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Bazyli Degórski OSPPE
IL BATTESIMO NELL’INSEGNAMENTO
DEI PADRI DELLA CHIESA
I Padri della Chiesa ci lasciarono un ricco insegnamento
riguardante il battesimo, e ciò sia per quanto riguarda la profondità
teologica, sia quella spirituale. Tale insegnamento può essere diviso in
due principali periodi:
1) la letteratura paleocristiana più antica, ovverosia dal I al II
secolo, che abbraccia i Padri Apostolici e gli Apologisti. Gli scritti di quel
periodo parlano dei modi per conferire il battesimo, della sua necessità e
dei suoi effetti salvifici. Ciò nonostante, lo fanno senza ancora elaborare
una dottrina dello stesso sacramento.
2) Il secondo periodo va dal III secolo fino alla fine dell’età
patristica (grosso modo, più o meno fino al 636, per quanto riguarda
l’Occidente cristiano, ossia fino alla morte dell’ultimo padre della Chiesa
occidentale, sant’Isidoro di Siviglia, e per quanto concerne l’Oriente
cristiano: fino al 749 circa, ovverosia fino alla morte dell’ultimo Padre
della Chiesa, san Giovanni di Damasco. Questo secondo periodo, iniziato
da Tertulliano di Cartagine, ci fornisce già dei trattati, delle catechesi,
delle omelie, delle lettere e degli altri scritti simili che parlano del
battesimo e della sua importanza per la vita del cristiano.
Per quanto riguarda il primo periodo, presenteremo soltanto i testi
principali e più significativi, cercando di trarne degli insegnamenti
fondamentali e delle conseguenze. Per quanto concerne il secondo
periodo, invece, cercheremo di presentare i temi più significativi in
proposito, illustrandoli con alcuni esempi.
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I. I testi della letteratura paleocristiana più antica
1. La Didaché
I testi della più antica letteratura paleocristiana (I-II sec.), che
riguardano il batttesimo, non sono numerosi, ma bastano per dimostrare
che il conferimento del battesimo era una prassi consueta e diffusa
dappertutto presso i cristiani. Vediamo anzitutto la “Didaché”1, scritta con
tantissima probabilità nella secondà metà del I secolo. Essa parla del
battesimo due volte. La prima volta, mentre l’autore anonimo descrive il
modo del conferire questo sacramento. Nota bene, si tratta della
descrizione più antica che conosciamo:
“Riguardo al battesimo, battezzate in questo modo: avendo
prima esposto tutti i precetti, battezzate nel nome del Padre e del
Figlio, e dello Spirito Santo in acqua corrente. Qualora tu non
abbia acqua corrente, battezza in altra acqua, se non puoi in
acqua fredda, battezza nella calda. Qualora ti manchi l’una e
l’altra, versa tre volte l’acqua sul capo nel nome del Padre e del
Figlio, e dello Spirito Santo. Prima del battesimo, digiunino il
battezzante, il battezzando e, se possono, altre persone”2.

La seconda volta la “Didaché” menziona il battesimo in collegamento con
l’Eucaristia:
“Nessuna persona mangi né beva della vostra eucaristia al di
fuori di coloro che sono stati battezzati nel nome del Signore,
difatti il Signore ha detto riguardo a ciò «Non date le cose sante
ai cani»” (Mt 7, 6)3.

Il titolo più completo, o forse un sottotitolo suona: Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα
ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (= L’Insegnamento del Signore ai Gentili tramite i Dodici
Apostoli). Per quanto riguarda l’edizione critica di quest’opera, cf.: W. RORDORF – A.
TUILIER (ed.), La doctrine des douze Apôtres, Sources Chrétiennes 248, Paris 1978
(19982). Vedi anche: G. VISONÀ, Didaché. Insegnamento degli Apostoli. Introduzione,
testo, traduzione e note, Letture cristiane del primo millennio 30, Milano 2000.
2
Didaché 7, 1-4 (tr. it.: R. IORIO [ed.], Battesimo e battisteri, Biblioteca Patristica
22, Firenze 1993, 67).
3
Didaché 9, 5 (tr. it.: R. IORIO [ed.], p. 67).
1
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Già in queste poche righe, la “Didaché” ci fornisce nozioni importanti
circa il battesimo. Infatti, si parla di una catechesi che precede il
sacramento e prepara a riceverlo. Conosciamo, inoltre, la formula con la
quale il battesimo viene conferito, ed è la medesima formula data da Gesù
agli Apostoli (cf. Mt 28, 19). La “Didaché” tramanda qui anche, per la
prima volta, la testimonianza che il battesimo poteva essere conferito
anche tramite un semplice versamento dell’acqua sul capo del battezando.
Per quanto concerne, invece, gli affetti che il battesimo causa,
possiamo dire che: 1° questo sacramento autorizza alla partecipazione
attiva all’Eucaristia, ossia al ricevimento del Corpo e del Sangue del
Signore; 2° il battesimo ci purifica, escludendoci dalla categoria di “cani”,
ossia dalle persone che non appartengono al Signore; 3° il battesimo ci
unisce a Dio: alle Tre Persone Divine: al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo.
2. La “Lettera dello pseudo-Barnaba”
La cosiddetta “Lettera” di Barnaba (gr. ’Επιστολὴ Βαρνάβα) è una
lettera anonima, che appartiene al Corpus Patrum Apostolicorum, e che fu
stilata in greco a cavallo tra il I e il II secolo. Essa è stata tradizionalmente
collegata con san Barnaba (collaboratore di san Paolo di Tarso), ma tale
attribuzione è oggi messa in questione dagli studiosi. Questo scritto parla
del battesimo come di un sacramento che annienta i peccati e crea in noi
una nuova vita divina:
“Riguardo all’acqua è prescritto a Israele che essi non avrebbero
ricevuto il battesimo che porta la remissione dei peccati, ma se
ne sarebbero fatto uno per sé”4; “[Cristo], avendoci fatti nuovi
con il perdono dei peccati, ci ha plasmati con un’altra forma,
come se avessimo l’anima dei bambini, come se ci avesse creati
di nuovo”5.

3. Sant’Ignazio di Antiochia
Sant’Ignazio di Antiochia, appartenente ai Padri Apostolici, fu
PSEUDO-BARNABAS, Epistula 11, 1 (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.], I Padri Apostolici,
Collana di testi patristici 5*, Roma 2011, 198).
5
PSEUDO-BARNABAS, Epistula 6, 11 (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.], p. 191).
4
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convertito in età adulta da san Giovanni Evangelista. Nel 69 divenne
secondo successore di san Pietro, dopo sant’Evodio, alla sede episcopale
di Antiochia. Condannato ad bestias durante il regno dell’imperatore
Traiano (98-117), fu condotto da Antiochia a Roma sotto la scorta di una
pattuglia di soldati per esservi divorato dalle bestie. Durante il viaggio da
Antiochia a Roma egli scrisse le sue famose sette lettere, indirizzate alle
Chiese che incontrava sul suo cammino o vicino ad esso6.
Sant’Ignazio parla più spesso dell’Eucaristia che del battesimo.
Ciò nonostante, in due brani scrive del battesimo di Gesù che purifica le
acque7, e due volte del battesimo dei fedeli8. Egli presenta il battesimo
come un rito che rimette i peccati, nonché come uno scudo che protegge
dallo spirito maligno. Viadiamo questi testi:
“Il nostro Dio, Gesù Cristo, è stato portato nel seno della vergine
Maria, secondo l’economia divina, dalla radice di Davide e dello
Spirito Santo. Egli è nato ed è stato battezzato, perché l’acqua
fosse purificata con la passione”9.
“Glorifico Gesù Cristo Dio che vi ha resi così sapienti; infatti,
ho costatato che siete perfetti in una fede inamovibile, come
inchiodati sulla croce del Signore Gesù Cristo nella carne e nello
spirito e fondati nella carità, nel sangue di Cristo; essendo pieni
di ardore verso il Signore nostro, che veramente discende dalla
stirpe di Davide secondo la carne (cf. Rm 1, 3), figlio di Dio
secondo la volontà e la potenza di Dio, nato veramente dalla
Vergine, battezzato da Giovanni, affinché ogni giustizia fosse
compiuta da lui (cf. Mt 3, 15) [...]”10.

Cf. W. BAUER, Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Polykarpbrief,
Handbuch zum Neuen Testament Erg.-Bd: Die Apostolischen Väter 2, Tübingen 1920;
H. PAULSEN, Studien zur Theologie des Ignatius von Antiochien, Göttingen 1978; A.
BRENT, Ignatius of Antioch: a Martyr Bishop and the Origin of Episcopacy, London
2007.
7
Cf. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Ephesios 18, 2; IDEM, Epistula ad
Smyrnaeos 1, 1.
8
Cf. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Smyrnaeos 8, 2; IDEM, Epistula ad
Polycarpum 6, 2.
9
IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Ephesios 18, 2 (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.], p.
92).
10
IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Smyrnaeos 1, 1 (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.],
p. 117).
6
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“Dove si presenta il vescovo, là sia la comunità, come dov’è
Gesù Cristo là è la Chiesa cattolica. Non è lecito senza il
vescovo né battezzare, né fare l’agape; ma quello che il vescovo
approva è gradito anche a Dio, perché tutto ciò che fate sia
sicuro e legittimo”11.
“Cercate di piacere a colui per il quale combattete, dal quale
ricevete anche la mercede (cf. 2 Tm 2, 4); nessuno di voi sia un
ribelle. Il vostro battesimo sia come uno scudo, la fede come un
elmo, la carità come una lancia, la pazienza come un’armatura
(cf. Ef 6, 11-17; 1 Ts 5, 8); i vostri depositi siano le vostre opere,
affinché possiate ritirare le somme che vi spettano”12.

4. La “Seconda Lettera di san Clemente di Roma”
Nella cosiddetta “Seconda Lettera di san Clemente di Roma”13,
per la prima volta nella letteratura cristiana il battesimo (τò βάπτισμα)
viene paragonato al sigillo (ἡ σφραγίς) che questo sacramento imprime
sull’anima del battezzato. La “Lettera”, infatti, afferma che i cristiani
devono custodire fedelmente (tηρεῖν14) il battesimo e il sigillo che esso
imprime:
“[…] se non conserveremo puro e incontaminato il battesimo
ricevuto, con quale certezza entreremo nel regno di Dio?”15.
“[…] conservate pura la carne e intatto il sigillo del battesimo,

IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Smyrnaeos 8, 2 (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.],
p. 120).
12
IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Polycarpum 6, 2 (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.],
p. 125).
13
È uno scritto tradizionalmente attribuito al vescovo di Roma san Clemente (8897), stilato, in realtà, più tardi, cioè tra il 140 e il 160. Ignoriamo l’autore di quest’opera.
Non si tratta di una lettera, bensì di un discorso, di un sermone. Cf. K. DONFRIED, The
Theology of Second Clement, “The Harvard Theological Review” 66 (1973) 487-501;
W. PETERSEN, Patristic Biblical Quotations and Method: Four Changes to Lightfoot’s
Edition of “Second Clement”, “Vigiliae Christianae” 60 (2006) 389-419.
14
Cf. ad esempio M. MARINO, Custodire la parola. Il verbo «terein»
nell’Apocalisse alla luce della tradizione giovannea, Supplementi alla rivista biblica,
Bologna 2003.
15
PSEUDO-CLEMENS ROMANUS, Secunda Epistula ad Corinthios 6, 9 (tr. it: C.
DELL’OSSO [ed.], p. 220).
11
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per conseguire la vita eterna”16.

Vale la pena di notare che l’autore considera il battesimo un compito da
realizzare durante la vita cristiana. Anche se si tratta di un atto già
compiuto, il battesimo perdura ancora nei suoi salvifici effetti che
dobbiamo di continuo realizzare durante la vita, cercando di conservarli
intonsi.
5. Il “Pastore” di Erma
Il “Pastore” di Erma (Ποιμὴν τοῦ Ἑρμᾶ) è un testo, appartenente
al Corpus Patrum Apostolicorum, di genere apocalittico, scritto nella
prima metà del II secolo. Prende il nome dal personaggio che appare ad
Erma nelle vesti di pastore. Il “Pastore” di Erma godette di un’ampia
fortuna tra i cristiani del II secolo, tanto che alcuni lo considerarono
ispirato. È composto da cinque “Visioni”, dodici “Comandamenti” e dieci
“Similitudini”17.
Il “Pastore” di Erma presenta il battesimo in collegamento con la
penitenza. Infatti, in quel periodo ci si chiedeva se la penitenza fosse
possibile per coloro che, ricevuto il battesimo, avevano commesso il
peccato mortale. Con tale domanda Erma si rivolge al Pastore:
“Ho inteso da alcuni maestri che non esiste altra penitenza se
non quella ricevuta quando siamo discesi nell’acqua ed abbiamo
ricevuto il perdono dei nostri peccati passati”18.

Il Pastore, però, rispondendo ad Erma, ammette un’altra penitenza: la
remissione dei peccati, che può essere ottenuta anche dopo il battesimo,
per coloro “che hanno creduto e ricevuto il sigillo (ἡ σφραγίς), ma lo

PSEUDO-CLEMENS
DELL’OSSO [ed.], p. 221).
16

ROMANUS, Secunda Epistula ad Corinthios 8, 6 (tr. it: C.

17
C. OSIEK, The Genre and Function of the Shepherd of Hermas, “Semeia” 36
(1986) 113-121; EADEM, The Shepherd of Hermas in Context, “Acta Patristica et
Byzantina” 8 (1997) 115-134; J. RÜPKE, Apokalyptische Salzberge: Zum sozialen Ort
und zur literarischen Strategie des “Hirten des Hermas”, “Archiv für
Religionsgeschichte” 1 (1999) 148-160; IDEM, Der Hirte des Hermas:
Plausibilisierungs- und Legitimierungs strategien im Übergang von Antike und
Christentum, “Zeitschrift für antikes Christentum” 7 (2003) 362-384.
18
HERMAS, Pastor (Mandatum) 4, 3 (31, 1) (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.], p. 264).
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hanno rovinato invece di conservarlo integro”19. Questo sigillo (ossia: il
battesimo) è così necessario per la salvezza che gli Apostoli e i maestri
della fede, come scrive Erma, dovettero scendere degli inferi, nell’ade,
per battezzare i giusti, morti prima della venuta di Cristo:
“[…] l’uomo prima che porti il nome del Figlio di Dio è morto.
Quando poi prende il sigillo, abbandona la morte e riprende la
vita. Il sigillo, dunque, è l’acqua, nell’acqua discendono morti e
risalgono vivi. Anche a loro fu annunziato questo sigillo e lo
usano per entrare nel regno di Dio”20.

Grazie al battesimo diventiamo anche quelle pietre vive che edificano la
torre che simboleggia la Chiesa. Tale torre si basa sull’acqua (sul
battesimo)21.
6. San Giustino
San Giustino, conosciuto come Giustino martire o Giustino
filosofo (* a Flavia Neapolis l’odierna Nablus, 100 circa – † a Roma,
162/168), è stato un martire cristiano, filosofo e apologeta, autore del
“Dialogo con Trifone”, e delle due “Apologie” a favore dei cristiani. A lui
dobbiamo anche la più antica descrizione della celebrazione eucaristica22.
San Giustino fornisce anche la più antica descrizione, che
conosciamo, del conferimento del battesimo:
“A quanti siano persuasi e credono alla verità degli insegnamenti
da noi presentati, e promettono di vivere secondo questi principi,
viene insegnato a pregare e a chiedere a Dio, digiunando, la
remissione dei peccati; e con loro anche noi preghiamo e
digiuniamo. Poi sono condotti da noi nel luogo dov’è l’acqua e
rigenerati nello stesso modo in cui venimmo rigenerati anche
noi: allora difatti «nel nome del Padre e Signore dell’universo, di
Gesù Cristo, nostro salvatore e dello Spirito Santo» fanno il
HERMAS, Pastor (Similitudo) 8, 6, 3 (72, 3) (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.], p. 303).
HERMAS, Pastor (Similitudo) 9, 16 (93, 3-4) (tr. it: C. DELL’OSSO [ed.], p. 321).
21
Cf. HERMAS, Pastor (Similitudo) 9 (passim).
22
Cf. H. LIETZMANN, Iustinus 11, in Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, X/2, Stuttgart 1919, 1332-1337; E.R. GOODENOUGH, The
Theology of Justin Martyr, Jena 1923; J. PÉPIN, Iustinus (Justin), in R. GOULET (ed.),
Dictionnaire des philosophes antiques, III, Paris 2000, 983-988.
19
20

12
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lavacro nell’acqua. E infatti Cristo ha detto: «Se non sarete
rigenerati, non entrerete nel regno dei cieli» (cf. Gv 3, 3-5). [...].
Questo lavacro si chiama illuminazione, perché chi accoglie
queste dottrine, è illuminato nella mente”23.

Oltre ai componenti che abbiamo già visto (la catechesi, il digiuno, la
formula, le remissione dei peccati, la rigenerazione, la nuova nascita), il
battesimo viene qui considerato anche una totale consacrazione a Dio e
un’illuminazione. La nostra attenzione viene qui attirata anche dal fatto
che la comunità cristiana (almeno alcuni componenti di essa) prega e
digiuna insieme al battezzando. Tale intercessione è uno dei modi
attraverso i quali la Madre-Chiesa si associa a Cristo per rigenerare le
anime.
7. Sant’Ireneo di Lione
Nato a Smirne in Asia Minore (verso il 130) e morto a Lione in
Gallia, verso il 202, sant’Ireneo crebbe in una famiglia già cristiana,
ricevette alla scuola di san Policarpo, vescovo di Smirne (considerato
discepolo dell’apostolo san Giovanni), di san Papia di Gerapoli, di san
Melitone di Sardi e di altri, una buona formazione filosofica e teologica.
Fu vescovo di Lugdunum (antico nome di Lione) dal 177, in seguito alla
morte, avvenuta per martirio sotto l’imperatore Marco Aurelio, del primo
vescovo di Lione san Potino, insieme ad altri 47 martiri. Delle opere di
sant’Ireneo soltanto due ci sono giunte per intero, e nessuna delle due
nell’originale greco: lo “Smascheramento e confutazione della falsa
gnosi” (detta comunemente e più semplicemente Adversus haereses) e la
Demonstratio apostolicae praedicationis (“Dimostrazione della
predicazione apostolica”)24.
IUSTINUS, Prima Apologia 61, 2-4. 12 (tr. it.: IORIO [ed.], p. 67. 69).
O.P. ALBERTI, Problemi di origine in S. Ireneo, Roma 1966; H. MOLL, Die Lehre
von der Eucharistie als Opfer. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung vom Neuen
Testament bis Irenäus von Lyon, Köln-Bonn 1975; N. COLLMAR, Irenäus von Lyon, in
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, II, Hamm 1990, 1315-1326; E.F.
OSBORN, Irenaeus of Lyons, Cambridge 2001; B. MUTSCHLER, Irenäus als
johanneischer Theologe. Studien zur Schriftauslegung bei Irenäus von Lyon, Studien
und Texte zu Antike und Christentum 21, Tübingen 2004; IDEM, Das Corpus Johanneum bei Irenäus von Lyon. Studien und Kommentar zum dritten Buch von Adversus
Haereses, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 189, Tübingen
2006; D. MINNS, Irenaeus. An introduction, London 20102.
23
24
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In sant’Ireneo di Lione non incontriamo un insegnamento più
sostanzioso circa il battesimo. Egli presenta in proposito soltanto, con
brevi parole, l’insegnamento tradizionale della Chiesa:
“[...] ecco ciò di cui ci assicura la fede che ci hanno tramandato i
presbiteri, discepoli degli Apostoli. Anzitutto, essa ci comanda,
affinché teniamo presente che abbiamo ricevuto il battesimo per
la remissione dei peccati nel nome di Dio, che è Padre, e nel
nome di Gesù Cristo, Figlio di Dio, il quale si è incarnato, è
morto e risorto, e dello Spirito Santo di Dio”25.

Su questo sfondo, sant’Ireneo presenta il battesimo soprattutto come una
rigenerazione spirituale:
“Perché i nostri corpi, per mezzo del lavacro del battesimo (cf.
Ef 5, 26; Tt 3, 5), hanno ricevuto l’unione all’incorruttibilità,
mentre le nostre anime l’hanno ricevuta per mezzo dello Spirito
(cf. Gv 3, 5). Per questo l’uno e l’altro sono necessari, poiché
l’uno e l’altro contribuiscono a dare la vita di Dio [...]”26.

***
Riassumendo questa prima parte che riguarda il battesimo nel I e
nel II secolo, possiamo costatare che i Padri di quel periodo testimoniano
la prassi, ormai costante e diffusa, di conferire questo sacramento secondo
la formula e nel modo espresso nel Nuovo Testamento. Essi, inoltre, si
basano qui sulla mistica comprensione del battesimo contenuta nelle
Epistole di san Paolo.

