wa¿nym elementem mi³oci ma³¿eñskiej jest dla o. Knotza
integracja elementu duchowego z cielesnym. Opowiada siê on za podkrelaniem zarzuconego zwi¹zku
religijnoci z seksualnoci¹, która pozwala dostrzegaæ Bo¿¹ obecnoæ w akcie mi³oci miêdzy mê¿em a ¿on¹ (zob. s. 193). Autor nie jest jednak bezkrytycznym piewc¹ ograniczonej do prze¿ywania
doznañ seksualnoci. Zaznacza z naciskiem, ¿e sama seksualnoæ nie tworzy wiêzów mi³oci, natomiast jest w stanie wzmocniæ wiê ju¿ istniej¹c¹ pomiêdzy ma³¿onkami. Realistyczne spojrzenie na
skutki grzechu pierworodnego w sferze nieuporz¹dkowanej seksualnoci sk³ania do pozytywnego
dzia³ania na rzecz wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹, szczególnie przez sakrament pokuty, na rzecz odnawiania autentycznej wiêzi ma³¿eñskiej.
Sam Autor ma wiadomoæ, ¿e dzie³o, którego siê podejmuje, z za³o¿enia jest nara¿one na
krytykê, czêsto nieusprawiedliwion¹, a nierzadko czynion¹ a priori, w oparciu nie o lekturê ksi¹¿ki,
lecz o sam¹ jej formê. Dla niektórych przedstawicieli rodowiska katolickiego jest on kontrowersyjny, a samo podejmowanie zagadnieñ z zakresu intymnych relacji ma³¿eñskich uwa¿ane bywa
za niestosowne, z tego powodu, ¿e jest on kap³anem i zakonnikiem. Z kolei niewierz¹cy podnosz¹
problem kompetencji Autora w poruszanych kwestiach. Przyjmuj¹c sensownoæ twórczej i rzetelnej krytyki, warto j¹ wykorzystaæ pozytywnie, jako bodziec do sta³ej wiernoci nauczaniu Kocio³a.
Lektura omawianej ksi¹¿ki o. Knotza utwierdza w przekonaniu, ¿e jest ona pozycj¹ godn¹ polecenia tak ma³¿onkom i narzeczonym, jak i duszpasterzom poszukuj¹cym twórczej inspiracji dla owocnego towarzyszenia osobom powo³anym do ma³¿eñstwa.
Ks. Adam Pop³awski SDB
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J. Syryjczyk, Sankcje w Kociele. Czêæ ogólna. Komentarz, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2008, ss. 335.
Sankcje w Kociele. Czeæ ogólna. Komentarz, to kolejna pozycja ksi¹¿kowa wydana przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie w 2008 roku. Jej autorem jest zmar³y w 2009 roku ks. prof. dr hab. Jerzy Syryjczyk, kap³an diecezji siedleckiej. By³ on
specjalist¹ z zakresu kanonicznego prawa karnego, co z góry zak³ada fachowe podejcie do zagadnieñ opisywanych w niniejszej publikacji. Omawiana pozycja wydawnicza jest komentarzem do
pierwszej czêci ksiêgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (De santionibus In Ecclesia)
o przestêpstwach i karach w ogólnoci (De delictis et poenis in genre, kan. 13111363). Trzeba
dodaæ, ¿e w 2003 roku Jerzy Syryjczyk opublikowa³ w tym samym wydawnictwie komentarz do
drugiej czêci ksiêgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 roku (De santionibus In Ecclesia)
o karach za poszczególne przestêpstwa (kan. 13641399). Wspomniana ksi¹¿ka nosi tytu³ Kanoniczne prawo karne. Czêæ szczególna.
Kanoniczne prawo karne stanowi wa¿ny obszar unormowañ prawnych Kocio³a, jak i kocielnej praktyki maj¹cej s³u¿yæ ochronie jego w³asnej jednoci i to¿samoci. St¹d Koció³ ma wrodzone
i w³asne prawo (wynikaj¹ce z samej struktury Kocio³a bêd¹cego wspólnot¹ ludu Bo¿ego wyposa¿on¹ w organy hierarchiczne) do stosowania sankcji karnych wobec wiernych dopuszczaj¹cych siê
przestêpstwa (kan. 1311). Prawo karania przys³uguj¹ce Kocio³owi jest w³asne (proprium ius), gdy¿
wchodzi w zakres w³adzy rz¹dzenia przys³uguj¹cej Kocio³owi z woli jego Za³o¿yciela, dziêki czemu jest ono niezale¿ne od jakiejkolwiek w³adzy wieckiej.