IRENAEUS LUGDUNENSIS, Demonstratio apostolicae praedicationis 3 (tr. it. dal
polacco: B. DEGÓRSKI). Nota bene: l’originale greco è andato perduto, e il testo
dell’opera si è conservato grazie ad una antica traduzione armena.
26
IRENAEUS LUGDUNENSIS, Adversus haereses 3, 17, 2 (tr. it.: A. COSENTINO [ed.],
Ireneo di Lione. Contro le eresie/2, Collana di testi patristici 208, Roma 2009, 98).
25
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II. I testi del secondo periodo: dopo la fine delle persecuzioni
1. Il più bello e il più magnifico dei doni di Dio,
la porta alla vita eterna e la fonte della vita
In san Gregorio di Nazianzo27 troviamo un’eccellente sintesi e
un’ispirata lode di tutto ciò che è il battesimo:
“L’illuminazione è splendore delle anime, trasformazione della
vita, domanda rivolta a Dio dalla nostra coscienza (cf. 1 Pt 3,
21); questa illuminazione è soccorso alla nostra debolezza;
questa illuminazione è spogliarsi della carne (cf. 1 Pt 3, 21),
seguire lo Spirito, comunione con il Logos, rialzare l’essere che
Dio ha plasmato, lavare i peccati, partecipare alla luce,
Nacque ad Arianzo nel 329 circa in Cappadocia. Studiò prima a Cesarea in
Cappadocia, dove conobbe e divenne amico di san Basilio Magno, poi a Cesarea
marittima e ad Alessandria, infine, tra il 350 e il 358, ad Atene. Raggiunse poi l’amico
Basilio nel monastero di Annisoi, nel Ponto. Ma tornò presto a casa, dove sperava di
menare una vita ancora più contemplativa. Nel 361, fu ordinato sacerdote suo malgrado,
dal padre, vescovo di Nazianzo. Nel 372, san Basilio, vescovo di Cesarea in Cappadocia,
lo nominò vescovo di Sasima. Gregorio non raggiunse mai la sua sede vescovile. Morto
il padre, tornò a Nazianzo, dove diresse la comunità cristiana. Nel 379, salito al trono
Teodosio I, Gregorio fu chiamato a dirigere la piccola comunità cattolica. Nel 380
l’imperatore Teodosio lo insediò vescovo di Costantinopoli e lo fece riconoscere come
tale dal I Concilio di Costantinopoli, nel maggio del 381. San Gregorio, però, fu
accusato di occupare illegittimamente, in quanto vescovo di Sasima, la sede di
Costantinopoli. Confessandosi incapace di mediare tra le opposte fazioni, abbandonò il
concilio nel giugno del 381. Nell’autunno del 382, divenne vescovo di Nazianzo per poi,
dopo un anno, ritirarsi in solitudine ad Arianzo, dove morì nel 390. San Gregorio è,
senza dubbio, anche uno dei più grandi poeti tra i Padri greci. Cf. M.-M. HAUSERMEURY, Prosopographie zu den Schriften Gregors von Nazianz, Theophaneia 13, Bonn
1960; R. RADFORD RUETHER, Gregory of Nazianzus, Oxford 1969; M. KERTSCH, Bildersprache bei Gregor von Nazianz. Ein Beitrag zur spätantiken Rhetorik und Popularphilosophie, Grazer theologische Studien 2, Graz 1978; F.W. BAUTZ, Gregor von Nazianz,
in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, II, Hamm 1990, 331-334; C.
MORESCHINI, Introduzione a Gregorio Nazianzeno, Brescia 2006.
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dissolvere le tenebre. L’illuminazione è il veicolo che ci
conduce a Dio, la peregrinazione insieme con Cristo, il sostegno
della fede, il perfezionamento della mente, la chiave del regno
dei cieli, il cambiamento della nostra vita, l’eliminazione della
nostra schiavitù, lo scioglimento delle nostre catene, il
mutamento del nostro essere composti. L’illuminazione (a che
serve dilungarsi?) è il più bello e il più magnifico dei doni di
Dio. [...]. Dono, noi lo chiamiamo, lo chiamiamo grazia,
battesimo, unzione, illuminazione, veste dell’incorruttibilità,
lavacro di rigenerazione, sigillo, insomma, tutto ciò che è
prezioso”28.

2. Il battesimo, la confessione e il sacramento della fede
Il battesimo è soprattutto confessione della fede cristiana. San
Basilio Magno29 così insegna:
“Il battesimo infatti è sigillo della fede e la fede è un consenso
alla divinità, perché prima bisogna credere e poi ricevere il
sigillo del battesimo”30.

GREGORIUS NAZIANZENUS, Sermones 40, 3-4 (tr. it.: C. MORESCHINI [ed.],
Gregorio Nazianzeno. Omelie sulla Natività (Discorsi 38-40), Collana di testi patristici
39, Roma 19982, 88-89).
29
Basilio Magno, il Grande (Βασίλειος ὁ Μέγας) (* Cesarea in Cappadocia, 329 – †
Cesarea in Cappadocia, il 1º gennaio 379) è considerato il più grande dei cosiddetti Padri
Cappadoci. Figlio di un retore e avvocato, suo nonno fu martirizzato durante la
persecuzione di Diocleziano. Sua nonna Macrina, la madre Emmelia, i fratelli Gregorio
(vescovo di Nissa) e Pietro (vescovo di Sebaste) e la sorella primogenita, Macrina, sono
venerati come santi. Scrisse molte opere di carattere dogmatico, ascetico, discorsi ed
omelie, oltre a un trattato per i giovani sull’uso dei classici pagani, e moltissime lettere.
Compose anche l’antologia origeniana “Filocalia” e un trattato sullo Spirito Santo. Cf.
M.G. MURPHY, St. Basil and Monasticism, Catholic University of America Series on Patristic Studies 25, New York 1930; W.-D. HAUSCHILD, Basilius von Caesarea, in Theologische Realenzyklopädie, V, Berlin – New York 1980, 301-313; Ph. ROUSSEAU, Basil
of Caesarea, Berkeley 1994; C. Moreschini, Introduzione a Basilio il Grande, Brescia
2005; G. CORONA (ed), Aelfric’s Life of Saint Basil the Great: Background and Content,
Cambridge 2006; S.M. HILDEBRAND, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea,
Washington D.C. 2007; C. MORESCHINI, I padri cappadoci: storia, letteratura, teologia,
Roma 2008.
30
BASILIUS CAESARIENSIS, Contra Eunomium 3, 5 (tr. it.: D. CIARLO [ed.], Basilio
di Cesarea. Contro Eunomio, Collana di testi patristici 192, Roma 2007, 315).
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Tale confessione della fede è così importante che – come afferma
sant’Agostino d’Ippona31 – proprio la Madre-Chiesa:
“[...] la quale presta ad essi il suo cuore materno e la sua bocca
materna, perché i misteri sacri li compenetrino, atteso che essi
non possono ancora con il proprio cuore avere la fede per essere
giustificati né con la propria bocca professare la fede per essere
salvi (cf. Rm 10, 10)”32.

Il battesimo è, perciò, il sacramento della fede e, per tale ragione, obbliga
a menare una vita di fede, degna del cristiano. San Giovanni Crisostomo33
Aurelio Agostino d’Ippona (Aurelius Augustinus Hipponensis) (* Tagaste, il 13
novembre 354 – † Ippona, il 28 agosto 430) fu un filosofo, vescovo, teologo e monaco.
Il massimo pensatore cristiano dell’antichità e uno dei più grandi geni dell’umanità. Fu
un autore molto prolifico e lasciò scritti autobiografici, filosofici, apologetici, dogmatici,
polemici, morali, esegetici, raccolte di lettere, di sermoni e di opere in poesia. Il suo stile
è elegante, anche se a volte semplice, adatto ad un livello popolare. Cf. P. BROWN, Augustine of Hippo, Berkeley 1967 (tr. it. Agostino d’Ippona, Torino 1971. L’edizione
ampliata: 2005); J. RATZINGER, Popolo e casa di Dio in Sant’Agostino, Milano 1978; A.
PINCHERLE, Vita di Sant’Agostino, Roma – Bari 1988; CH. HORN, Augustinus, München
1995 (tr. it. Sant’Agostino, Bologna 2005); É. GILSON, Introduzione allo studio di
sant’Agostino, Genova 1998; D. PAGLIACCI, Volere e amare: Agostino e la conversione
del desiderio, Roma 2003; G. Santi, Agostino d’Ippona filosofo, Roma 2003; V.
PACIONI, Agostino d’Ippona. Prospettiva storica e attualità di una filosofia, Milano
2004; A. CASAMASSA, Agostino, in Enciclopedia Biografica Universale, Roma 2006,
144-166; A. TRAPÈ, Introduzione generale a sant’Agostino, Roma 2006; G. CATAPANO,
Agostino, Roma 2010; B. GHERARDINI, La Cattolica. Lineamenti d’ecclesiologia
agostiniana, Torino 2011; J.-L. MARION, Sant’Agostino. In luogo di sé, Milano 2014.
32
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo
parvulorum 1, 25, 38 (tr. it.: B. DEGORSKI).
33
Giovanni Crisostomo di Antiochia (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τῆς Ἀντιόχειας) (*
Antiochia, 344/354 – † Comana Pontica, il 14 settembre 407) arcivescovo e teologo, il
secondo Patriarca di Costantinopoli. La sua eloquenza gli valsero l’epiteto
“Crisostomo”, letteralmente “bocca d’oro”. Il suo zelo pastorale fu causa di forti
opposizioni alla sua persona. Subì un esilio e durante un trasferimento morì. Come
teologo, san Giovanni è poco originale ma riecheggia temi della tradizione patristica e
soprattutto della scuola di Antiochia. La produzione letterale del Crisostomo è
vastissima e comprende dei trattati (alcuni di essi sono: “Contro coloro che si oppongono
alla vita monastica”, “Sul sacerdozio”, “Istruzioni per i Catecumeni”), e centinaia di
omelie dedicate prevalentemente all’esegesi della Bibbia (67 dedicate alla Genesi, 49 ai
Salmi, 90 al Vangelo di Matteo, 88 al Vangelo di Giovanni e 55 agli Atti degli Apostoli).
Tra i sermoni non esegetici, vi sono cinque omelie “Sull’incomprensibilità della natura
divina”, otto “Contro i Giudei”, e ventuno “Omelie per le Statue”. Cf. S. VEROSTA,
Johannes Chrysostomus. Staatsphilosoph und Geschichtstheologe, Graz 1960; P.
KLASVOGT, Leben zur Verherrlichung Gottes – Botschaft des Johannes Chrysostomos.
31
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ci tramanda le parole del catecumeno che, rinunciato a Satana, promette
così:
“Mi aggiungo a Te, o Cristo. Credo e sono stato battezzato
nell’unico vero Dio, non generato, onnipotente, Padre di Cristo
[...] e nel Signore Gesù Cristo [...], e nello Spirito Santo
Paraclito”34.

Per san Giovanni Crisostomo, come per gli altri Padri, il battesimo è una
certa convenzione, grazie alla quale il battezzato si offre a Cristo. Egli,
però, non entra da solo nell’unità con Cristo, bensì come uno dei membri
del suo corpo che è la Chiesa. In tal modo, i Padri sviluppano la tematica
concernente le relazioni reciproche che intercorrono tra il battesimo e la
Chiesa.
3. Grazie al battesimo diventiamo membri della Chiesa
che ci fa nascere come madre alla vita nuova
Intatti, è proprio il battesimo che fa sì che entriamo alla Chiesa,
che diventiamo una carne sola:
“Rigenerati dallo Spirito, siete diventati un’unità […]. Esiste
solamente un unico Spirito che vi ha rigenerati, un’unica carne
della quale siete diventati tutti grazie alla rigenerazione”35.
Ein Beitrag zur Geschichte der Pastoral, Bonn 1992; K.H. UTHEMANN. Johannes
Chrysostomos, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, III, Herzberg 1992,
305-326; C. TIERSCH, Johannes Chrysostomus in Konstantinopel (398-404). Weltsicht
und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches, Studien und
Texte zu Antike und Christentum 6, Tübingen 2002; A. HARTNEY, John Chrysostom and
the Transformation of the City, Duckworth 2004; R. BRÄNDLE, Giovanni Crisostomo.
Vescovo, riformatore, martire, Roma 2007.
34
IOHANNES CHRYSOSTOMUS, De inluminatione catechumenorum 2, 5 (tr. it.: B.
DEGÓRSKI).
35
THEODORUS MOPSUESTENUS, Catecheses baptismales 2, 1 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
Teodoro di Mopsuestia, o Teodoro di Antiochia (* Antiochia, 350 circa – † Mopsuestia,
428), teologo siro e arcivescovo di Mopsuestia, dal 392 al 428. È il più noto tra i
rappresentanti della scuola di Antiochia. Fu probabilmente allievo del retore e filosofo
Libanio. Entrato nella comunità monastica di Diodoro di Tarso da giovane, ne uscì
presto in seguito ad una crisi di fede. Fu convinto a ritornarvi da due lettere di san
Giovanni Crisostomo (“A Teodoro caduto”). Venne condannato come eretico
dall’imperatore Giustiniano nel 545, assieme a Teodoreto di Cirro e Iba di Edessa. Cf. A.
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Un’antica iscrizione, che si trova nel Battistero della Basilica di San
Giovanni in Laterano a Roma (San Giovanni in Fonte), nel terzo verso
così magnificamente esprime l’idea dell’unità formata dal battesimo:
“Non vi è alcuna differenza tra coloro che qui rinascono: quest’unico
fonte, l’unico Spirito, l’unica fede li avvince in una sola unità”36.
La Chiesa è soprattutto Madre che genera i cristiani nelle acque
del battesimo. Tale idea fu particolarmente sviluppata da sant’Agostino
d’Ippona:
“Poiché due genitori ci hanno generato per la morte, due genitori
ci hanno generato per la vita. I genitori che ci hanno generato
per la morte sono Adamo ed Eva, i genitori che ci hanno
generato per la vita sono Cristo e la Chiesa”37; “Ma madre per
quale altro motivo se non perché nella persona del cristiano c’è
lo stesso Cristo e ogni giorno la Chiesa partorisce di questi
cristiani mediante il battesimo?”38.

In questo ruolo materno la Chiesa è simile a Maria:
“Forse che santa Maria non partorì da vergine, e vergine rimase
tuttavia? Così anche la Chiesa partorisce ed è vergine. E se
consideri bene, [anche] essa partorisce il Cristo, perché son
membra di Cristo quelli che vengono battezzati. Voi siete il
corpo di Cristo e le sue membra, dice l’Apostolo. E se partorisce
membra di Cristo, essa è somigliantissima a Maria”39.

ZIEGENAUS, Das Menschenbild des Theodor von Mopsvestia, München 1963; K.-G.
WESSELING, Theodor von Mopsuestia, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, XI, Herzberg 1996, 885-909; S. GERBER, Theodor von Mopsuestia und das
Nicänum: Studien zu den katechetischen Homilien, Leiden 2000; F. THOME, Historia
contra Mythos: die Schriftauslegung Diodors von Tarsus und Theodors von Mopsuestia
im Widerstreit zu Kaiser Julians und Salustius’ allegorischem Mythenverständnis, Bonn
2004.
36
L’iscrizione viene attribuita al Pontefice Sisto III (432-440).
37
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermones 22, 10 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
38
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarrationes in Psalmos 127, 12 (tr. it.: B.
DEGÓRSKI).
39
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 213, 8 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
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San Gregorio di Nissa40 insegna che la Chiesa è la nutrice di coloro che
sono stati rigenerati grazie al battesimo:
“Questo bambino è stato concepito attraverso la fede. Nasce alla
luce grazie alla rigenerazione del battesimo; la sua nutrice è la
Chiesa”41.

4. L’illuminazione spirituale
I Padri considerano il battesimo anche un’illuminazione spirituale
che fa aprire l’essere umano al contatto con Dio. San Clemente
Alessandrino42 così, infatti, insegna:
San Gregorio di Nissa (Γρηγόριος τῆς Νύσσης) (* Cesarea in Cappadocia, 335 –
† Nissa, 395 circa), è stato un vescovo e teologo greco; è uno dei Padri cappadoci. Fu
istruito dal fratello maggiore, san Basilio Magno. Nel 371, divenne vescovo di Nissa. Fu
vittima dell’imperatore ariano Valente e dovette lasciare Nissa, nel 376. Ritornatovi nel
379, divenne massimo difensore dell’ortodossia. Il Nisseno, fu colui che più
organicamente opera un’assimilazione filosofica della letteratura classica al
cristianesimo. Scrisse trattati teologici (specie contra Eunomio), opere esegetiche ed
ascetiche, diversi discorsi e lettere. Cf. F.W. BAUTZ, Gregor von Nyssa, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, II, Hamm 1990, 334-337; H.R. DROBNER –
CH. KLOCK (ed.), Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike, Leiden
1990; W. VÖLKER, Gregorio di Nissa filosofo e mistico, Milano 1993; M. AZKOUL, St.
Gregory of Nyssa and the Tradition of the Fathers, Lewiston, NY 1995; L.F. MATEOSECO – G. MASPERO (ed.), Gregorio di Nissa. Dizionario, Roma 2007; S. TARANTO,
Gregorio di Nissa: un contributo alla storia dell’interpretazione, Brescia 2009; G.
MASPERO, Essere e relazione. L’ontologia trinitaria di Gregorio di Nissa, Roma 2013.
41
GREGORIUS NYSSENUS, In resurrectionem Christi 1 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
42
Tito Flavio Clemente (Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς) (* Atene, 150 circa – †
Cappadocia, 215 circa), teologo, filosofo, apologeta. Clemente nacque da genitori
pagani, presumibilmente ad Atene intorno al 150. Essendo adulto, si convertì al
cristianesimo. Verso il 180, presso la scuola di teologia di Alessandria (Didaskaleion),
incontrò il filosofo san Panteno e gli succedette nella direzione della scuola (nel 190
circa). Scrisse diverse opere: l’“Esortazione ai Greci” (Protreptikos), le “Disposizioni”
(Hypotyposeis), Gli “Stromata”, il “Pedagogo” e il “Quale ricco si può salvare?”. Sotto
la sua direzione, dal 190 circa al 202, la Scuola di Alessandria divenne molto famosa.
San Clemente non finì la vita ad Alessandria. Nel 202, cominciò la persecuzione di
Settimio Severo e san Clemente fuggì da Alessandria. Poco tempo dopo, si trovò a
Cesarea in Cappadocia, ospite dell’amico ed ex alunno Alessandro, ora vescovo. Dopo
che Alessandro fu imprigionato, san Clemente si prese cura della sua Chiesa. Cf. S.R.C.
LILLA, Clemens of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism, Oxford
1971; J. FERGUSON, Clement of Alexandria, New York 1974; D.K. BUELL, Making
Christians: Clement of Alexandria and the Rhetoric of Legitimacy, Princeton 1999; P.
40
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“Questa operazione viene chiamata in molti modi: grazia,
illuminazione, perfezione, lavacro (cf. Rm 6, 23; 2 Cor 4, 4; Gc
1, 17, Tt 3, 5). Lavacro, tramite cui ci mondiamo dai peccati;
grazia, in virtù della quale ci sono state condonate le pene per i
peccati; illuminazione, grazie alla quale contempliamo quella
santa luce della salvezza, cioè vediamo, con sguardo penetrante,
Dio; perfezione, infine, che è il non avere più bisogno di
nulla”43.
“Ugualmente anche noi, una volta pentiti dei nostri errori,
abbiamo rinunciato ai danni che ne derivavano e, passando al
colino del battesimo, corriamo ora in alto verso l’eterna luce,
fanciulli verso il Padre”44.

Il battesimo, perciò, è per i Padri quella luce che ci strappa dalle tenebre e
ci apre alla verità della fede.
5. Il battesimo ci unisce strettamente alla morte
e la risurrezione di Cristo
I Padri, inoltre, interpretano quella mistica battesimale che ci
lasciò san Paolo nelle sue “Lettere” e che unisce strettamente il battesimo
alla morte e la risurrezione di Cristo.
San Cirillo di Gerusalemme45 fa ricordare ai neofiti il significato
KARAVITES, Evil, Freedom, and the Road to Perfection in Clement of Alexandria, Leiden 1999; H.F. HÄGG, Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, Oxford 2006; E. OSBORN, Clement of Alexandria, Cambridge 2008; A.C. ITTER,
Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria, Leiden 2009.
43
CLEMENS ALEXANDRINUS, Paedagogus 1, 6, 26, 2 (tr. it. D. TESSORE [ed.],
Clemente Alessandrino. Il Pedagogo, Collana di testi patristici 181, Roma 2005, 59).
44
CLEMENS ALEXANDRINUS, Paedagogus 1, 6, 32, 1 (tr. it. D. TESSORE [ed.],
Clemente Alessandrino. Il Pedagogo, Collana di testi patristici 181, Roma 2005, 65).
45
Cirillo di Gerusalemme (Κύριλλος Α΄ Ἱεροσολύμων) (* Gerusalemme, 313 o 315
– † Gerusalemme, il 18 marzo 387), teologo e vescovo di Gerusalemme.Venne ordinato
sacerdote dal vescovo Macario di Gerusalemme o dal suo successore Massimo III, nel
335. Sotto Massimo III, operò in veste di presbitero della diocesi di Gerusalemme.
Partecipò alle dispute teologiche più importanti della sua epoca. Sulla disputa
riguardante la divinità del Figlio, egli seguì la corrente di Eusebio di Cesarea, che si
situava in una posizione mediana tra la teologia di sant’Atanasio di Alessandria (che
divenne poi quella accettata dalla Chiesa) e quella di Ario. Nel 347, fu nominato
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simbolico dei singoli elementi della liturgia battesimale. Così, ad
esempio, egli spiega l’immersione nell’acqua:
“Vi siete immersji per tre volte nell’acqua e di nuovo siete
risaliti simboleggiando la sepoltura di tre giorni del Cristo.
Come il nostro Salvatore passò tre giorni e tre notti nel cuore
della terra (cf. Mt 12, 40), così anche voi con la prima emersione
avete imitato il primo giorno del Cristo sotterra e nella
immersione la notte. [...]. Nello stesso tempo siete morti e
rigenerati. Quest’acqua salutare fu la vostra tomba e la vostra
madre. [...]. Il Cristo è stato realmente crocifisso, realmente
seppellito e realmente è risorto. Ogni grazia ci è stata elargita
perché partecipando alle sue sofferenze lo imitiamo
guadagnando in realtà la salvezza”46.

Papa san Leone Magno47, invece, illustra così la realtà di questa morte in
vescovo da Acacio arcivescovo di Cesarea. Nel 381, partecipò al primo concilio di
Costantinopoli, dove venne definitivamente decisa l’adozione del Credo niceno (del
325). Di sam Cirillo di Gerusalenne è rimasto un sermone sul lago di Betsaida, una
lettera all’imperatore Costanzo II, altri tre piccoli frammenti, e ventiquattro sermoni per
la catechesi che includono: la prima introduttiva, diciotto sermoni tenuti in Quaresima
quale preparazione al battesimo, indirizzate ai catecumeni, e che trattano del peccato,
della penitenza, della fede, e spiegano il Simbolo battesimale, e cinque catechesi dette
mistagogiche, ovverosia rivolte nella settimana dopo Pasqua ai neo-battezzati per
illustrare il significato teologico e il rito dei sacramenti, nonché e la liturgia eucaristica.
Cf. B. KETTERN, Kyrillos von Jerusalem, in Bibliographisches Kirchenlexikon, IV,
Herzberg 1992, 888-895; M. VÉRICEL, Cyrille de Jérusalem, Église d’hier et
d’aujourd’hui, Paris 1993; P. VAN NUFFELEN, The Career of Cyril of Jerusalem (c. 34887): A Reassessment, “The Journal of Theological Studies” 58 (2007) 134-146; M.
CORBIN, Les catéchèses baptismales de saint Cyrille de Jérusalem, Donner raison 31,
Bruxelles 2011; A. CALISI, Lo Spirito Santo in Cirillo di Gerusalemme, Bari 2013.
46
CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, Catecheses Mystagogicae 2, 4-5 (tr. it.: A.
QUACQUARELLI [ed.], Cirillo e Giovanni di Gerusalemme. Le catechesi ai misteri,
Collana di testi patristici 8, Roma 19964, 63-64).
47
Leone I, detto anche Leone Magno (* Toscana, 390 circa – † Roma, il 10
novembre 461), il 45° vescovo di Roma dal 29 settembre 440 alla sua morte. Il
pontificato di Leone fu il più importante dell’antichità cristiana ed avvevve in un periodo
in cui la Chiesa subiva grandi ostacoli in conseguenza della disintegrazione dell’impero
romano d’Occidente. Le fonti storiche lo individuano come diacono della Chiesa di
Roma sotto papa Celestino I e poi sotto papa Sisto III ich quale, verso la fine del
pontificato, lo inviò in Gallia dall’imperatore Valentiniano III per ricomporre una
disputa. Alla morte di Sisto III (il 19 agosto 440), Leone si trovava ancora in Gallia, e fu
acclamato come suo successore. Fu ordinato vescovo appena rientrato a Roma, il 29
settembre. Non molto dopo la sua elezione alla cattedra di san Pietro, dovette combattere
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Cristo che ci fa cristiani:
“Quando infatti si rinuncia al demonio e si crede in Dio, quando
si passa dal vecchio al nuovo, quando si depone l’immagine
dell’uomo terreno e si assume la forma del uomo celeste (cf. 1
Cor 15, 49), interviene una specie di morte e una certa
similitudine della risurrezione (cf. Rm 6, 5), di modo che,
assunto da Cristo e assumendo Cristo, colui che riceve il
battesimo non è più quello di prima, ma il corpo del rigenerato
diventa carne del Crocifisso”48.

Il cristiano deve realizzare, durante tutta la sua vita, tale unione e
solidarietà con la morte di Cristo, iniziata nel battesimo. San Leone lo
esprime nel seguente modo:
“[…] chi venera realmente Cristo sofferente, morto e risorto se
non chi con Lui soffre, muore e risorge? Queste realtà,
veramente, hanno avuto inizio in tutti i figli della Chiesa con il
mistero della rigenerazione, nel quale l’annientamento del
peccato è vita per colui che rinasce, e la tripla immersione imita
i tre giorni della morte del Signore, di modo che, rotto per così
dire l’argine della sepoltura, l’onda del battesimo dà alla luce
rinnovati coloro che il seno del fonte ha ricevuto vecchi. Ma
bisogna nondimeno compiere con le opere ciò che è stato
celebrato nel sacramento, e coloro che sono nati dallo Spirito
santo non potranno non accettare la croce lungo quello che a

le eresie, specialmente il pelagianesimo, il manicheismo e il priscillianesimo. Ma fu
peculiarmente a causa del suo insegnamento cristologico che san Leone fu apprezzato e
seguito dalle decisioni dogmatiche del Concilio di Calcedonia (451). Dopo la scomunica
da parte di san Flaviano, Patriarca di Costantinopoli, Eutiche si appellò a Leone il quale,
esaminata la questione, indirizzò una lettera dogmatica a san Flaviano (Epistula 28,
Tomus ad Flavianum), esponendo l’unione delle nature divina ed umana nell’unica
persona del Λόγος. Cf. T. JALLAND, The Life and Times of St. Leo the Great, London
1941; A. GRILLMEIER, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, I, Freiburg 1990, 734750; ibidem, II/1, Freiburg 1991, 131-200; R. SCHIEFFER, Leo I. der Große, in Lexikon
des Mittelalters, V, München – Zürich 1991, 1876-1877; E. SAUSER, Leo der Große, in
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, IV, Herzberg 1992, 1425-1435; H.
FEICHTINGER, Die Gegenwart Christi in der Kirche bei Leo dem Großen, Frankfurt am
Main 2007.
48
LEO I MAGNUS, Sermones 63 (De Passione Domini 12), 6 (tr. it.: E. Cavalcanti, in
E. Montanari – E. Cavalcanti [ed.], Leone Magno. I Sermoni sul mistero pasquale,
Biblioteca Patristica 38, Bologna 2001, 263).
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loro resta del tempo della vita”49.

Simili pensieri, che uniscono la risurrezione di Cristo con il battesimo,
ritroviamo anche in san Gaudenzio di Brescia50:
49
LEO I MAGNUS, Sermones 57 (De Passione Domini 19), 4, 3 (tr. it.: E.
CAVALCANTI, in E. MONTANARI – E. CAVALCANTI [ed.], p. 343).
50
San Gaudenzio fu l’ottavo vescovo di Brescia, la città in cui era nato (in una data
per noi sconosciuta; morì a Brescia nel 410 circa). Conosciamo qualche particolare circa
la sua vita grazie ai suoi “Sermoni” (pubblicati in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum 68, 3-189). Quando fu eletto vescovo (nel 387 circa), con l’approvazione di
sant’Ambrogio di Milano, era in pellegrinaggio in Terra Santa. Fece parte anche
dell’ambasceria che il papa inviò all’imperatore in aiuto di san Giovanni Crisostomo
(esiliato). Cf. P. GALEARDUS [GAGLIARDI], S. Gaudentii Sermones, Padova 1720; IDEM,
Veterum Brixiae Episcoporum S. Philastrii et S. Gaudentii opera nec non B. Ramperti et
Ven. Adelmanni opuscula. Nunc primum in unum collecta, ad Veteres MSS Codices
collata, notis, aliisque additionibus illustrata et aucta prodeunt iussu Eminentissimi ac
Reverendissimi D.D. Angeli Mariae Tituli S. Marci Card. Quirini Brixiae Episcopi et
Apostolicae Sedis Bibliothecarii, Brixiae 1738; B. BOSSUÉ, De Sancto Gaudentio
Episcopo Brixiensi in Italia Commentarius Critico-Historicus, in J. VAN HECKE – B.
BOSSUÉ – E. CARPENTIER – V. DE BUCK – R. DE BUCK (ed.), XI, Parisiis – Romae 1870,
587-604; H. JANUEL, Commentationes philologicae in Zenonem Veronensem,
Gaudentium Brixiensem, Petrum Chrysologum Ravennatem, II, Ratisbonae 1906; K.CH.
KNAPPE, Ist die 21. Rede des hl. Gaudentius (Oratio B. Gaudentii ep. de vita et obitu B.
Filastrii...) echt? Zugleich ein Beitrag zur Latinität des Gaudentius, Jahresbericht des
Kgl. Gymn. Carolinum, Osnabrück 1908; J. WITTIG, Filastrius, Gaudentius und
Ambrosiaster, Kirschengeschichtliche Abhandlungen 8, Breslau 1909; G. GAGGIA, Sulle
opere e la dottrina di S. Gaudenzio Vescovo di Brescia, “Brixia sacra” 2 (1911) 282290; A. L’HUILLIER, Che cosa sappiamo noi della liturgia di Brescia al tempo di S.
Gaudenzio? “Brixia sacra” 2 (1911) 291-294; A. JÜLICHER, Gaudentius, Bischop von
Brescia, in A.F. PAULY – G. WISSOWA – W. KROLL (ed.), Real-Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft, VII, Stuttgart 1912, 859-861; G.M. MARIOTTI, Le
opere di S. Gaudenzio vescovo di Brescia, tradotte in esatta, se non elegante, versione
italiana, Breno 1913; C.R. NORCOCK, St. Gaudentius of Brescia and the “Tome” of St.
Leo, “The Journal of Theological Studies” 15 (1913-1914) 593-596; IDEM, S. Gaudenzio
di Brescia e il tomo di S. Leone Magno, “Brixia sacra” 6 (1915) 87-91; I.C. GAUTHEY,
Sanctus Gaudentius Episcopus et Notarii, “Brixia sacra” 7 (1916) 57-68, 89-97; H.A.
BIRCH, A Comparison of the Styles of Gaudentius of Brescia, the “De sacramentis”
(Ascribed to St. Ambrose) and the “Didascalia Apostolorum” or “Fragmenta
veronensia”, Risca (Monmouth) 1924; IDEM, Addenda to A Comparison..., Risca
(Monmouth) 1924; J. BAUDOT, Gaudence de Brescia, in Dictionnaire d’Hagiographie,
Paris 1925, 287; J.P. KIRSCH, Gaudentius, in M. BUCHBERGER (ed.), Lexikon für
Theologie und Kirsche, IV, Freiburg im Br. 1932, 301; E. HAULER, S. Gaudentii
Episcopi Brixiensis Tractatus. Ad fidem codicum recensuit Ambrosius Glueck, “Anzeiger
der Akademie der Wissenschaften in Wien” 73 (1936) 51-55; A. SOUTER, Gaudentii
Brixiensis Tractatus; ad fidem codicum recensuit Ambrosius Glück, “The Journal of
Theological Studies” 38 (1937) 270-272; Y.-M. DUVAL, Saint Léon le Grand et saint
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Gaudence de Brescia, “The Journal of Theological Studies” 11 (1960) 82-84; E.
PETERSON, Gaudenzio, santo, vescovo di Brescia, in Enciclopedia Cattolica, V, Città del
Vaticano 1950, 1962; F. TRISOGLIO, S. Gaudenzio da Brescia scrittore, Biblioteca della
Rivista di studi classici 1, Torino 1960; A. BRONTESI, Ricerche su Gaudenzio da
Brescia, “Memorie storiche della diocesi di Brescia” 29 (1962) 99-198; S.L. BÖHRER,
Gaudentius of Brescia. Sermons and Letters, Dissertatio, The Catholic University of
America], Washington (DC) 1965; A. BRONTESI, Gaudenzio, vescovo di Brescia, in
Bibiotheca Sanctorum, VI, Roma 1965, 47-54; P. VIARD, Gaudence de Brescia, in M.
VILLER – F. CAVALLERA – J. DE GUIBERT (ed.), Dictionnaire de spiritualité, ascétique et
mystique, VI, Paris 1965, 139-143; G.M. BRUNI, Teologia della storia secondo
Gaudenzio da Brescia, Vicenza 1967; M. BETTELLI BERGAMASCHI, Il significato di
“pascha” in Gaudenzio da Brescia, in Archivio Ambrosiano. Ricerche storiche sulla
chiesa ambrosiana, II, Milano 1971, 5-23; M. STAROWIEYSKI – J.M. SZYMUSIAK,
Gaudencjusz bp Brescii, in M. STAROWIEYSKI – J.M. SZYMUSIAK (ed.), Słownik
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971, 165; M. BETTELLI
BERGAMASCHI, La tipologia della Chiesa in Gaudenzio da Brescia, “La Scuola
Cattolica” 100 (1972) 371-398G; IDEM, Brescia e Milano alla fine del IV secolo.
Rapporti tra Ambrogio e Gaudenzio, in G. LAZZATI (ed.), Ambrosius Episcopus. Atti del
Congresso Internazionale di Studi Ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di
sant’Ambrogio alla cattedra episcopale, Milano 2-7 dicembre 1974, Studia Patristica
Mediolanensia 6-7, II, Milano 1976, 151-167; F. TRISOGLIO, Appunti per una ricerca
delle fonti di San Gaudenzio da Brescia, “Rivista di studi classici” 24 (1976) 50-125; G.
BANTERLE (ed.), San Filastrio di Brescia, Delle varie eresie; San Gaudenzio di Brescia,
Trattati. Introduzione, traduzione, note e indici, Scrittori dell’area santambrosiana 2,
Milano – Roma 1991; A. BOBER, Święty Gaudenty z Brescji – zapomniany kaznodzieja,
“Ateneum Kapłańskie” 72 (1980) t. 94, fasc. 1, 85-94; M. SIMONETTI, Gaudenzio di
Brescia, in A. DI BERARDINO (ed.), Dizionario patristico e di antichità cristiane, II,
Casal Monferrato 1984, 1435-1436; C. TRUZZI, Zeno, Gaudenzio e Cromazio. Testi e
contenuti della predicazione cristiana per le chiese di Verona, Brescia e Aquileia (360410 ca.), Testi e ricerche di scienze religiose pubblicati a cura dell’Istituto per le Scienze
Religiose di Bologna 22, Brescia 1985; Y.-M. DUVAL, Le “Liber Hieronymi ad
Gaudentium”. Rufin d’Aquilée, Gaudence de Brescia et Eusèbe de Crémone, “Revue
Bénédictine” 97 (1987) 163-186; B. DEGÓRSKI, I codici vaticani adoperati da A. Glueck
per l’edizione critica delle opere di S. Gaudenzio da Brescia, “Dissertationes
Paulinorum” 3 (1990) 84-100; IDEM, Żydzi w “Traktatach” św. Gaudentego z Brescji,
“Dissertationes Paulinorum” 3 (1990) 101-104; A. ZANI, “Ambrosius... tamquam Petri
successor apostoli”. Il riconoscimento di Gaudenzio di Brescia ad Ambrogio di Milano,
in A. AUTIERO – O. CARENA (ed.), “Pastor bonus in populo”. Figura, ruolo e funzioni
del vescovo nella chiesa. Miscellanea di studi in onore di S.E. Mons. Luigi Belloli, Roma
1990, 21-42; A. ZANI, Filastrio e Gaudenzio vescovi di Brescia tra la seconda metà del
IV e la prima decade del V secolo, in A. RIMOLDI B L. VACCARO (ed.), Diocesi di
Brescia, Brescia – Gazzada 1992, 149-167; C. TRUZZI (ed.), Gaudenzio di Brescia. I
Sermoni. Introduzione, traduzione e note, Collana di testi patristici 129, Roma 1996; G.
BRUNI, Maria nel mistero di Cristo pienezza del tempo e compimento del Regno secondo
Gaudenzio di Brescia († 410-411), in Maria nel mistero di Cristo pienezza del tempo e
compimento del Regno. Atti dell’XI Simposio Internazionale Mariologico (Roma, 7-10
ottobre 1997), Roma 1999, 183-218; IDEM, Pasqua primavera della storia. Teologia del
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“Con la risurrezione di Cristo dai morti si compì la vendetta
sugli Egiziani per mezzo del Sacramento del battesimo;
mentr’egli ritornava per riscuscitare il suo copro fra il terrore
degli inferi, gli avversari di Dio, nemici appunto del suo popolo,
furono annientati”51.

Come vediamo, san Gaudenzio di Brescia si serve qui di un’esegesi
allegorico-mistica. La parola “vendetta”, che deve essere riferita agli
Egiziani, e l’espressione “furono annientati” (usate probabilmente non
soltanto per esprimere la situazione degli Ebrei in Egitto, ma applicate
anche a tutti i nemici di Dio dei quali l’Egitto diventa proprio il simbolo)
significano la definitiva vendetta di Dio che si è compiuta nelle acque del
Mar Rosso grazie alla sua salvifica azione per difendere il Popolo Eletto.
La risurrezione di Cristo, invece, è la vera realizzazione di ciò che è
successo prima nella storia, perché tali evenementi avevano un significato
simbolico e come tali aspettavano il loro vero compimento. Questa
vittoria di Dio sul regno di Satana (l’Egitto) si realizza nel Nuovo
Testamento grazie al sacramento del battesimo. L’espressione
“sacramento del battesimo” significa proprio quella santa azione che,
grazie all’unione con la risurrezione di Cristo, rende presente la sua opera
salvifica che egli ha compiuto una volta per sempre. Qui si trovano
proprio le basi dell’ascesi battesimale:
“Conservate, neofiti, l’ornamento della grazia che dà la
salvezza; siate sobri in tutto (cf. 1 Pt 5, 8), per non perderlo
ubriacandovi; riunitevi solleciti in chiesa; attendete vigilanti con
noi alle preghiere, agli inni, ai salmi, ai canti spirituali (cf. Ef 5,
19; Col 3, 16). Queste siano le opere del vostro tempo libero,
tempo nei testi omiletici di Gaudenzio di Brescia, Scripta Pontificiae Facultatis
Theologicae Marianum 55, Roma 2000; B. DEGÓRSKI, Pietro e Paolo martiri a Roma
nell’insegnamento di Gaudenzio di Brescia, in Pietro e Paolo. Il loro rapporto con
Roma nelle testimonianze antiche. XXIX Incontro di studiosi dell’antichità cristiana,
Roma, 4-6 maggio 2000, Studia Ephemeridis “Augustinianum” 74, Roma 2001, 233260; IDEM, Zbawczy dialog Boga z ludźmi w pismach św. Gaudentego z Brescji, Rzym
2001; M. SIMONETTI, Gaudenzio di Brescia, in A. DI BERARDINO (ed.), Nuovo
dizionario patristico e di antichità cristiane, II, Genova – Milano 2007, 2057-2058.
51
GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Tractatus Paschales. In Exodum. Regressis a fonte
neophytis de ratione sacramentorum, quae catecuminos audire non congruit, licet
eadem scriptain Evangeliis patere omnibus videantur 2, 1 (tr. it.: G. BANTERLE [ed.],
SanFilastrio di Brescia. Delle varie eresie. San Gaudenzio di Brescia. Trattati, Scrittori
dell’area santambrosiana 2, Milano – Roma 1991, 259).
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con le quali, rendendo a Cristo Signore il dovuto servizio,
possiate ottenere da lui la ricompensa della vita eterna. Siano i
vostri conviti sobri, casti i talami; sia modesto l’animo, sereno il
parlare, mite l’incedere. Pregate perché Dio conservi in voi i
benefici della sua grazia e la vostra fede progredisca sempre più
per dono di Cristo Salvatore [...]”52.