I chocia¿ Koció³ swej w³adzy karania nie uwa¿a za pierwszorzêdny sposób prowadzenia
wiernych do uwiêcenia i zbawienia, gdy¿ na pierwszym miejscu skierowuje wiernych do w³aciwego im celu przede wszystkim poprzez nauczanie S³owa Bo¿ego, udzielanie sakramentów, zachêty, perswazje, upomnienia ojcowskie, ustawy dyscyplinarne, to niekiedy jednak, ze wzglêdu na
dobro duchowe wiernego, który dopuci³ siê czynu zakazanego, i dobro wspólnoty, sprawiedliwe
ukaranie przestêpcy jawi siê jako konieczne.
Poniewa¿ w obowi¹zuj¹cym Kodeksie w przeciwieñstwie do poprzedniego zbioru zrezygnowano z definicji (ustawowych), które pozostawiono do ustalenia nauce prawa, to szczególnie w tak
delikatnej dziedzinie, jak¹ s¹ sankcje w Kociele, potrzebne s¹ solidne i kompetentne komentarze,
które zarówno kanonistom, jak i przede wszystkim w³adzy wymierzaj¹cej kary tym wiernym, którzy dopucili siê przestêpstwa, pozwol¹ jednoznacznie rozumieæ i s³usznie stosowaæ przepisy karne.
Struktura recenzowanej publikacji opiera siê zasadniczo na systematyce tej czêci KPK, do
której ona jest komentarzem, st¹d zamiast rozdzia³ów s¹ tytu³y. Najpierw autor zamieszcza wykaz
skrótów i wiadomoci wstêpne, w których ukazuje przebieg prac nad reform¹ kanonicznego prawa
karnego, ogólne za³o¿enia odnowy kocielnej dyscypliny karnej oraz podzia³ kocielnego prawa
karnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
W tytule I Karanie przestêpstw w ogólnoci (kan. 13111312) autor omawia prawo Kocio³a
do wymierzania sankcji karnych, sankcje karne, rodki karne i pokuty, rodki karne oraz pokuty
kanoniczne. Tytu³ II Ustawa karna i nakaz karny (kan. 13131320) jest komentarzem do nastêpuj¹cych zagadnieñ: zmiana lub zniesienie ustawy karnej, kary ferendae et latae sententiae, partykularne ustawy karne, jednolitoæ partykularnych ustaw karnych w skali kraju lub w prowincji, kryterium ogólne ustanawiania kar kanonicznych w prawie partykularnym, zasady stanowienia kar latae
sententiae oraz kar poprawczych w ustawodawstwie partykularnym, nakaz karny, jak równie¿ zakres w³adzy karnej ordynariusza miejsca w stosunku do zakonników.
Bardzo obszerny tytu³ III (s. 97212) jest komentarzem do kan. 13211330 odnosz¹cych siê do
podmiotu sankcji karnych. Omawiane s¹ tam nastêpuj¹ce kwestie: ogólne pojêcie przestêpstwa,
habitualny brak u¿ywania rozumu, okolicznoci wy³¹czaj¹ce poczytalnoæ i odpowiedzialnoæ kar-
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n¹, okolicznoci zmniejszaj¹ce poczytalnoæ i ³agodz¹ce odpowiedzialnoæ karn¹, okolicznoci,
które nie modyfikuj¹ poczytalnoci i odpowiedzialnoci karnej, okolicznoci stanowi¹ce podstawê
fakultatywnego zaostrzenia odpowiedzialnoci karnej, ustawodawstwo partykularne i nakaz karny
w przedmiocie okolicznoci dotycz¹cych poczytalnoci przestêpstwa, usi³owanie przestêpstwa,
wspó³udzia³ w przestêpstwie oraz szczególna postaæ przestêpstw niedokonanych.
Tytu³ IV jest powiêcony karom oraz innym rodkom karnym (cenzury, kary ekspiacyjne, rodki
karne i pokuty), tytu³ V traktuje o wymierzaniu kar (s¹dowym i administracyjnym). Natomiast przedmiotem zainteresowania autora w tytule VI jest kwestia ustania kar (zwalniania i przedawnienia).
Czêæ koñcow¹ publikacji stanowi bibliografia. Zosta³a ona podzielona na ród³a i literaturê
(w du¿ej czêci obcojêzyczn¹).
Lektura recenzowanej ksi¹¿ki stanowi du¿¹ przyjemnoæ intelektualn¹. Dzieje siê tak za spraw¹ elegancji jêzykowej tekstu, wielkiej erudycji autora oraz jego wysokiej kultury prawnej i fachowoci w komentowaniu poszczególnych przepisów kodeksowych.
Omawiana pozycja adresowana jest do wszystkich, których interesuje problematyka z zakresu
kanonicznego prawa karnego, a nade wszystko do kanonistów, alumnów seminariów duchownych
i studentów prawa kanonicznego oraz wszystkich, którzy z racji pe³nionej w Kociele funkcji (urzêdu), s¹ zobowi¹zani do stosowania kocielnego ustawodawstwa karnego.
Ks. Jerzy Adamczyk