In questo brano viene disegnata una teologia della vita cristiana:
Nell’iniziazione battesimale Dio conferisce la sua grazia salvifica, e
l’uomo rinnovato deve rispondere all’invito di Dio e al suo dono, e ciò
conformemente al suo nuovo stato di esistere. Per quanto riguarda Dio,
l’uomo dovrebbe mantenere la grazia ricevuta vivendo conformemente al
battesimo. L’uomo redento deve passare il tempo libero servendo Cristo
nella comunità della Chiesa attraverso le preghiere, gli inni, i salmi e i
cantici spirituali. Vivendo così, diventerà degno del premio della vita
eterna. Per quanto riguarda la vita quotidiana, il cristiano dovrebbe
mantenere la moderazione e la castità, la mitezza dell’anima, la serenità
del parlare e non essere superbo o arrogante, bensì perseverante nella
preghiera, affinché Dio conservi in lui il dono della sua grazia e gli conceda
una costante crescita nella fede. Nell’opera salvifica del battesimo, perciò,
appare chiaramente lo schema della storia della salvezza nella quale Iddio si
presenta al neofita con il suo invito e il dono, aspettando da lui una positiva
risposta.
6. Il battesimo è uno sposalizio con Cristo

L’unione con Cristo, iniziata dal battesimo, è anche considerata
un’unzione sponsale, uno sposalizio tra l’anima del cristiano e Cristo:
“Nel battistero colui che ha creato la nostra anima, la prende in sposa”53.
San Giovanni Crisostomo presenta il battesimo in questo modo:
“Ci detestavamo a vicenda; ciò era culmine di perversione! Ciò
nonostante, Dio non detestava noi che ci detestavamo
reciprocamente. Infatti, ha salvato quelli che si trovavano in tale
bruttezza, in tale deturpazione dell’anima. Quando è arrivato e
ha trovato colei che doveva essere a lui condotta in veste di
GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Tractatus Paschales. De lectione Exodi 4, 17-18 (tr. it.:
G. BANTERLE [ed.], p. 285).
53
DIDYMUS ALEXANDRINUS (qui dicitur Caecus), De Trinitate 2, 13 (tr. it.: B.
DEGORSKI).
52
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sposa nuda e brutta, ha messo su di lei una pulita veste di cui
nessuna parola o nessun pensiero potrà mai esprimere lo
splendore e la gloria. [...]. Ha messo come una veste se stesso su
di noi: «poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete
rivestiti di Cristo» (Gal 3, 27). Davide, vedendo sin dall’inizio
questa veste con lo sguardo profetico, esclamava e diceva: «alla
tua destra la regina in ori di Ofir» (Sal 45, 10). Quella che era
povera e perseguitata, è diventata regina e si è collocata vicino al
re, e il Profeta dimostra la Chiesa e Cristo che si trovano nel
santo talamo nuziale come lo sposo con la sposa: «gemme e
tessuto d’oro è il suo vestito» (Sal 45, 14)”54.

Questo tema viene sviluppato anche da un altro interessante testo
contenuto nelle catechesi battesimali di san Cirillo di Gerusalemme, il
quale – servendosi dei diversi testi biblici – commenta quel brano della
Lettera di san Paolo ai Romani che riguarda il battesimo (cf. Rm 6, 3-4):
“«Cantate, o cieli, ed esulta, o terra» (Is 49, 13) per quanti
apprestandosi ad essere aspersi con l’issopo (cf. Es 12, 22; Sal
51, 9; Eb 9, 19) sono prossimi alla purificazione mediante questa
mistica pianta, per la potenza di colui che nella sua passione fu
abbeverato con l’issopo per mezzo di una canna (cf. Mt 27, 48;
Gv 19, 29)! Si allietino le potenze celesti, e stiano pronte le
anime prossime all’unione con il mistico Sposo secondo ciò che
sta scritto: «Una voce grida nel deserto: aprite la via al Signore»
(Is 40, 3; Mt 3, 3; Mc 1, 3, Lc 3, 4). Non si tratta infatti di un
evento di poco conto, come quello di una consueta unione fisica
cui spinge il desiderio naturale, ma di una mistica unione cui
chiama la fede secondo lo Spirito che tutto scruta (cf. 1 Cor 2,
10). [...]. Cristo non bada alla bellezza del corpo, bensì
all’irreprensibilità dell’umana coscienza, non cede alle dannate
ricchezze, ma alle dovizie dell’anima pia. [...]. Con fede sincera
disponetevi a purificare il vaso dell’anima per farne un
ricettacolo dello Spirito Santo. Cominciate a purificare con la
penitenza i vostri abiti, per essere trovati mondi quando sarete
invitati al talamo nuziale (cf. Mt 22, 9-10). [...]. Nessuno di voi
sia trovato con l’anima macchiata da colpa, con qualche ruga o
cosa del genere (cf. Ef 5, 27): non dico prima di ricevere la
grazia – sarebbe infatti impossibile, dal momento che siete stati
chiamati proprio perché vi siano rimessi i peccati –; intendo dire
che tutti siate trovati con irreprensibile coscienza di subito
54

IOHANNES CHRYSOSTOMUS, Catecheses baptismales 4, 2 (tr. it.: B. DEGORSKI).
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cooperare alla grazia che viene elargita”55.

7. Il battesimo è il ritorno al paradiso perduto,
la rigenerazione nello Spirito Santo
Un’altra interessante interpretazione vede nel battesimo il ritorno
al paradiso perduto:
“Ti trovi fuori del paradiso, o catecumeno! Condividi l’esilio di
Adamo, nostro progenitore. Ora per te si apre la porta: entra nel
luogo da cui sei uscito!”56.

Questo discorso suppone l’azione dello Spirito Santo. Infatti, i Padri
sottolineano l’esistenza di un forte nesso tra il battesimo e la Terza
Persona della Trinità che opera peculiarmente in questo sacramento:
“[...] mentre l’acqua bagna il corpo dall’esterno, lo Spirito
dall’interno battezza anche lo spirito che anima il corpo senza
nulla tralasciare”57.

Di ciò scrive anche sant’Ambrogio di Milano58 che nel suo insegnamento
CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, Catecheses baptismales 3, 1-2 (tr. it.: C. RIGGI
[ed.], Cirillo di Gerusalemme. Le catechesis, Collana di testi patristici 103, Roma 19972,
65-67).
56
GREGORIUS NYSSENUS, De baptismo (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
57
CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, Catecheses baptismales 17, 14 (tr. it.: C. RIGGI
[ed.], p. 387).
58
Aurelio Ambrogio (Aurelius Ambrosius) (* Treviri, incerto 339-340 – Milano,
397) vescovo, teologo, asceta, una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV
secolo. Nacque da un’importante famiglia senatoria romana. Frequentò le migliori
scuole di Roma. Nel 370 fu incaricato quale governatore dell’Italia Annonaria per la
provincia Aemilia et Liguria, con sede a Milano. Nel 374, alla morte del vescovo ariano
Aussenzio, fu eletto Ambrogio e il 7 dicembre 374 venne ordinato vescovo. Fece
costruire varie basiliche, quasi a formare un quadrato protettivo, probabilmente pensando
alla forma di una croce. Fu autore di diversi inni per la preghiera. Scrisse opere di morale
e teologia in cui combatté gli errori dottrinali del suo tempo. Si mostrò in prima linea
nella lotta all’arianesimo, e fu avversario del paganesimo. Oltre la metà degli scritti di
sant’Ambrogio è consacrata all’esegesi biblica. Un altro gruppo importante consiste
nelle opere morali o ascetiche. Importanti sono anche le sue opere dogmatiche
(sistematiche, tra cui: il De fide ad Gratianum Augustum libri quinque; il De Spiritu
Sancto ad Gratianum Augustum; il De incarnationis dominicae sacramento; il De
paenitentia) nonché le catechetiche (tra le quali: il De sacramentis libri sex; il De
55

ILBATTESIMO
BATTESIMONELL’INSEGNAMENTO
NELL’INSEGNAMENTO DEI PADRI DELLA CHIESA
IL
CHIESA

29
29

unisce la tradizione greca e latina:
“Siamo rigenerati grazie all’elemento dell’acqua per risorgere,
rinnovati, grazie allo Spirito Santo. Infatti, come moriamo in
Cristo per rivivere, così siamo segnati dal sigillo dello Spirito
per poter salvaguardare lo splendore dell’immagine di Cristo e la
sua grazia”59.

In un altro testo egli afferma:
“Ci rinnoviamo, infatti, in virtù del battesimo (cf. Tt 3, 5).
Mediante questo sacramento nasciamo una seconda volta, come
asserisce lo stesso Paolo: «Siamo stati sepolti con lui nella morte
mediante il battesimo, perché, come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova» (Rm 6, 4). In altro passo: «Dovete
rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l’uomo
nuovo creato secondo Dio» (Ef 4, 23-24). Ancora: «La tua
gioventù sarà rinnovata come quella dell’aquila» (Sal 103, 5).
L’aquila, infatti, dopo la morte rinasce dalle sue ceneri, così
come noi, una volta morti al peccato, di nuovo, in virtù del
sacramento del battesimo, nasciamo a Dio, di nuovo siamo
creati”60.
mysteriis; il De sacramento regenerationis sive de philosophia; l’Explanatio Symboli ad
initiandos). Le sue opere vengono completate con un ricco ed interessante epistolario e
con i famosi Hymni. Cf. A. PAREDI, Saint Ambrose: His Life and Times, Notre Dame, IN
1964; N.B. MCLYNN, Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital, The
Transformation of the Classical Heritage 22, Berkeley 1994; A. PAREDI, S. Ambrogio e
la sua età, Milano 19943; CH. MARKSCHIES, Ambrosius von Mailand und die Trinitätstheologie, Tübingen 1995; C. PASINI, Ambrogio di Milano. Azione e pensiero di un
vescovo, Cinisello Balsamo 1996; TH. GRAUMANN, Ambrosius von Mailand, in M.
VINZENT (ed.), Metzler Lexikon christlicher Denker, Stuttgart – Weimar 2000, 21-25; E.
DASSMANN, Ambrosius von Mailand. Leben und Werk, Stuttgart 2004; G. LA PIANA,
Ambrogio, in Enciclopedia Biografica Universale, Roma 2006, 434-442; D. FO,
Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano, Torino 2009; R. PASSARELLA, Ambrogio e la
medicina. Le parole e i concetti, Milano 2009; F. SCHULZ, Ambrosius, die Kaiser und
das Ideal des christlichen Ratgebers, “Historia” 63 (2014) 214-242; P. BOUCHERON – S.
GIOANNI (ed.), La memoria di Ambrogio di Milano. Usi politici di una autorità
patristica in Italia (secc. V-XVIII), Histoire ancienne et médiévale 133, Paris – Roma
2015; K. ZELZER – M. ZELZER, Ambrosius, Benedikt, Gregor. Philologisch-literarischhistorische Studien, Spiritualität im Dialog 6, Wien 2015.
59
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De Spiritu Sancto 1, 6 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
60
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De paenitentia 2, 2, 8 (tr. it.: E. MAROTTA [ed.],
Ambrogio, La penitenza, Collana di testi patristici 3, Roma 19963, 88-89).
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8. Il battesimo e le acque all’inizio
della creazione del mondo
I Padri della Chiesa considerarono anche il battesimo alla luce dei
simboli e delle figure dell’Antico Testamento unendo, in tal modo, il rito
dell’iniziazione cristiana con tutta la storia della salvezza. Il principale e il
primo elemento di tale tipologia fu per loro l’acqua. Si tratta qui
soprattutto delle acque descritte all’inizio della creazione del mondo, di
quell’elemento attraverso il quale per la prima volta nella Bibbia appare la
vita. Ciò viene spiegato da Tertulliano61 in questo modo:
“Quando furono ordinati gli elementi che componevano il
mondo, dal momento che bisognava moltiplicarli, fu ordinato
alle acque primordiali di far emettere gli esseri viventi. L’acqua
primordiale generò la vita. Non ci meravigli, perciò, la forza
vivificante delle acque battesimali”62.

61
Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (Quintus Septimius Florens Tertullianus; *
Cartagine, 155 circa – † 230 circa) il primo teologo sistematico di lingua latina e
apologeta cristiano. Negli ultimi anni (206-207) della vita entrò in contatto con alcune
sette eretiche, come quella dei montanisti. Nacque da genitori pagani (cf. HIERONYMUS
STRIDONENSIS, De viris inlustribus 53: “patre centurione proconsulari”). Compì gli studi
di retorica e diritto. Dopo aver esercitato la professione di avvocato in Africa e, in
seguito, anche a Roma, ritornò a Cartagine e probabilmente verso il 195 divenne
cristiano. Nel 197 scrisse la sua prima opera, Ad nationes (“Ai pagani”). Importantissima
è, dal punto di vista dogmatico, la sua opera De praescriptione haereticorum. Negli
ultimi anni della sua vita abbandonò i montanisti per fondare una sua setta, quella dei
tertullianisti. Le ultime notizie che se possediamo su di lui risalgono al 220. La sua
morte si data dopo il 230. Cf. G. CLAESSON, Index Tertullianeus, Études augustiniennes,
I-III, Paris 1975; R. BRAUN, Deus christianorum. Recherches sur le vocabulaire
doctrinal de Tertullien, Études augustiniennes, Paris 19772; T.D. BARNES, Tertullian: A
literary and historical study, Oxford 19852; H.M. ZILLING, Tertullian. Untertan Gottes
und des Kaisers. Schöningh, Paderborn 2004; A. CAPONE, Il problema del male in
Tertulliano: l’eresia, in Pagani e Cristiani alla ricerca della salvezza (secoli I-III), Atti
del XXXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Roma, 5-7 maggio 2005, Roma
2006, 489-504; IDEM, Plinio il Vecchio e Tertulliano: scrittura e riscrittura, “Auctores
Nostri” 4 (2006) 147-165; IDEM, Osservazioni sull’ironia di Tertulliano nell’Adversus
Valentinianos, “Auctores Nostri” 4 (2006) 229-242; P. PODOLAK, Introduzione a
Tertulliano, Brescia 2006; D.E. WILHITE, Tertullian the African. An Anthropological
Reading of Tertullian’s Context and Identities, Berlin 2007.
62
TERTULLIANUS, De baptismo 2 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
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“Ma per quanto riguarda l’importanza dell’acqua basterà l’aver
tolto quei fatti delle origini, nei quali si può ravvisare una
giustificazione del battesimo; la struttura cosmica primordiale,
già allora nella sua stessa disposizione prefigurava il battesimo
in quanto lo Spirito, che alle origini si librava sulle acque, sulle
acque sarebbe rimasto per infondere in esse fecondità e vita”63.

Anche san Gaudenzio di Brescia sottolinea il fatto che la forza vivificante
dell’acqua proviene dallo stesso Spirito Santo che si librava sulle acque
primordiali all’inizio della creazione e che scese sulle acque del Giordano
per iniziare la nuova creazione. Anche l’acqua a Cana di Galilea che il
Signore cambiò in vino, vivificata dallo Spirito Santo che i pagani
ricevettero nel battesimo, è la medesima acqua che vediamo presente
all’inizio della creazione del mondo, è la stessa acqua sulla quale si
librava lo Spirito Santo:
“Tuttavia sono divenute nuove in modo che rimanesse la loro
origine dal vecchio, perché il vino non è prodotto dal nulla, ma
dall’antico elemento dell’acqua”64.

9. Il battesimo e il diluvio
Tra i simboli che presentano il battesimo il più frequente è, senza
dubio, il diluvio. Infatti, le acque del diluvio distrussero tutto. E il
battesimo causa una distruzione: annienta l’uomo peccatore. Ma il diluvio
causa anche una liberazione: salvaguarda l’uomo giusto. Infatti, come il
legno dell’arca liberò dalla morte Noè e coloro che stavano con lui, così il
legno della croce di Cristo libera il cristiano dalla morte eterna:
“Cristo essendo «il primogenito di tutta la creazione», divenne
anche il principio del nuovo genere da lui redento per mezzo
dell’acqua, della fede e del legno che contiene in sé il mistero
della croce. Nello stesso modo, anche Noè fu salvato dal legno
quando galleggiava con i suoi sulle acque”65.

TERTULLIANUS, De baptismo 4, 1 (tr. it.: R. IORIO [ed.], p. 85).
GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Tractatus Paschales. De lectione Evangelii I 8, 48 (tr.
it.: G. BANTERLE [ed.], p. 327. 329).
65
IUSTINUS, Dialogus cum Iudaeo Tryphone 138, 2 (tr. it.: B. DEGÓRSKI).
63
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Anche il Venerabile Beda66 scorge nel diluvio la prefigurazione e il
preannunzio del battesimo:
“Quando il Signore all’inizio del mondo purificava i peccati con
le acque del diluvio, rappresentava simbolicamente il futuro
battesimo. Quando cessarono le piogge, Noè, volendo vedere
come si presenta la terra, emise fuori un corvo il quale non ritornò
nell’arca (cf. Gn 8, 6-7). Ciò significa coloro che, anche se furono
purificati attraverso l’acqua del battesimo, non tolsero da loro la
veste nera dell’uomo vecchio, anche se dovevano vivere in un
modo più pulito. Per questo, non meritando di essere rinnovati
attraverso l’unzione dello Spirito Santo, subito si separano
dall’intrinseca unità della pace cattolica e seguono ciò che è
all’infuori, cioè: le concupiscenze del mondo. Noè emise poi una
colomba, ed essa ritornò la sera portando nel becco un ramoscello
d’ulivo con le foglioline verdi (cf. Gn 8, 8-11). Credo che voi,
fratelli, comprendiate e, grazie alla vostra intelligenza, precediate
la mia parola: il ramoscello d’ulivo dalle foglioline verdi
simboleggia la grazia dello Spirito Santo che abbonda delle parole
della vita e di cui pienezza, che si trova in Cristo, dice il Salmo:
«Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza
dei tuoi compagni» (Sal 45, 8). [...]. La colomba materiale portò il
ramoscello d’ulivo nell’arca che fu lavata dalle acque del diluvio.
Lo Spirito Santo con le sembianze di una colomba materiale
discese sul Signore mentre veniva battezzato nell’acqua del
Giordano. Così anche noi, membra di Cristo e della Chiesa, siamo
stati presentati non soltanto sotto le sembianze degli uomini
presenti nell’arca di Noè, ma anche degli animali contenuti
nell’arca, e anche attraverso lo stesso legno di cui fu costruita
l’arca. E ciò avvenne dopo il ricevimento, da parte nostra, del
San Beda il Venerabile (* 673 circa – † 26 maggio 735) un monaco e storico,
vissuto nel monastero benedettino di San Pietro e San Paolo a Wearmouth (oggi parte
del Sunderland), in Inghilterra, e a Jarrow, in Northumberland. Scrisse su molti
argomenti, dalla musica alla poesia, ai commentari biblici opere storico-filosoficoteologiche, tra le quali la Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Cf. A.H. THOMPSON,
Bede: His Life, Times and Writings: Essays in Commemoration of the Twelfth Century of
his Death, Oxford 1969; P.H. BLAIR, The World of Bede, Cambridge 1970; G. MUSCA, Il
venerabile Beda storico dell’alto Medioevo, Bari 1973; E. MELCHERS – H. MELCHERS,
Das große Buch der Heiligen. Geschichte und Legende im Jahreslauf, München 1978;
G:H: BROWN, Bede, the Venerable, Boston 1987; J.M. WALLACE-HADRILL, Bede’s Ecclesiastical History of the English People: A Historical Commentary, Oxford 1988; B.
WARD, The Venerable Bede, Harrisburg, PA, 1990; J.R. WRIGHT, A Companion to
Bede: A Reader’s Commentary on The Ecclesiastical History of the English People,
Grand Rapids, MI, 2008.
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battesimo nell’acqua che rigenera. Fummo, quindi, segnati, grazie
all’unzione con il santo crisma, dalla grazia dello Spirito Santo.
Voglia conservarla in noi in modo incorrotto colui che l’ha data a
noi, Gesù Cristo, nostro Signore che con Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo, vive e regna per tutti i secoli dei
secoli!”67.

San Gaudenzio di Brescia, parlando del diluvio e del battesimo, parte da
un’antitesi:
“[…] e per questo gli uomini perirono nell’antico diluvio ed ora
rinascono nel battesimo [...]”68.

Subito dopo, però, similmente ad altri autori, mette in rilievo il
parallelismo che intercorre tra il diluvio e il battesimo. Ciò gli permette di
scorgere una nuova tipologia: l’arca nella quale si sono rifugiate le
persone salvate dalla forza distruttrice del diluvio, simboleggia la Chiesa
alla quale appartengono tutti coloro che professano la fede apostolica e
sono uniti alla Chiesa cattolica. Le acque del diluvio annientarono i
peccatori ma, nello stesso tempo, furono salvifiche per i giusti: per Noè e
la sua famiglia. Anche le acque del battesimo distruggono la vecchia
creatura per farne una nuova, innestata alla Chiesa, la quale diventa la
nuova arca di Noè, la nuova arca della salvezza.
Tale simbolismo fu già espresso in 1 Pt 3, 18-21, ove si parla
palesemente della forza distruttrice dell’acqua battesimale che fa sì che
l’uomo vecchio muoia, e per tale ragione il battezzato partecipa al mistero
della morte del Salvatore. Ciò si concilia con l’insegnamento di san Paolo
Apostolo e con la tipologia posteriore sviluppata dalla tradizione
patristico-liturgica. Infatti, già Origene69, appellandosi direttamente
BEDA VENERABILIS, Homiliae in Evangelia 1, 12 (Mt 3, 13-17; tr. it.: B.
DEGÓRSKI).
68
GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Tractatus Paschales. De lectione Evangelii I 8, 49 (tr.
it.: G. BANTERLE [ed.], p. 329).
69
Origene (Ὠριγένης, in latino: Origenes Adamantius = resistente come l’acciaio) (*
probabilmente ad Alessandria, 185 – † Tiro, circa il 254) uno tra i principali scrittori e
teologi cristiani dei primi tre secoli, se non in assoluto! Dopo san Clemente di
Alessandria, diresse la famosa “scuola catechetica” di Alessandria (τῆς κατηχήσεως
Διδασκαλεῖον) e ideò il primo grande sistema di filosofia cristiana. Nacque da genitori
cristiani. Origene era appena un diciassettenne quando, nel 202, la persecuzione di
Settimio Severo si abbatté sulla Chiesa di Alessandria. Quando durante la persecuzione
di Settimio Severo suo padre, san Leonida, fu catturato, Origene lo esortò con una lettera
a perseverare. Quando san Clemente Alessandrino dovette fuggire da Alessandria, a
67
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all’insegnamento di san Pietro, vide nel diluvio il tipo e il preannunzio del
battesimo70.
Tra i Padri latini, invece, Tertulliano considerava le acque del
diluvio figura e preannunzio del battesimo. Anzi, interpretava lo stesso
diluvio come una specie di battesimo: una purificazione che è discesa
sulla terra71.
Anche sant’Ambrogio di Milano insegnava che il diluvio fu
causa delle persecuzioni, Origene iniziò ad dirigere la scuola che era frequentata anche
da pagani. Origene frequentò le scuole filosofiche, specialmente quella di Ammonio
Sacca, che fu anche maestro di Plotino. In seguito, imparò l’ebraico, e si mise in contatto
con alcuni ebrei. Verso il 210, il suo rigore ascetico lo portò ad evirarsi. Intraprese poi
ben cinque viaggi. Durante il soggiorno a Cesarea in Palestina, Teoctisto, vescovo di
quella città, assistito da Alessandro, vescovo di Gerusalemme, lo ordinò presbitero. Il
vescovo di Alessandria, Demetrio, fu irritato a causa di ordinazione. Al ritorno ad
Alessandria, Origene fu espulso dalla città e abitò a Cesarea in Palestina (nel 232) e
insieme al vescovo Teoctisto fondò l’ una nuova scuola teologica. Durante la
persecuzione sotto Massimino il Trace (235-237), Origene trovò rifugio presso
Firmiliano, vescovo di Cesarea in Cappadocia. Durante la persecuzione di Decio (250),
Origene fu torturato. Morì per le sofferenze patite durante la persecuzione, nel 253 o nel
254. Origene scrisse moltissimo. Le sue opere possono essere divise in: scritti esegetici
(commentari, omelie, e scholia); dottrinali (dogmatici, e tra di esse possono essere
annoverate: il De principiis, il De oratione, e il “Dialogo con Eraclide”); apologetici (il
Contra Celsum e il Exhortatio martyrii); filologici (gli Hexapla); le lettere. Cf. F.
DIEKAMP, Die Origenistischen streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allegemeine Concil, Münster i. W. 1899; R. GÖGLER, Zur Theologie des biblischen Wortes
bei Origines, Düsseldorf 1963; G.Q. REIJNERS, Das Wort vom Kreuz. Kreuzes- und Erlösungssymbolik bei Origenes, Köln 1983; R. STRÄULI, Origenes – der Diamantene;
Glaubensweisheit, Leben und Wirken des Origenes, Zürich 1987; P. HEIMANN, Erwähltes Schicksal. Präexistenz der Seele und christlicher Glaube im Denkmodell des Origenes, Tübingen 1988; T. HEITHER, Translatio religionis. Die Paulusdeutung des Origenes
in seinem Kommentar zum Römerbrief, Köln 1990; L. LIES, Origenes’ Peri Archon. Eine
undogmatische Dogmatik, Darmstadt 1992; H. STRUTWOLF, Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes, Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 56, Göttingen 1993; H. ZIEBRITZKI, Heiliger Geist und Weltseele. Das
Problem der Dritten Hypostase bei Origenes, Plotin und ihren Vorläufern, Beiträge zur
historischen Theologie 84, Tübingen 1994; G. SFAMENI GASPARRO, Origene e la tradizione origeniana in Occidente: letture storico-religiose, Roma 1998; A. MONACI
CASTAGNO (ed.), Origene. Dizionario: la cultura, il pensiero, le opere, Roma 2000; L.F.
PIZZOLATO – M. RIZZI (ed.), Origene maestro di vita spirituale, Milano 2001; G.
DORIVAL, Origène d’Alexandrie, in R. GOULET (ed.), Dictionnaire des philosophes
antiques, IV, Paris 2005, 807-842; F. COCCHINI, Origene – Teologo esegeta per una
identità cristiana, Bologna 2006; CH. BRUNS, Trinität und Kosmos. Zur Gotteslehre des
Origenes, Adamantiana 3, Münster 2013.
70
Cf. ORIGENES, De principiis 2, 5, 3.
71
Cf. TERTULLIANUS, De baptismo 8, 4.
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un’immagine del battesimo72 e dedicò a ciò una lunga spiegazione73 nella
quale constatò che similmente al diluvio dell’Antico Testamento, anche
ora il battesimo lava tutti i peccati facendo risorgere il peccatore alla vita
nuova e facendo di lui un giusto.
Anche sant’Agostino d’Ippona vede nel diluvio il preannunzio del
mistero del battesimo. Infatti, come ai tempi di Noè la terra fu purificata
dall’ingiustizia, così grazie alle acque del battesimo vengono annientati
tutti i peccati dell’uomo. L’arca, invece, fatta di un legno immarciscibile,
diventa la figura della Chiesa74.
Questo legno che non marcisce simboleggia anche le anime dei
santi e dei giusti che appartengono alla Chiesa. Però, come nell’arca
c’erano gli animali puri ed impuri, così anche nella Chiesa ci sono
persone buone e cattive75.
Similmente, san Massimo di Torino76 vede nel diluvio dei
quaranta giorni il battesimo che purifica: il battesimo è per il peccatore un
diluvio che fa di lui un fedele. Infatti, grazie a questo lavacro purificante
istituito dal Signore, viene annientata l’ingiustizia e la giustizia viene
protetta dalla distruzione:

Cf. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De sacramentis 1, 6, 23.
Cf. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De sacramentis 2, 1, 1.
74
Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermones 260 C.
75
Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermones 264.
76
Abbiamo scarsissime notizie circa san Massimo di Torino, considerato il
fondatore dell’Arcidiocesi di Torino. Discepolo di sant’Eusebio di Vercelli e di
sant’Ambrogio da Milano, diresse la diocesi tra il 390 e il 420. La sua attività si
concentrò maggiormente sulla lotta contro la simonia e del paganesimo. Massimo è
conosciuto soprattutto grazie ai suoi numerosi sermoni. La data della sua morte è incerta:
viene fissata intorno all’anno 420. Cf. S. COLOMBO, Per un’edizione critica delle opere
di S. Maximo vescovo di Torino, “Didaskaleion”, nuova serie 2 (1924) 71-75; M.
PELLEGRINO, Intorno a 24 omelie falsamente attribuite a san Massimo di Torino, “Texte
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur” 63 (1957) 134-141; C.
CHAFFIN, Civic values in Maximus of Turin and his contemporaries, in Forma Futuri.
Studi in onore di M. Pellegrino, Torino 1975, 1041-1053; M. PELLEGRINO, La tipologia
battesimale in san Massimo di Torino: l’incontro con la samaritana e le nozze di Cana,
in M. PELLEGRINO, Ricerche patristiche (1938-1980), Torino 1982, 642-650; IDEM,
Martiri e martirio in san Massimo di Torino, in M. PELLEGRINO, Ricerche patristiche
(1938-1980), Torino 1982, 683-703; A. MERKT, Maximus I. von Turin: die
Verkündigung eines Bischofs der frühen Reichskirche im zeitgeschichtlichen,
gesellschaftlichen und liturgischen Kontext, Supplements to Vigiliae Christianae 40,
Leiden 1997; G. BANTERLE – S. PETRI (ed.), Massimo di Torino. Sermoni, Collana di
testi patristici 168, Roma 2003.
72
73
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“Ma vediamo quale origine abbia avuto questo sacratissimo
numero di quaranta giorni. Leggiamo anzitutto nell’Antico
Testamento che ai tempi di Noè, siccome tutto il genere umano
era diventato preda di una scellerata malvagità, apertesi le
cateratte del cielo, per un ugual numero di giorni caddero piogge
e, avvenuta sulla terra un’inondazione di quaranta giorni, in modo
misterioso si verificò non tanto un diluvio quanto un battesimo.
Certamente il battesimo fu il mezzo mediante il quale fu eliminata
nei peccatori l’iniquità e conservata la giustizia di Noè. Così
dunque anche ora il Signore ci ha dato la Quaresima a
somiglianza di quel periodo, affinché [...] la pioggia della
misericordia celeste ci bagni della sua rugiada e, avvenuta
l’inondazione, mediante il battesimo la pioggia del lavacro della
salvezza ci rechi la luce e – come avvenne allora – i flutti delle
acque spengano in noi l’iniquità delle colpe e conservino la
giustizia delle virtù. Il modo di procedere, infatti, anche ora è
quello dei tempi di Noè. Il battesimo è il diluvio per il peccatore,
la santificazione per il fedele. Mediante il lavacro del Signore si
salva la giustizia, si uccide l’ingiustizia”77.

Questo genere di esegesi che vede il battesimo nelle acque primordiali
della creazione e nelle acque del diluvio (sono le immagini prese
dall’Antico Testamento) nonché nelle acque del Giordano, o nell’acqua
cambiata nel vino durante le nozze di Cana (solo le immagini desunte dal
Nuovo Testamento)78, si basa sull’unità progressiva e dinamica
dell’Antico e del Nuovo Testamento. Ciò viene palesemente costatato da
san Gaudenzio di Brescia:
“Né devi ritenere che sia da disprezzare la legge della lettera, dalla
quale lo Spirito Santo viene attinto per intervento di Gesù
mediante i suoi fedeli ministri [...]”79.

10. Il passaggio degli Israeliti attraverso il Mar Rosso
MAXIMUS TAURINENSIS, Sermones 50, 2 (tr. it.: G. BANTERLE, in G. BANTERLE –
S. PETRI [ed.], Massimo di Torino. Sermoni, Collana di testi patristici 168, Roma 2003,
211).
78
Il rito della benedizione dell’acqua durante la Veglia Pasquale ha lo stesso
quadruplice schema: le acque all’inizio della creazione del mondo; le acque del diluvio;
l’acqua a Cana di Galilea; l’acqua del battesimo.
79
GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Tractatus Paschales. De lectione Evangelii I 8, 49 (tr.
it.: G. BANTERLE [ed.], p. 329).
77
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Un altro simbolo del battesimo è anche il passaggio degli Israeliti
attraverso il Mar Rosso. Questo tema viene trattato, tra l’altro, da
Origene:
“[…] che cosa dunque ci insegnano queste cose? Abbiamo già
detto sopra quale sia riguardo ad esse la interpretazione
dell’Apostolo. Chiama questo un «battesimo, compiuto in Mosè
nella nube e nel mare» (1 Cor 10, 2), affinché anche tu, che sei
stato battezzato nel Cristo, nell’acqua e nello Spirito Santo, sappia
che gli Egiziani sono al tuo inseguimento e vogliono richiamarti al
loro servizio, cioè ai reggitori di questo mondo e agli spiriti
malvagi dei quali prima fosti schiavo. Essi cercheranno certo di
inseguirti, ma tu discendi nell’acqua e scampa incolume e, lavate
le macchie dei peccati, risali come uomo nuovo pronto per cantare
il cantico nuovo”80.

Tertulliano di Cartagine, invece, scrive così:
“E quanti benefici della natura, quanti doni privilegiati della
grazia, quante solennità rituali, quante prefigurazioni,
anticipazioni e profezie hanno precisato la funzione dell’acqua
nella prassi religiosa! Innanzitutto c’è il popolo liberato
dall’Egitto che riuscì ad attraversare l’acqua sfuggendo
all’esercito del re egiziano; l’acqua annientò il re in persona
assieme a tutte le sue truppe. Ci può essere una prefigurazione più
chiara del sacramento del battesimo? Basta guardare ai pagani che
vengono liberati da questo mondo, senza dubbio attraverso
l’acqua, e che abbandonano, travolto nell’acqua, il diavolo, il loro
tiranno di prima”81.

Del passaggio attraverso il Mar Rosso, simbolo del battesimo, insegna
anche san Gaudenzio di Brescia:
“[...] il beato e perfetto Esodo si compie in noi, quando il vero
Mosè, uscito dall’acqua del Giordano, e Dio per natura, non per
convenzione, il Signor nostro Gesù, con la verga della sua croce,
per mezzo dell’acqua del battesimo, ci fa uscire dalla schiavitù del
ORIGENES, Homiliae in Exodum 5, 5 (tr. it.: M.I. DANIELI [ed.], Origene. Omelie
sull’Esodo, Collana di testi patristici 27, Roma 19912, 107).
81
TERTULLIANUS, De baptismo 9, 1 (tr. it.: R. IORIO [ed.], p. 93. 95).
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Faraone, cioè del diavolo, e ci sotrae dall’intero Egitto delle sue
tenebre, chiamandoci alle opere della luce dalle tenebre delle
azioni mondane, nelle quali si trovano ancora alcuni rimproverati
dal beatissimo Paolo: «Avreste dovuto – dice – essere usciti da
questo mondo; ma ora vi ho scritto di non mescolarvi» (cf. 1 Cor
5, 10 s.)”82.

Questo testo mostra tre tappe, che si succedono, della storia della
salvezza: l’uscita degli Israeliti dalla cattività dell’Egitto e del regno delle
tenebre di cui il simbolo è l’Egitto; la vera liberazione operata grazie alla
croce di Cristo; la partacipazione dei cristiani a quest’opera salvifica
grazie alle acque del battesimo, grazie alle quali, in unione con il mistero
della croce, si staccano dal diavolo (il vero Faraone) e dal suo regno delle
tenebre, simboleggiato dall’Egitto. Questa visione generale ha un
significato particolare, perché il battesimo esprime realmente sia il
passaggio attraverso il Mar Rosso, sia la Pasqua descritta in Es 12, 7-13.
Il passaggio degli Ebrei attraverso il Mar Rosso, simbolo del
battesimo, è un evento salvifico ampiamente descritto e commentato dalla
tradizione patristica sia orientale che occidentale. I Padri, facendo ciò, si
basarono senza dubbio non soltanto sull’Antico Testamento, ma anche sul
commento di san Paolo contenuto in 1 Cor 10, 1-6:
“Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri
furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti
furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare, tutti
mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa
bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li
accompagnava, e quella roccia era il Cristo”.

Inoltre, esiste una grande somiglianza tra san Gaudenzio di Brescia e san
Giovanni Crisostomo presso il quale il passaggio attraverso il Mar Rosso
viene espressamente considerato come tipo del battesimo, l’Egitto come
tipo dell’idolatria, e il Faraone come tipo del diavolo83. Vediamo qui il
principio esegetico chiamato “ombra-verità” (l’Antico Testamento =
l’ombra; il Nuovo Testamento = la verità).
L’amico di san Gaudenzio di Bresia, sant’Ambrogio di Milano, si
serve delle stesse figure mostrando chiaramente il loro profondo
GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Tractatus Paschales. In Exodum 1, 13 (tr. it.: G.
BANTERLE [ed.], p. 255).
83
Cf. IOHANNES CHRYSOSTOMUS, Sermo in 1 Cor 10, 1 3-4.
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simbolismo: la morte degli Egiziani nel Mar Rosso e la liberazione degli
Israeliti diventano la figura della distruzione dell’esercito di Satana. Tale
distruzione si compie nel battesimo, e l’effetto di ciò è la vita nuova: la
vera libertà dei fedeli rigenerati da Cristo84.
San Massimo di Torino, invece, vede il simbolo del battesimo
anche nel passaggio degli Israeliti attraverso il fiume Giordano:
“Ancora in grazia del numero di quarantadue giorni il popolo
d’Israele giunse alla acque del Giordano ed anche, nello stesso
periodo di tempo, il popolo cristiano giunge alle acque del
battesimo. E, come dice il Profeta, «il Giordano si volse indietro»
(Sal 114, 3): là, quando Israele entrò nelle acque del fiume, l’onda
si ritrasse, qui, quando il cristiano scende nel fonte, fuggono le
colpe dei peccati; e là in modo meraviglioso il fiume risalendo il
suo corso ritorna alla sua sorgente, qui l’uomo chiamato
all’avvenire è rinnovato nell’infanzia della sua origine; là l’onda
ricerca la sorgente dalla quale era scaturita, qui l’innocenza
riconosce l’uomo da cui si era allontanata; là l’alveo è vuotato dei
suoi flutti, qui i cuori sono vuotati dei peccati, in modo che là
l’acqua fangosa non bagnai servi di Dio, qui la mala coscienza
non contamina i servitori di Cristo. Il Giordano infatti è, in un
certo senso, il fonte del battesimo, passando attraverso il quale
uno, lasciata la sozzura, entra nel paradiso promesso. Con questo
numero di quarantadue il popolo d’Israele, lasciato l’Egitto, valicò
le onde del Mar Rosso, ed anche noi con lo stesso numero,
lasciando l’Egitto del mondo, passiamo gli stagni dell’ardente
Geenna; l’onda sostiene quelli tra i flutti, noi non brucia la
fiamma del fuoco; per quelli l’acqua diventa solida, per noi
l’incendio si raffredda; e, come contro il costume di natura il mare
viene asciugato dal calore, così mediante il fonte battesimale la
Geenna si fa mite”85.

11. L’acqua a Cana di Galilea
La tradizione patristica scorge nel miracolo, che Gesù compì a
Cana di Galilea, un duplice simbolo: da una parte, esso simboleggia
l’Eucaristia, dall’altra parte il battesimo. Lo nota palesemente Tertulliano
di Cartagine, il più antico teologo e scrittore paleocristiano latino:
84
85

Cf. AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, De sacramentis 12.
MAXIMUS TAURINENSIS, Sermones 67, 3 (tr. it.: G. BANTERLE, p. 287-288).
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“Sempre l’acqua accompagna Cristo. Anche lui viene battezzato
nell’acqua; viene invitato a nozze e con l’acqua inaugura le prime
prove del suo potere di far miracoli: mentre predica invita gli
assetati a bere la sua acqua di eternità; mentre insegna la carità
indica come opera di amore anche solo un bicchiere d’acqua
donato ad un proprio simile; si prende un po’ di sollievo presso un
pozzo, cammina sull’acqua, gli piace passare da una parte all’altra
del lago, serve l’acqua ai suoi discepoli. Fino alla passione si
possono trovare testimonianze a favore del battesimo; quando
viene condannato alla crocifissione, c’è ancora l’acqua, questa
volta per le mani di Pilato; quando viene trafitto, dal costato vien
fuori dell’acqua e la lancia del soldato ne sa qualcosa”86.

Anche più tardi vediamo il simbolismo del battesimo in collegamento con
l’acqua mutata in vino a Cana di Galilea, ad esempio: in Gregorio di
Elvira87, in Arnobio il Giovane88, il quale, però, vede nel vino di Cana
non il simbolo dell’Eucaristia, bensì della passione di Cristo89, in Eusebio

TERTULLIANUS, De baptismo 9, 4 (tr. it.: R. IORIO [ed.], p. 95).
Cf. GREGORIUS ELIBERITANUS, Tractatus V de Epithalamio (= In Canticum
Canticorum) 1, 10-12. Gregorio nacque alla fine del III secolo, o all’inizio del IV, e morì
dopo il po 392) e fu un asperrimo avversario dell’arianesimo. Infatti, negli anni 380-385
fu persino alla guida dei luciferiani. Gregorio di Elvira viene annoverato tra i più
importanti teologici iberici prima di sant’Isidoro di Siviglia. Commentò la Bibbia (ad
esempio: i Tractatus XX Origenis de libris Sacrarum Scripturarum; il De arca Noe, i
Tractatus V de Epithalamio, e scrisse un’opera dogmatica, intitolata De fide orthodoxa,
nella quale difende lo ὁμοούσιος niceno. Cf. F.W. BAUTZ, Gregor von Elvira, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, II, Hamm 1990, 330-331.
88
Arnobio il Giovane fu uno scrittore romano vissuto nel V secolo. Non
conosciamo la sua vita. Una volta egli stesso afferma di essere monaco. Visse forse a
Roma dal 430 al 460 circa. Conosciamo le seguenti sue opere: i Commentarii in Psalmos
(spiegazione allegorica dei Salmi che non è in sintonia con la dottrina agostiniana della
grazia), le Expositiunculae in Evangelium (che commentano i Vangeli di Matteo, Luca e
Giovanni), il Conflictus Arnobii catholici cum Serapione Aegyptio, o la Monomachia
adversos haereses diversas (un dialogo tra lo stesso Arnobio, che si dichiara sostenitore
della cristologia di san Cirillo di Alessandria, e Serapione, seguace di Eutiche,
monofisita), il Praedestinatus (in tre libri; nel I° vengono brevemente presentate le
eresie, e nei libri II° e III° si tratta del predestinazionismo combattuto con
argomentazioni pelagiane che negano la necessità della grazia e il peccato originale). Cf.
G. MORIN: Étude d’ensemble sur Arnobe le Jeune, “Revue bénédictine” 28 (1911) 154190.
89
Cf. ARNOBIUS IUNIOR, Expositiunculae in Evangelium [Iohannis] 2.
86
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Gallicanus90, o in Cesario di Arles91.
San Massimo di Torino parla, è vero, del battesimo commentando
il miracolo di Cana, ma mette l’accento non sull’azione di Cristo, bensì
dello Spirito Santo: il vino nuovo va versato in otri nuovi, ossia: la grazia
dello Spirito Santo deve essere versata in uomini nuovi, nei neofiti che
diventano uomini nuovi proprio a causa di tale grazia92.
Sant’Agostino d’Ippona unisce gli otri nuovi e il vino nuovo anche
con il dono dello Spirito Santo elargito agli apostoli e ai primi discepoli
nel giorno della Pentecoste93. Lo fa anche san Girolamo94.
Sant’Agostino insegna, inoltre, che lo stesso dono dello Spirito
Santo viene elargito ai fedeli di tutti i tempi: se essi diventano otri nuovi
ed aspettano l’arrivo della grazia di Cristo, saranno abbondantemente
riempiti con lo Spirito Santo che diventerà in essi sorgente di amore, ed
essi stessi saranno vino nuovo.
Lo Spirito Santo li renderà capaci di disprezzare il mondo come i
Cf. EUSEBIUS GALLICANUS, Homiliae 5, 2.
Cf. CAESARIUS ARELATENSIS, Sermones 167, 1. San Cesario d’Arles (* Chalonsur-Saône, 470 circa – † Arles, il 27 agosto 543) monaco di origine romana, divenuto
vescovo di Arles. Nacque da famiglia cattolica nella provincia della Gallia Lugdunensis
I allora nel territorio dei Burgundi. Verso i 18 anni, entrò nel clero di Chalon ma dopo 2
anni si trasferì nel monastero di Lérin, diventando allievo di Giuliano Pomerio. Per
motivi di salute, nel 499, abbandonò il monastero e si trasferì presso lo zio Eonio,
arcivescovo di Arles, dal quale fu ordinato prima diacono e poi presbitero. Nel 502,
divenne vescovo di Arles, ma presto fu accusato di collaborare coi Burgundi, ed esiliato
da Alarico II a Burdigala (Bordeaux), dove rimase fino al 506. Nel 512, consacrò il
monastero femminile di San Giovanni, a cui mise alla guida come badessa la sorella
Cesaria. La regola che Cesario diede al monastero diventò la regola per i monasteri
femminili nei secoli successivi. San Cesario presiedette vari concili. Morì ad Arles nel
542, dopo 40 anni di episcopato. Scrisse diverse opere: una compilazione
sull’Apocalisse, alcune opere esegetiche contro gli ariani e i pelagiani (il Libellus de
mysterio sanctae Trinitatis, il Breviarium adversus haereticos, un Opusculum de gratia),
due Regulae (una per i monaci, l’altra per le vergini) e un Testamentum. Importanti sono
anche i suoi Sermones. Cf. K. SCHÄFERDIEK, Caesarius von Arles, in Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde, IV, Berlin – New York 19812, 319-321; F.W. BAUTZ,
Caesarius von Arles, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, I, Hamm 1990,
842-843; W.E. KLINGSHIRN, Caesarius of Arles, Cambridge 1994.
92
Cf. MAXIMUS TAURINENSIS, Sermones 28, 3.
93
Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermones 267; IDEM, Sermones 272 B; IDEM,
Sermones 299 B.
94
Cf. HIERONYMUS STRIDONENSIS, Adversus Iovinianum 1, 30. Anche papa san
Gregorio Magno, che scrive in un periodo molto più tardivo risperro a san Girolamo,
unisce gli otri e il vino nuovo con la Pentecoste. Cf. GREGORIUS MAGNUS, Moralia in
Iob 23, 11, 20.
90
91
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martiri, di sopportare per Cristo ogni sacrificio e di essere capaci di dargli
un’eroica testimonianza95.

III. A guisa di conclusione
Sull’architrave, che sostiene le otto colonne centrali del Battistero
dell’imperatore Costantino il Grande in Laterano a Roma, leggiamo la
seguente iscrizione collocata lì da papa Sisto II (gli anni del pontificato:
432-440)96. Tale testo può servire da riassunto di tutto ciò che abbiamo
esposto in questa breve antologia riguardante il battesimo nel periodo
patristico e la sua teologia:
“Qui nasce al cielo un popolo di stirpe divina, che è generato dallo
Spirito fecondatore di queste acque. | La Chiesa madre da questo
fonte dà alla luce una prole virginea, concepita per virtù dello
Spirito Santo. | O voi, che rinascete in questo fonte, aspirate al
regno dei cieli: la beatudine non accoglie chi è nato solo a questa
terra. | Questa è la fonte vitale, che iriga tutta la terra, e trae
origine dalla piaga del Cristo. | O peccatore, che devi essere
purificato in questa sacra corrente, immergiti qui: l’onda, che ti
riceverà vecchio (nel peccato), ti produrrà ringiovanito (alla
grazia). | O tu che vuoi essere innocente, ti purifica in questo
lavacro, sia che gravi sopra di te il peccato originale, sia il peccato
della tua persona. | Non vi è alcuna differenza tra coloro che qui
Cf. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermones 272 B.
La prima costruzione del Battistero Lateranense, che risale al IV secolo, è voluta
probabilmente da Costantino il Grande. L’edificio era posto sopra un impianto termale e
fece da modello a innumerevoli battisteri successivi. Il Battistero fu ricostruito, a partire
dal 432 fino al 440 circa da papa Sisto III, rendendo difficile distinguere la fase
costruttiva costantiniana. Sotto il pontificato di papa Ilario, sempre nel V secolo, furono
aggiunti l’atrio e tre cappelle dedicate rispettivamente a San Giovanni il Battista, alla
Santa Croce e a San Giovanni Evangelista. Nel VII secolo fu aggiunta la cappella di San
Venanzio con mosaici. Dopo un periodo di abbandono causato dalla permanenza del
papa ad Avignone e poi in Vaticano, nel XVI secolo, iniziarono interventi di recupero
del Battistero, tra cui la realizzazione di una nuova porta di ingresso sulla rinnovata
Piazza san Giovanni, eliminando la cappella nord (oratorio della Santa Croce). Nel XVII
secolo, fu rinnovato l’interno del Battistero con un nuovo apparato decorativo. Cf. O.
BRANDT, Il battistero lateranense dell’Imperatore Costantino e l’architettura
contemporanea: Come si crea un’architettura battesimale cristiana?, “Acta
Hyperborea” 8 (2001) 117-144.
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rinascono: quest’unico fonte, l’unico Spirito, l’unica fede li
avvince in una sola unità. | Né il numero né la qualità dei suoi
peccati atterrisca alcuno: chi rinasce da questo fiume sarà santo”.

Una simile scritta si trova nel Battistero di San Giovanni alle Fonti a
Milano. Quest’iscrizione viene attribuita a sant’Ambrogio, vescovo di
questa città. Il testo fu copiato nell’VIII secolo da un pellegrino ignoto, ed
arrivò a noi grazie al manoscritto Vaticanus Palatinus Latinus 833 che
attualmente viene custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.
Questa scritta, similmente a quella di Roma, mette in risalto la
grandissima importanza del battesimo, e lo fa partendo dal numero “8”
che simboleggia la risurrezione e il compimento dell’opera salvifica
dell’uomo e dell’universo. Ecco il testo dell’iscrizione:
“L’edificio a otto nicchie è costruito per gli usi sacri e il fonte
ottagono è degno di questo dono. È stato opportuno che su questo
numero sorgesse l’aula del sacro battesimo per il quale ai popoli è
stata ridata la vera salvezza nella luce di Cristo risorgente, Egli
che sciolse le barriere della morte e suscita dalle tombe gli
esanimi, e, liberando quelli che si confessano peccatori da ogni
colpevole macchia, li lava nella corrente del fonte purificatore.
Qui tutti quelli che vogliono deporre le colpe di una vita
obbrobriosa lavino il loro cuore, presentino animo puro. Qui
vengano fervidi: anche se uno oserà avvicinarsi torbido si
allontanerà più candido della neve. Qui si affrettino a venire i
giusti: nessun giusto può esimersi da queste acque. In esse è il
regno e il disegno di Dio, la gloria della sua giustizia. Quale cosa
più divina di questa che in un breve istante crolli la colpa di un
intero popolo?”97.

97

Tr. it.: R. IORIO [ed.], p. 171.
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CHRZEST W NAUCZANIU OJCÓW KOŚCIOŁA

Streszczenie
Ojcowie Kościoła pozostawili bardzo bogate nauczanie dotyczące
sakramentu chrztu i to zarówno jeśli chodzi o głębię teologiczną, jak i duchową. Spuściznę tę można podzielić na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy
z nich to okres najstarszego piśmiennictwa starochrześcijańskiego, a więc
czas I i II w., obejmujący pisma tak zwanych Ojców Apostolskich i Apologetów, które ukazują wiarę Kościoła okresu poapostolskiego. Pisma tego okresu mówią o fakcie i sposobach udzielania chrztu świętego, o jego
konieczności i zbawiennych skutkach. Czynią to jednak, nie wypracowując jeszcze doktryny dotyczącej samego sakramentu. Drugi okres to czas
od III wieku aż do końca patrystyki. Ten drugi okres dostarcza już prawdziwych traktatów, katechez, homilii, listów i innych podobnych pism
mówiących o chrzcie świętym i jego znaczeniu w życiu chrześcijanina.
Odnośnie do pierwszego okresu, Autor mniejszego artykułu
przedstawia jedynie główne teksty, starając się wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Omówiony został chrzest ukazany w następujących
dziełach: „Didaché”, ,,Liście pseudo-Barnaby”, „Listach” św. Ignacego
Antiocheńskiego, „Drugim Liście św. Klemensa Rzymskiego”,
,,Pasterzu” Hermasa, dziełach św. Justyna i św. Ireneusza z Lyonu. Pisarze tego okresu świadczą o istniejącej powszechnie praktyce udzielania
sakramentu chrztu według formuły i w sposób opisany w Nowym Testamencie. Opierają się oni na mistycznym rozumieniu chrztu, które jest zawarte w Listach św. Pawła Apostoła.
Natomiast odnośnie do drugiego, o wiele bogatszego okresu, ukazane zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące omawianej tu problematyki, które Autor zilustrował przykładami. Teksty patrystyczne drugiego okresu – czasu po zakończeniu prześladowań chrześcijan – podzielił
według tematyki dotyczącej znaczenia i symboli chrztu. Rzeczywistość ta
jawi się jako: najpiękniejszy i najwspanialszy dar Boży, brama do życia
wiecznego i źródło życia; wyznanie i sakrament wiary, poprzez który stajemy się członkami Kościoła, który rodzi nas jak matka do nowego życia;
duchowe oświecenie łączące nas ściśle ze śmiercią i zmartwychwstaniem
Chrystusa; zaślubiny z Chrystusem; powrót do utraconego raju, odrodzenie w Duchu Świętym.
Ojcowie tego okresu widzą symboliczny związek pomiędzy
chrztem, a wodami na początku stworzenia świata; między chrztem, a potopem; między chrztem, a przejściem Izraelitów przez Morze Czerwone;
między chrztem, a wodą w Kanie Galilejskiej.
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I. Introduction
The oracle given to King Ahaz in this chapter has occasioned so
many discussions and views that one hardly knows where to begin. But if
we stay with the major ideas and probable interpretations we shall find
a straightforward interpretation and a powerful message. It is a message
that challenges our faith.
The prophecy of the chapter is amazingly accurate. The sign that
a boy was about to be born is the pivotal point. Before he would be old
enough to tell right from wrong, that is, about 12 years old, the enemies
would not only be defeated but cease to exist.
The message of the chapter for the time of Ahaz corresponds nicely with the timeless truth the passage teaches, and se we can word it in
a general principle: True security from all danger (even judgment) comes
by faith in God’s supernatural provision of Immanuel. There is a glorious
future promised by God through the Davidic Covenant; that future is guaranteed and confirmed through a divinely appointed birth that is completely unexpected and that is proof of God’s presence. Thus, God calls people to believe His word and find security in troubling times, in this life,
and in the life to come. In the fullness of time, God sent forth His Son to
be born of the Virgin Mary; this One is Immanuel in the true sense of the
word. His birth confirmed that His word was trustworthy. Faith in Him
guarantees participation in the glorious future of peace and righteousness.
The application for unbelievers is certainly the warning to believe
or they will not be confirmed. The application for believers would be twofold: to gain confidence through this sign that their destiny is sure, and to
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share the work of the prophet in calling for others to become part of the
remnant of the LORD and put away fears of the circumstances of life.
II. Delimitation and structure of text
The chapters 7-12 create series so called The book of Emmanuel
because all the sentences, phrases , oracles that create all this book, the
mention of Emmanuel is the unique consolation among all this terrifying
messages, judgments which strike the people according to condemnation
proclaimed against it in chapter sixth.
The thing is that there is no general agreement about where the
section ends. When we take a look at chapter sixth which we could describe autobiography tale, here in chapter seventh we find an account
written in third person , so it is totally different literary language.
The first part of the chapter recount of appearances before King
Ahaz. There are two appearances so it has to be seen two components in
the text. Unfortunately we may ask ,where is the end of this story. Responding at this question ,scolar Gray underlined that the end we find in
verse 16, because a verse 17 leads into a new section, even if the verse
17th begins with formula yiqtol  יָבִ֙יא, he suggested that it is only
a conclusion of what a prophet have said1.
Some scholars give a suggestion that verses 1-9 and 10-17 should
treated separately but personally I doubt and I am agree with the scholar
Dohmen2 who says that v. 10 begins with  וַּיֹ֣וסֶ ףand it means a progress not division. Generally speaking we could divide this passage in this
manner but most of all I was trying to focused till verse 14(I included
next three verses to give a quite clear view):
A) historical introduction (vv.1-2)
B) the first Isaiah’s appearance before Ahaz (vv. 3-9)
C) the second Isaiah’s appearance before Ahaz (vv.10-17)

Cf. G. B. GRAY, The Book of Isaiah I-XXVII. Critical and Exegetical Commentary,
Edinburgh 1912, 1980, p. 114ff.
1

Cf. C. DOHMEN, Das Immanuelzeichen. Ein jesajanisches Drohwort und seine inneralttestamentliche Rezeption, Biblica 68 (1987), p. 308.
2
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We may say that the three announcements about Emmanuel we
find in chapters 7;9;11. Chapters 6;12 are considered as prologue and epilog of this composition. Our chapter seventh takes part of it and in this
chapter announcement of Emmanuel’s birth is clearly appeared.
That sort of composition throughout the chapters 7-11 creates
a basic thesis which treats about Emmanuel with prolog (ch.6) and epilog
(ch.12). The pericope 7,1-17 has its own place in well coordinated and
composed integrity of the book of Emmanuel, and it must not be separated
and understood without complexity of the book.
III. A. Literary context
As every biblical passage which has to be analysed , in the case of
Is,1-17, a literary context has a fundamental meaning. The book of Isaiah
has been described as having “one of the most complex literary structures
of the entire Old Testament.”1 Its sixty-six chapters address issues facing
Israel spanning hundreds of years and at least three empires. Its verses
explore the essential themes of identity, faithfulness, judgment and restoration. While its opening verse identifies the author as Isaiah son of
Amoz, the content, flow and structure have lead many to argue for multiple authors and/or redactors. The nearest context of Isaiah’s appearance
are the chapters 6 ; 8. The connection between chapter 6 and 7 is temporal
informations: Is 6,1 : ֙ ; עֻז ָּיִ֔הּו הַ מִֶ֣לְֶך ב ְׁשנַת־מֹותand 7,1:
ימ֣י וַיְׁ ִה֡י
ִ  אִָ֠חָ ז בProbably this second mention was constructed to show the
genealogy of Ahaz. It was so, because in the tale about Ahaz we have not
only a new time period but first of all a fulfilment and confirm of what
was told to the prophet in the chapter 6 , in the moment of vocation in the
times of Ussiah.
Oracles of salvation can be delivered in various circumstances , either to individual important personages or to the people as whole. The
present passage of 7,1-17 has recently been interpreted in light of the socalled war addresses. Therefore, there can be hardly any doubt that Isaiah
models his address according to the pattern of the oracle of salvation, delivered to kings at the time when there was a threat of war, and that, already at that time, part of the technical vocabulary in this genre included the
theme faith, fidelity.
A vision of vocation has depicted also infidelity of chosen people
toward a prophet’s proclamation and unavoidable consequence of lack of
repentance. On the other hand in this background of judgment of infidel
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people , prophet has seen a rescue and salvation for a small group of people (the rest of Israel). So the chapter 7 brings that kind of confirmation
that there is a salvation and rescue from God’s hand who will send Emmanuel and through him God will free his people from every sort of evil.
The Immanuel sign, interpreted as a means to put Isaiah’s promise
in motion, if it might be said that, should really confront the king with
utter clarity, convincing Ahaz that he ought not call upon Assyria for
help, but rather, only rely on trusting that YHWH alone would be present
to help bring about a victory in the war against Aram and Ephraim, a glorious triumph for the prophet.
III.B. Redaction and literary genre
Beginning from the genre, Isaiah’s literary skills surpass all Old
Testament prophets. His word plays and poetry are majestic and intriguing. The book is mostly Hebrew poetry (see Appendix One). It is difficult
to sit down and read all of Isaiah at one time. It is also difficult to outline
the book. This is because Isaiah was a preacher, not just an author or editor. His book records his spoken messages over a long period of time and
these are linked together , sometimes by theme, sometimes, by chronology, by events which affect Israel, or cultural norms of the Ancient Near
East , and obviously by key words and word play, which personally
I think he uses most of the time.
Focused on our passage 7,1-17 , we can describe as a rapport or
account, and I think that the second theme is better to use because that
sort of account brings an explanation within it. The essence of this account is quite clear when we compare with chapter 6. in this passage Isaiah
offers to Ahaz a sign, as a salvation’s instrument, so we can call this account as a symbolical sign or symbolical action. The similar accounts we
may find in other books in the bible, for example : Is 20; Jer 19,32; Os 12, these accounts are composed in the literature’s prophets in the third
person. Generally speaking that kind of accounts contain: God’s command to do something, explanation of this action.
There is an interesting thing about chapter 7 because here we
have no execution of God’s order and its interpretation. Maybe for author,
that sign of Immanuel is so evident and clear , that he considered that is
not necessary to add some other information about it.
Also is it worth to underline that every kind of the oracles begins
with הנִ֣ה, it is typical genre literary used by prophet’s language, espe-
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cially when the oracle is about to be proclaimed in the name of the
IHWH.
IV. Exegesis
Regarding to the passage 7,1-17 is quite long and obviously examining each verse takes a long time and space. Besides I’m not a professional scholar so I try to be focused on several verses that personally
are important for me. I will divide in two sections: 7,1-9; 7,10-17.
The first section 7,1-9:
Verse 1:
ִיןִמלְֶּך־אִ֠רםִּופִֶּ֙קַ ח
ֶֽ ֶּ ִ֣הִרצ
ְ ִ֣וַיְ הִ֡יִבימִ֣יִאִ֠חזִבֶּ ן־יֹותִ֙םִבֶּ ן־עֻזיִ֜הּוִמִֶּ֣לְֶּךִיְ הּודִ֗הִעל
ִ הּוִמלְֶּך־י ְשראלִ֙יְ רּ֣וש ִַל֔םִלַמלְ חמִ֖הִע ִֶּל֑יהִוְ ִל֥אִיכִ֖לִלְ הלחִ֥םִע ֶּ ֶֽליה׃
ֶֽ ֶּ ִ֤ן־רמַ לְ י
ְ ֶּב
In the days of Ahaz… This information gives us a general vision
in which we are able to date a prophetic message very precisely, with great confidence, I would say. This is not only a historical tip , but rather author wanted to underline a connection between a prophetic’s revelation
and the story of Israel. Naturally we cannot say that story itself is a revelation, not at all, but we can say the story is some kind of ground which in
a revelation grows.
Secondly all the genealogical information shows a connection of
current chapter with the chapter 6, that means that here what we about to
hear was already proclaimed in the previous chapter. We see that harden
heart of Israel in the front of God’s word proclaimed by a prophet leads
into the self destruction and then next step there was a chance to rebuild
a covenant with God.
Verse 2:  דָ וד בִ֤יתthere is nothing interesting in this verse for me , except
this phrase house of David. It is not simple expression from the political
point of view, but rather it contains a religious aspect. Thought the
prophet Natan’s mouth IHWH had said to David (2Sm 7,16):יתָך֧ וְׁ נ ְֶׁאמִַ֙ן
ְׁ ב
ּ֛ומ ְׁמלַכְׁ ְׁתָך
ַֽ ַ ַד־עֹולם נָכֹ֖ון יהְׁ ֶיִ֥ה ַֽכ ְׁסאֲָך֔ לְׁ פָ ִֶנ֑יָך עַד־עֹו ִָל֖ם
ַֽ ָ
ע
The house of David means whole his dynasty, which will endure
forever, sealed by God himself. This David’s dynasty will be a guide in
the entire book of Immanuel.
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Verse 4: ִָ֣זַנְׁ בֹ֧ות מ ְׁשנִ֙י אַ ל־ירְִַ֔ך ּולְׁ בָ בְׁ ָך֙ אַ ל־תירִָ֗א וְִׁהַ ְׁשקִ֜ט השָ ִמ֙ר אִ֠לָיו ואָ מַ ְׁרת
ן־רמַ לְׁ ָיַֽהּו׃ ַואֲרִָ֖ם ְׁרצִ֥ין בָ חֳרי־אִַ֛ף הָ אִ֑לֶה הָ עֲש ִנ֖ים הָ אּודִ֛ים
ְׁ ֶּוב
These four expressions we could shrink to the one : do not be afraid! The first verb not only means “to watch”, “to guard”, but maybe 3שָ מַ ר
we could translate this verb comparing the meaning with Ex 34,12 ( ….
)לְׁ ָך֗ השִָ֣מֶ ר, watch yourself but one meaning to retain some evil action, to
stop to doing that is evil in the Lord’s sight. Maybe here we could apply
the same meaning. Isaiah tell what Ahaz should do: so he tells him : do
nothing at all. Here in this case there is a note of negative sense.
Also it is often used in deuteronomistic terminology, warning someone to be careful not to forget the events of the salvation history (Dt
4,15) or the covenant (Dt 4,23). Therefore there is a question: Does Isaiah
intend to say that Ahaz should not forget the covenant which IHWH made
with David, including its assurance of a dynasty?
The verb שָ מַ ר, also has a positive meaning, ex. I will keep guard
my ways….Ps 39,2: ד ָרכַי ֶ ַֽא ְׁש ְׁמרִָ֣ה,ְׁ
אַ ל־תירִָ֗א, The preferable way to introduce oracles of salvation is
using this expression. This encouragement is accented, and made more
explicit, by a whole host of other parallel terms in our passage.
Verse 7: ַֽת ְׁה ֶיַֽה וְׁ ִל֥א תָ קּ֖ום ִל֥א יְׁ הוִ֑ה ֲאד ִָנ֣י אָ מִַ֖ר ִכ֥ה
This sentence is very important I would say it is some kind of hinge which connects vv. 3-6 and vv. 7-9. Composed all together they create
topical and artistically unity. Not the plans of human beings, but rather
the plan of IHWH is the one which actually is carried through to the end.
Verse 9,b: ן־רמַ לְׁ ִָי֑הּו ש ְׁמרֹ֖ון וְׁ רִ֥אש ש ְׁמרֹ֔ון אֶ פְׁ רַ֙ים֙ וְׁ רִ֤אש
ְׁ ִֶכ֖י תַ ֲאמִ֔ינּו ִל֣א אִ֚ם ב
תאָ ַֽמנּו׃ ִל֥א
If you do not believe, then you will not remain. Lot of scholars
give different translations. Every translation struggles with whether one
ought to ignore the wordplay or else give a rendering which sounds rather
forced. We can compare some example:

See the meaning of  שָ מַ רin: L. KOEHLER, W. BAUMBARTNER, A Bilingual Dictionary of the Hebrew and Aramaic Old Testament, Leiden-Boston-Köln 1998, p. 993.
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LXX: καὶ ἡ κεφαλὴ Εφραιμ Σομορων καὶ ἡ κεφαλὴ Σομορων υἱὸς τοῦ
Ρομελιου καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε οὐδὲ μὴ συνῆτε (Se non crederete non
intenderete).
Per fidem, habetur rerum divinare cognitio (through the faith it might
have a knowledge of divine things (comments Theodotian)4
I think it is also good to mention a verb אמן, which here is used in
two different conjugations: hiphil and niphal. Probably Isaiah was
conscious using  אמןin two different meaning. He referred to the old oracle pronounced to David through the prophet Natan (2Sm 7,16):יתָך֧ וְׁ נ ְֶׁאמִַ֙ן
ְׁ ב
ּ֛ומ ְׁמלַכְׁ ְׁתָך
ַֽ ַ ַד־עֹולם נָכֹ֖ון יהְׁ ֶיִ֥ה ַֽכ ְׁסאֲָך֔ לְׁ פָ ִֶנ֑יָך עַד־עֹו ִָל֖ם
ַֽ ָ
 עA verb ‘mn used in niphal
means to be saved, to have stability. Maybe if we could rely on hebrew
play’s words I should say it would be: If you will not have stability in faith, you will not survive at all5.
The second section 7,10-17:
Verse 10: אמר אֶ ל־אָ חִָ֖ז דַ בִ֥ר יְׁ ה ָוִ֔ה וַּיֹ֣וסֶ ף
ַֽ ל
This verse opens a second part of our passage
the word  יסףindicates that here we have another scene which in
Isaiah has a meeting with Ahaz. On the other hand that word could a signal that here we have a second part of a discourse, nothing more. Isaiah
however continue to encourage Ahaz , but we have no information about
place or time so as scholar Oswalt6 suggests , we have to treat this verse
as a continuation of vv.1-9.
Verse 11: ֣לְׁ ָ ַֽמעְׁ לָה׃ הַ גְׁ בִ֥הִַ אֹ֖ו ְׁשאִָ֔לָה הַ עְׁ ִמ֣ק אֱֹלהִֶ֑יָך יְׁ הִָו֣ה מעִ֖ם אֹ֔ות ְׁשאַ ל־לְׁ ָך
Ask a sign for yourself, Isaiah invites king that he may give
a change to God’s providence and his faithfulness. Nevertheless our faith
doesn’t rely on external signs yet God himself wants to give us his proves
(signs), in order that our faith might be strengthened. The same way goes
Cf. G. GIROTTI, Il Vecchio Testamento. Introduzione generale ai profeti:: Il libro
di Isaia, vol. VII, Torino 1942, p. 203.
4

5

That is my personal suggestion, whether it is correct or not according to the others.

See J. N. OSWALT, The book of Isaiah. Chapters 1-39 (NICOT), Grand Rapids
1986, p. 204.
6
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for Ahaz. Maybe in this verse is rather a theological explanationn rather
than exegetical but apart of that a quality of a sign is extraordinary because Isaiah render this אֹ֔ות, which can touch or reach whole the creation
beginning from Sheol  ְׁשאִָ֔לָה, and all the way into heaven (the things that
make high, that exalt).
Secondly an expression אֱֹלהִֶ֑יָך, which brings my thought to
a opinion about Ahaz. Isaiah doesnt’ tell about some unknown god, about
the one who is totally unreachable , but by this expression he wants to tell
Ahaz that he speaks about God who is known very well, the One who has
set up David’s dynasty and who tied himself with His people by his holy
covenant.
ָ ְׁאֶ ת־י
Verse 12: וְִׁלא־ ֲאנַסִֶ֖ה לא־אֶ ְׁשאִַ֥ל אִָחִָ֑ז וַּיִ֖אמֶ ר
ַֽ הוַֽה
It seems that an answer of Ahaz is humble and respectful toward
the prophet’s words but in reality he rejects God’s proposition because he
has already planned and chooses what to do. His answer for the verb
שאל,(qal imperative ), which doesn't mean only ask, “request”, but also
“demand”, “require”. Ask means here to desire to put God to the test. But
that would be presumptuous, and a human being ought not be found guilty of such action over against one’s God.
With his answer, Ahaz is not only thinking on his feet but, according to the letter of the law, is absolutely right. I would say, a lack of the
courage which boldly risks acting on his faith.
Verse 13: ִכ֥י ֲאנָשִ֔ים הַ לְׁ אֹ֣ות מכֶם֙ הַ ְׁמ ִַע֤ט דָ וִ֑ד בִ֣ית ש ְׁמעּו־ ָנִ֖א וַּיִ֕אמֶ ר
ת־אֱֹלהי׃ ִַג֥ם תַ לְׁ אּ֖ו
ַֽ ָ
ֶא
One notice that Isaiah uses the formula ֱֹלהי
ַֽ ָ אֶ ת־א, my God, Nowhere
else does Isaiah speak of IHWH as “his God”; when he does it here, the
way in which he personally lays claim to IHWH for himself is intended to
show that the connection between IHWH and the house of David has been broken. IHWH remains God whether a human being believes or not.
But that “my God” comes only within the boundaries of faith.
Verse 14: וְׁ קָ רִָ֥את בִ֔ן וְׁ י ִֶל֣דֶ ת הָ ָרה֙ הָ עַ לְׁ מִָ֗ה הנִ֣ה אֹ֑ות ָל ֶכִ֖ם הּ֛וא אֲ ד ִָנ֥י יתִ֙ן ִָל֠כן
ַֽאל׃ עמִָ֥נּו ְׁשמֹ֖ו
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The storm center of the text is, of course, the word ( עַלְׁ מִָ֗הyoung
woman). Reams have been written upon it and, doubtless, reams will be
written on it in the future. What is the exact translation of this important
and pivotal word? Is there an element of ambiguity in it, or has the vagueness been imported into the discussion by interpreters? Here the exegete
of Isaiah has a splendid opportunity to go slowly and plough deeply. To
be accurate in one’s conclusions all the evidence available must be weighed properly.
But what is the precise meaning of  ? עַלְׁ מִָ֗הThere are numerous
scholars who are noncommittal as to whether the term signifies a virgin or
a married woman. Rogers states his position clearly: “First of all, it must
be said that the Hebrew word  עַלְׁ מִָ֗הmay mean ‘virgin,’ but does not necessarily mean anything more than a young woman of marriageable age.
Had the prophet intended specifically and precisely to say ‘virgin,’ he
must have used the word betûlâ (maiden), though even then there would
be a faint shade of uncertainty.
It is in place here to indicate that many reputable scholars have
held and do hold that the Hebrew term in this context means virgin. עַלְׁ מִָ֗ה
means a girl, or young woman, above the age of childhood and sexual
immaturity…a person of the age at which sexual emotion awakens andbecomes potent; it asserts neither virginity nor the lack of it; it is naturally
in actual usage often applied to women who were as a matter of fact certainly or probably, virgins.
Secondly, it must be noticed that the noun has the definite article
()הָ עַלְׁ מִָ֗ה. The better interpretation of the passage would see a significance in the prophet’s use of the definite article, pointing to a specific person.
But does it render to the person of Virgin Mary?
Against the view that verses 14–16 relate wholly and entirely to
the virgin birth of the Lord Jesus Christ, the position maintained here, has
been levelled the charge that it gives the prophecy no relevance to the day
in which it was uttered. This is a serious matter, for the prophet must
speak to his own generation as well as to future ones. To many a fulfilment centuries later would be worthless to Ahaz and his contemporaries
in their distress. But the exact opposite is true. Ahaz and his courtiers were fearful of the extinction of the David’s dynasty and the displacement of
the king by a Syrian pretender. However, the longer the time needed to
fulfil the promise to the David’s house, the longer that dynasty would be
in existence to witness the realization of the prediction.
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V. Conclusion
In this essay I wanted to show from general point of view a structure of the passage 7,1-14 its context in the book of Immanuel and also
some exegetical problems or some suggestion made by lecture of these
verses which brings me to a new field of wherein I can expand my perception and way of thinking regarding to the person of the prophet Isaiah
and his mission in very specific times for Israel.
On the Ancient East signs had a double meaning: first on the sky,
like stars, moon, comets, any cosmological events etc; second from the
Sheol like the spirits of the dead ones
It is worth to say, that God throughout ages always in opportune
time has been giving lot of signs to conduct his chosen ones to the community with Him. Today unfortunately a human being are not able or with
difficulty read signs or even see them. That’s why as a human nation we
are stepping back in our humanity, moreover without God’s signs , we
create our owns, which lead us into annihilation. Maybe a small reflection
on this passage will set up a internal fire to seek but first of all to start
think , who we are, where are we going, what is the main purpose of our
life? I think that not only exegetical analyse of Is 7,1-14 might give some
hints but also theological aspects which also are included in this Isaiah’s
oracle.
Isaiah propose a sign given by God to Ahaz. Jerusalem was found
in a dramatical situation. King prepares all the military stuffs etc., But the
prophet gives a sign: a child… This Child which not only will save Jerusalem from the enemies but also or first of all will give a peace, a reconciliation with God, a renewed covenant, new times for the God’s people. He
will be known as Immanuel, meaning “God with Us.” This was true of Jesus in fact, not only as a title. Immanuel speaks both of the deity of Jesus
(God with us) and His identification and nearness to man.
In what sense then, is Christ God with us? Jesus is called Immanuel, or God with us, in his incarnation; God with us, by the influences of
his Holy Spirit, in the holy sacrament, in the preaching of his word, in
private prayer. And God with us, through every action of our life, that we
begin, continue, and end in his name. He is God with us, to comfort, enlighten, protect, and defend us, in every time of temptation and trial, in the
hour of death, in the day of judgment; and God with us and in us, and we
with and in him, to all eternity.
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NIE TCHÓRZOSTWO, ALE POSTAWA WIARY.
EGZEGETYCZNE SPOJRZENIE NA IZ 1, 1-17

Streszczenie
Zaprezentowany fragment Księgi Izajasza jest dość złożony, biorąc pod
uwagę wszystkie kryteria egzegetyczne; co więcej, jego interpretacja wciąż pozostaje jakby kwestią otwartą. Śledząc tekst Iz 1, 1-17, można bez trudu odczytać zapewnienie o zbawieniu, które jest nie tylko przedmiotem zachęty, ale także
przestróg i upomnień. Struktura tekstu ma charakter dialogu pomiędzy prorokiem a królem, de facto będącego echem pewnych faktów historycznych. Prorockie zapowiedzi nawołujące do postawy ufności wobec Bożych obietnic, zderzają się jednak z czysto ludzkim myśleniem i realizacją „własnej” wolności
opartej na doraźnych wyborach politycznych i społecznych. Stąd też ów fragment Księgi Izajasza ukazuje napięcie pomiędzy ludzką wolą a zbawczym planem Boga.
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Dzisiejsza Europa, w tym samym czasie, gdy umacnia i poszerza swą jedność gospodarczą i polityczną, przeżywa – jak
się zdaje – głęboki kryzys wartości. Choć dysponuje większymi środkami, sprawia wrażenie, że brakuje jej rozmachu, by
wypracować wspólny plan i przywrócić motyw nadziei swoim
mieszkańcom.
św. Jan Paweł II

Nietrudno zauważyć, że współczesna Europa, zwłaszcza ta, która
funkcjonuje w ramach struktur Unii Europejskiej, przeżywa kryzys. Nadal
aktualne są przywołane powyżej słowa papieża Jana Pawła II, wyrażone
w jego adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa1. Oby dojrzewająca inicjatywa Trójmorza, o której traktuje niniejszy tekst, prowadziła nie tylko do
umocnienia i poszerzenia jedności politycznej i gospodarczej Europy, ale
także przyczyniła się do przezwyciężenia kryzysu wartości!
1. Inicjatywa dwunastu państw
Jak wiadomo, głównie na podstawie doniesień medialnych, idea
Trójmorza jest międzynarodową inicjatywą gospodarczo-polityczną skupiająca 12 państw Europy położonych w pobliżu Bałtyku, Morza Czarnego
i Adriatyku. Do tej grupy państw należą: Austria, Bułgaria, Chorwacja,
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (28 VI 2003 r.),
108, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 24 (2003), nr 7-8, s. 34.
1
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Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
i Węgry.
Projekt Trójmorza został zainicjowany w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji: Andrzeja Dudę i Kolindę Grabar-Kitarović.
Pierwszy szczyt grupy inicjatywnej odbył się w Dubrowniku w dniach 25
i 26 sierpnia 2016 roku. Przyjęto tam deklarację, w której wskazano cele
współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki. Najbardziej spektakularnym, urastającym wręcz do
roli symbolu, owocem tej współpracy ma być wspólny projekt Via Carpatia2.
Następne spotkanie odbyło się w Warszawie w dniach 6 i 7 lipca
2017 roku. W szczycie wziął udział specjalny gość – prezydent Stanów
Zjednoczonych Donald Trump, wyrażając w ten sposób poparcie dla całej
inicjatywy. Kolejny szczyt został zaplanowany na rok 2018. Ma się odbyć
w Bukareszcie.
Panuje niemal powszechna zgoda grupy państw Trójmorza co do
zasadniczego celu, jakim jest współpraca na płaszczyznach: energetycznej,
logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej. Inicjatorzy
dają wyraz przekonaniu, że dzięki Trójmorzu Europa Środkowa i Wschodnia
staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne. Więcej, aktywność
Trójmorza powinna doprowadzić do wzmocnienia Unii Europejskiej jako
całości.
2
Plan utworzenia szlaku drogowego (trasy komunikacyjnej) „Via Carpatia” powstał
w 2006 roku, a jego szczegóły zostały ustalone 27 października tegoż roku w Łańcucie,
podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pt. „Jedna droga – cztery kraje”, z udziałem m.in. prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, Ministrów
Transportu, przedstawicieli wysokiego szczebla rządowego i samorządowego z Litwy,
Polski, Słowacji i Węgier oraz Komisji Europejskiej. Zgromadzeni na niej wówczas ministrowie transportu wymienionych krajów popisali tzw. „Deklarację Łańcucką w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego
szlaku drogowego na osi Północ-Południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry”.
W październiku 2010 roku do inicjatywy „Via Carpatia” przystąpiły Bułgaria, Rumunia
oraz Grecja. Koncepcja powstania takiego połączenia komunikacyjnego była omawiana
również 9 lutego 2016 roku podczas wizyty premier Polski Beaty Szydło w Budapeszcie
na spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Wedle planów z roku 2017, „Via
Carpatia” ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z Kłajpedy przez
Kowno, Budzisko, Augustów, Ełk, Knyszyn, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Siemiatycze,
Lublin, Nisko, Rzeszów, Barwinek, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii
szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Swilengradu.
Dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Zob.
L. Dolecki, Cała Via Carpatia w realizacji lub przygotowaniu, [Rynek Infrastruktury],
http://www.rynekinfrastruktury.pl/, dostęp: 22 VI 2017 r.
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Warto niejako przy okazji zauważyć, że idea Trójmorza wydaje
się być nawiązaniem do dawnej, przedwojennej koncepcji Międzymorza.
Jednak pod tym względem można odnotować znacznie więcej różnic aniżeli podobieństw. Dawna idea, wysuwana przez polską politykę zagraniczną w okresie międzywojennym, stała się jakby symbolem geopolitycznego
marzenia wielu Polaków. Oznaczała związek państw, lansowany między
innymi przez środowisko sanacyjne, który geograficznie obejmuje obszar
pomiędzy Morzem Czarnym a Bałtykiem.
Kiedy Michaił Gorbaczow zapoczątkował w Związku Sowieckim
pierestrojkę, a żelazna kurtyna między Wschodem a Zachodem traciła swoje
dotychczasowe znaczenie, niektóre państwa, wybiegając myślą do przodu,
usiłowały nawiązać współpracę z pominięciem wielkich graczy politycznych. Do prób tego rodzaju rozwiązań można by zaliczyć niemal zapomnianą
dziś Inicjatywę Środkowoeuropejską (ang. Central European Initiative, CEI).
Chodzi o rozpoczętą w 1989 roku zinstytucjonalizowaną formę subregionalnej współpracy państw Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej.
Historię CEI zapoczątkowała Inicjatywa Czterostronna (tzw.
Quadragonale), powołana w Budapeszcie 11 listopada 1989 roku przez
Austrię, Jugosławię, Węgry i Włochy. W 1990 roku do Quadragonale przystąpiła Czechosłowacja. Wtedy zaczęto mówić o Pentagonale. W 1991 roku
przyłączyła się do współpracy Polska, rozszerzając tym samym Pentagonale
na Heksagonale. Obecna nazwa, a więc Inicjatywa Środkowoeuropejska
(CEI), funkcjonuje z inicjatywy Austrii od 20 marca 1992 roku. Obecnie
formalnymi członkami CEI są takie państwa, jak Albania, Austria,
Białoruś, Bośnia, Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy,
Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Ukraina, Węgry i Włochy. Głównymi organami CEI są coroczne spotkania
szefów rządów oraz spotkania ministrów spraw zagranicznych. Natomiast
w Trieście znajduje się siedziba stałego Sekretariatu Wykonawczego CEI.
Warto w tym miejscu uświadomić sobie, że CEI powstała głównie
dzięki staraniom Włoch. Miała wypełnić lukę powstającą po rozpadzie
bloku wschodniego, ułatwiając państwom postkomunistycznym rozwój
współpracy z Zachodem. Jednakże celem ukrytym było coś, co nie zostało wyraźnie zwerbalizowane: mianowicie chciano w ten sposób zapobiec
ewentualnej hegemonii Niemiec w Europie Środkowej. Jak wiadomo,
Niemcy w tym czasie, a więc już po zjednoczeniu, odbudowywały i utrwalały swoją pozycję lidera w integrującej się politycznie, gospodarczo i społecznie Europie.
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Jednakże CEI straciła na znaczeniu z chwilą powstania Unii
Europejskiej, co nastąpiło 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego
7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht. Umacnianie spójności Europy, jej
bezpieczeństwa oraz politycznej, gospodarczej i społecznej stabilności stało
się celem realizowanym przez Unię Europejską. W tej sytuacji CEI okazała
instytucją zbędną. Chociaż istnieje ona do dnia dzisiejszego, to jednak realizuje zadania na tyle ogólne, że przestała liczyć się jako siła mająca istotny
wpływ na sytuację państw członkowskich. Wystarczy wspomnieć, że działalność CEI ma obejmować na przykład konsultacje polityczne, wspieranie instytucji demokratycznych, troskę o przestrzegania praw człowieka,
współpracę transgraniczną, realizację różnych zadań gospodarczych itp.
Inicjatywa Środkowoeuropejska praktycznie nie odgrywa żadnej
istotnej roli. Integracja w jej ramach okazała się niemożliwa wobec konkurencji ze strony Unii Europejskiej. Już w swoich początkach napotkała
na ogromne trudności, które przesądziły o jej praktycznym fiasku. Żadne
z liczących się europejskich mocarstw, zwłaszcza Niemcy, nie wykazało
zainteresowania CEI, wręcz inicjatywa ta była postrzegana jako konkurencja dla Unii Europejskiej. Przy okazji można by zwrócić uwagę na tezę,
którą formuuje Norman Davies, zgodnie z którą sercem Europy jest Europa
Środkowa, w tym Polska, i wobec tego, kto pragnie zapanować nad Europą,
musi wpierw zdobyć jej serce3. Jeśli Davies ma rację, to nie powinien dziwić
polityczny niepokój Niemiec czy innych państw starej Unii Europejskiej.
Analizując historię CEI, widać wyraźnie, że największy cios zadał
jej krwawy konflikt na Bałkanach, który spowodował rozpad Jugosławii.
Rozwojowi Inicjatywy Środkowoeuropejskiej nie sprzyjał także nowy porządek polityczny w Europie. W jego ramach takie państwa jak Ukraina czy
Białoruś nadal pozostały w strefie wpływów rosyjskich, odziedziczonych
po dawnym Związku Sowieckim.
No cóż, państwa założycielskie Quadragonale, Pentagonale,
Heksagonale i w końcu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) okazały
się zbyt słabe, aby wspólnie stworzyć blok nie mający poparcia takich potęg
politycznych jak Rosja, Niemcy, Wielka Brytania czy nawet Francja, nie
wspominając już o braku zainteresowania ze strony Stanów Zjednoczonych,
względnie Chin. Zatem trudno się dziwić, że idea CEI nie doczekała się rePor. N. Davies, Smok wawelski nad Tamizą, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001,
s. 46; Tenże, Boże igrzysko. Historia Polski, tłum. E. Tabakowska, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2006; Tenże, Serce Europy. Polska: przeszłość we współczesności, przekł.
E. Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.
3
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alizacji tych zadań i celów, na jakie państwa członkowskie liczyły. Można
nie bez racji skonstatować, że wojna domowa w Jugosławii jak również
aktywność Unii Europejskiej, wyraźnie naznaczona dominacją Niemiec,
praktycznie uniemożliwiły rozwinięcie skrzydeł idei CEI.
W kontekście wspomnianych doświadczeń rodzi się pytanie o los
Trójmorza. Wielu politologów, publicystów czy komentatorów życia politycznego uważa, że jest to szansa powrotu do niegdysiejszego Heksagonale
– oczywiście odpowiednio poprawionego na miarę nowej sytuacji geopolitycznej. Ważną rolę odgrywają tu dwa czynniki, które zdają się świadczyć na korzyść Trójmorza. Jednym z nich jest zachwianie się hegemonii
Niemiec w Europie (między innymi na wskutek kryzysu imigracyjnego),
drugim zaś poparcie, jakiego udzielił inicjatywie prezydent USA Donald
Trump, spotykając się w dniu 6 lipca 2017 roku z uczestnikami warszawskiego Forum państw Trójmorza.
Panuje w mediach przekonanie, że Niemcy zasadniczo nie są zadowolone z inicjatywy Trójmorza. Ich nieobecność wśród państw członkowskich powoduje, że liderem w Europie Środkowej staje się Polska. Nie
wykluczone więc, że Niemcy zrobią wszystko, by udaremnić cały projekt.
Będą usiłowały „rozmówić się” z rządem w Warszawie, gdyż to wystarczy
dla zablokowania Trójmorza, które bez udziału Polski nie ma wystarczająco
uzasadnionej racji bytu.
2. Przegląd medialnego dyskursu
Oczekując zatem na rozwój wydarzeń związanych z realizacją idei
Trójmorza, warto zwrócić uwagę na komentarze, głównie medialne, jakie
dominują dziś (sierpień 2017) w publicznym dyskursie na ten temat:

Niezalezna.pl, 1 września 2016 r.
Spośród wszystkich marzeń, które zdarzyło się śnić Polakom, sen
o Międzymorzu wydaje się najbardziej realny do urzeczywistnienia. W dodatku
jest koniecznością. Polska – jak zauważył kiedyś Piłsudski – jest za słaba, by stać
się mocarstwem (swoje szanse utraciła w XVII w.), a za wielka, by zgodzić się na
status państwa kieszonkowego lub wasalnego. Położenie między dwoma potęgami
skazuje ją notorycznie na ataki z prawa lub z lewa. I istnieje tylko jedna korzystna
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możliwość – sojusz państw międzymorza, a właściwie trójmorza – bo w grę wchodzi przestrzeń między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, a kto wie, czy
nie czwórmorza, skoro zgodnie z ideą prometejską w owej wspólnocie winien
znaleźć się Kaukaz.
Pomysł nie jest nowy. Był czas, kiedy bliscy spełnienia wizji byli Węgrzy
za Andegawenów, a także dom jagielloński na przełomie XV i XVI w. (Władysław
na Węgrzech, Jan Olbracht w Polsce, św. Kazimierz, a po nim Aleksander na
Litwie, Zygmunt na Śląsku…). Plan zrealizowali Habsburgowie, choć Bałtyku ani
Morza Czarnego nie sięgnęli – może gdyby Jan Zamoyski nie rozgromił 24 stycznia 1588 r. pod Byczyną wojsk arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do polskiego tronu… Potęga habsburska trwała cztery wieki, choć ich plan Mitteleuropy4 nie
mógł się udać. Austriaków było za mało, nawet wspólnie z Węgrami, by zdominować wielonarodowe państwo, zwłaszcza gdy pozostałe terytoria niemieckojęzyczne zjednoczyły się pod egidą Prus.
Arytmetyka dowodzi, że żadne z państw tego regionu nie może myśleć
o hegemonii. Spróbujmy dokonać podsumowania – Austria 8,5 mln mieszkańców, Bułgaria 7,3 mln, Chorwacja 4,3 mln, Czechy 10,5 mln, Estonia 1,3 mln,
Litwa 3 mln, Łotwa 2 mln, Rumunia 20,1 mln, Słowacja 5,4 mln, Słowenia 2,1
mln, Węgry 9,9 mln, daje to prawie 75 mln obywateli. Razem z liczącą ponad 38
mln Polską jest nas ponad 113 mln, dużo więcej niż Niemców. A gdyby dołączyć
Mołdawię 3,5 mln i Ukrainę 45,5 mln, to jesteśmy liczniejsi niż Rosja Putina.
Wystarczy, by pozbyć się kompleksów.
Oczywiście dzieli nas wiele – zaszłości i resentymenty historyczne, interesy gospodarcze, religia, ale znacznie więcej łączy – dwa mocarstwa, a właściwie
trzy (jeśli liczyć Turcję) na rubieżach, wspólna polityka antyemigracyjna i wspólKoncepcja Mitteleuropy (jedności regionu środkowoeuropejskiego) powstała w XIX
wieku w Austrii. Po raz pierwszy została sformułowana w 1848 roku przez austriackiego
ministra Feliksa zu Schwarzenberga. Jednak najbardziej znana jest ona w odniesieniu do
polityki niemieckiej, zainicjowanej w 1915 roku w oparciu o ideę wyrażoną przez politologa Friedricha Naumanna w książce Mitteleuropa. Wedle tej koncepcji Europa Środkowa
(Środkowo-Wschodnia) miała stać się podporządkowanym państwu niemieckiemu tworem gospodarczo-politycznym. I rzeczywiście, w 1915 roku skonstruowano w Niemczech
dla tej części Europy specjalny program pod nazwą Mitteleuropa. W szczególności przewidywał on przekształcenie gospodarek ówczesnych niemieckich protektoratów w gospodarki peryferyjne i uzupełniające gospodarkę niemiecką. Program był konsekwentnie realizowany przez Drugą Rzeszę i Trzecią Rzeszę. Można by zapytać o to, czy dziś nadal nie jest
wcielany plan Mitteleuropa? Czyż należące do Unii Europejskiej kraje Europy Środkowej
i Południowej, gdzie rodzi się koncepcja Trójmorza, nie popadają w coraz większe uzależnienie od Niemiec? Zob. P. Eberhardt, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”,
„Przegląd Geograficzny” 77 (2005), z. 4, s. 463-483, I. Goworowska-Puchala,
Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997;
Problematyka przestrzeni europejskiej, red. A. Kukliński, Oficyna Wydawnicza Rewasz,
Pruszków 1997.
4
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na świadomość dopędzania reszty Europy pod względem poziomu życia.
Mrzonka od momentu podwójnego zwycięstwa PiS w zeszłym roku z każdym miesiącem nabiera ciała. Trzymam kciuki za Andrzeja Dudę, który, widać,
mocno zaangażował się w ten projekt. Projekt, dodajmy, nie skierowany przeciw
Unii – zwłaszcza Unii rozumianej jako Europa Ojczyzn, ale ważny jej segment
obok karolińskiego jądra, bloku nordyckiego i połączonego wieloma więzami regionu śródziemnomorskiego. Polska może odgrywać rolę naturalnego lidera (…),
oczywiście bez narzucania czegokolwiek komukolwiek. I dlatego, choć korci, nie
zaproponuję dla Trójmorza nazwy Rzeczpospolita Wielu Narodów.
2017 r.

Cyt za: M. Wolski, Trójmorze, http://niezalezna.pl/85461, dostęp: 3 VIII

Gosc.pl, 4 maja 2017 r.
Inicjatywa Trójmorza to nowy pomysł na zwiększanie jedności i spójności europejskiej - powiedział (…) szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski
w związku ze spotkaniem doradców ds. zagranicznych prezydentów państw
Trójmorza. [Odbyło się ono] w czwartek w podwarszawskim Pałacu w Helenowie,
Ośrodku Reprezentacyjnym MON (…). W inicjatywę zaangażowane są cztery
państwa Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia, a także Słowenia, Chorwacja, Bułgaria,
Rumunia oraz Austria.
Na briefingu prasowym między sesjami czwartkowej debaty Szczerski
spotkał się mediami. Przypomniał, że w lipcu (…) odbędzie się szczyt państw
Trójmorza – inicjatywy, która dotyczy współpracy infrastrukturalnej państw regionu Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne. Doradcy prezydentów debatują na temat
przygotowania szczytu, „w jaki sposób powinniśmy przeprowadzać dyskusję, żeby
wyszedł z tego spotkania dobry, wspólny, mocny, pozytywny komunikat o tym, że
jako Europa Środkowa chcemy bardziej zjednoczonej Europy – mówił Szczerski.
„Chcemy europejskiej jedności poprzez także jedność infrastrukturalną,
poprzez zasypywanie różnic rozwojowych” – powiedział Szczerski.
„Inicjatywa Trójmorza to nowy pomysł na zwiększanie jedności i spójności europejskiej, to pomysł współpracy 12 państw między trzema morzami –
Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym – trzema morzami środkowej Europy,
bo tak definiujemy te trzy akweny (...). Przez te trzy morza Europa Środkowa
kontaktuje się ze światem (…) – powiedział Szczerski.
Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że inicjatywa Trójmorza, to również
„inicjatywa na rzecz współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej (…),
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przy wykorzystaniu UE, jej funduszy, projektów rozwojowych po to, żeby zacieśniać współpracę regionalną, żeby łączyć państwa naszego regionu ze sobą, żeby
jednocześnie łączyć nasz region z wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi”
– powiedział Szczerski.
Zaznaczył, że obecnie istnieje dysproporcja pomiędzy różnymi częściami
Europy w rozwoju infrastruktury, „zwłaszcza infrastruktury na osi północ-południe”. „I o tym mówi ta inicjatywa Trójmorza, że naszej części Europy potrzebny
jest rozwój infrastruktury północ-południe. Budowaliśmy przez lata infrastrukturę
wschód-zachód, teraz jest czas na budowanie jej w osi północ-południe – infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, środowiskowej” –
powiedział Szczerski.
Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że (…) z dyskusji doradców prezydentów bardzo wyraźnie widać zaangażowanie wszystkich państw w tę inicjatywę.
„Ona dojrzewa. Od spotkania inauguracyjnego niecały rok temu w Dubrowniku
dzisiaj mamy już całodniowe obrady osób, które odpowiadają za politykę zagraniczną prezydentów 12 państw” – zaznaczył.
„Już konkretnie dyskutujemy o politycznym przesłaniu, o formie współpracy, jej konkretnych efektach, o tym, co powinno stać się rezultatem tego spotkania lipcowego. Widać, że ta inicjatywa dojrzewa, że jest zainteresowanie właśnie taką formułą – formułą politycznego parasola prezydentów nad regionalną
współpracą, nad wskazywaniem wagi siły jedności regionu jako wkładu do jedności europejskiej” – mówił Szczerski.
Jak podkreślił, przesłanie inicjatywy Trójmorza brzmi: „im bardziej zjednoczona Europa Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa, tym więcej jedności w Europie”.
Cyt. za: R. Guz (oprac.), Trójmorze jako nowy pomysł na zwiększanie jedności europejskiej, http://gosc.pl/doc/, dostęp: 6 V 2017 r.

Radio Maryja, 15 czerwca 2017 r.
Kiedy po spotkaniu Michaiła Gorbaczowa z prezydentem Ronaldem
Reaganem w Reykjaviku na Islandii w roku 1986 okazało się, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie ma być ewakuacja imperium
sowieckiego z Europy Środkowej, niektóre państwa tego regionu, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z roku 1919, postanowiły wziąć
sprawy w swoje ręce i stworzyć system reasekuracji niepodległości. W roku 1989
cztery państwa: Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały w Budapeszcie
porozumienie, od czworga sygnatariuszy potocznie zwane quadragonale. Do tego
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porozumienia, jeszcze przed aksamitnym rozwodem, przystąpiła Czechosłowacja
– więc quadragonale przekształciło się w pentagonale, oraz Polska, jako uczestnik
szósty – wskutek czego pentagonale przekształciło się w heksagonale. Uczestnicy
heksagonale liczyli na to, że Rosja, która ponownie zaczęła pogrążać się w zapaści, nie będzie w stanie storpedować tej inicjatywy, zaś Niemcy, które wprawdzie
w zapaści się nie pogrążają, przeciwnie – szykują się do wchłonięcia sowieckiej
strefy okupacyjnej, czyli NRD, są jednak skrępowane powiązaniami w ramach
Wspólnot Europejskich, więc ze względu na te powiązania może też nie będą mogły tego porozumienia storpedować. Trzeba zatem wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić.
Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły; Rosja nie podejmowała prób wysadzenia heksagonale w powietrze. Nie sprawdziły się one natomiast
w odniesieniu do Niemiec. Niemcy, które odzyskały swobodę ruchów w Europie
po podpisaniu w Moskwie 12 września 1990 roku traktatu potocznie zwanego
dwa plus cztery, natychmiast przystąpiły do wysadzania heksagonale w powietrze.
Zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie: Słowenię i Chorwację do proklamowania niepodległości, co wkrótce postawiło Jugosławię, która miała być bałkańskim
filarem heksagonale, w ogniu krwawej wojny domowej. Widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, pozostałe państwa heksagonale zdystansowały się od tej inicjatywy i odtąd próżnię polityczną po wycofaniu się imperium
sowieckiego ze Środkowej Europy wypełniają Niemcy przy pomocy rozszerzania
na wschód Unii Europejskiej, której są politycznym kierownikiem.
Wadą heksagonale było to, że nie miało ono dostatecznie silnego lidera,
ani protektora, więc Niemcy bez trudu to rozgoniły. Gdyby jednak heksagonale takiego silnego protektora znalazło, to być może Niemcy nawet nie podjęłyby próby
wysadzenia tego porozumienia w powietrze. A właśnie pojawia się szansa powrotu
do heksagonale uzupełnionego i poprawionego – ze Stanami Zjednoczonymi, jako
protektorem. Prezydent Donald Trump jeszcze jako kandydat podczas kampanii
wyborczej, wypowiadał się krytycznie o niemieckiej hegemonii w Europie, dając
do zrozumienia, że najlepszy byłby powrót Europy do formuły konfederacji, czyli
związku państw, od której Europa odeszła w traktacie z Maastricht, co to wszedł
w życie w roku 1993 – ku formule federacji, czyli państwa związkowego. Powrót
do formuły konfederacji oznaczałby osłabienie niemieckiej hegemonii, której obawiają się również narody zamieszkujące Europę Środkową tym bardziej, że po
Brexicie Niemcy, wykorzystując instytucje Unii Europejskiej, próbują narzucić tej
części Europy pruską dyscyplinę pod pretekstem sprawdzania stanu demokracji
i praworządności oraz poprzez narzucanie, wbrew ratyfikowanym traktatom, na
przykład kontyngentów tak zwanych „uchodźców”.
Gdyby zatem właśnie teraz podjąć próbę powrotu do heksagonale – ale
uzupełnionego i poprawionego, to znaczy – ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem tego przedsięwzięcia, to dla państw z obszaru Europy Środkowej byłaby
to szansa nie tylko na uwolnienie się spod niemieckiej hegemonii, ale również
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na zabezpieczenie się przed rozmaitymi niespodziankami od strony wschodniej.
6 lipca ma przylecieć do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump,
który weźmie udział w Forum Państw Trójmorza. Ciekawe, czy tym razem państwa Europy Środkowej potrafią wykorzystać tę dziejową szansę, czy też nie –
bo jeśli nie potrafią, to następna prędko się nie powtórzy. Dlatego trzeba zrobić
wszystko, co możliwe, żeby się to udało.
Cyt. za: S. Michalkiewicz, Dziejowa szansa, http://www.michalkiewicz.pl/,
dostęp: 4 VIII 2017 r.

„Dziennik Polski” (Kraków), 6 lipca 2017 r.
Andrzej Duda na początku urzędowania zapowiedział, że priory-

tetem jego prezydentury będzie zbudowanie bloku państw leżących pomiędzy

Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Tym samym zaaprobował koncepcję
(…), [nawiązującą] do idei Międzymorza, którą w życie chciał wprowadzić Józef
Piłsudski i jego obóz polityczny, czyli sanacja. W międzywojniu na chciejstwie
się skończyło. Państwa, które miały się zaangażować w tę ideę, dzieliły rozbieżne
interesy, a nawet były mocno skłócone ze sobą. Od niedawna natomiast zamiast
Międzymorza obecna władza [w Polsce] używa terminu Trójmorze. (…) Niecały
rok temu politycy z 12 państw leżących między tymi trzema morzami podpisali
w Dubrowniku jednostronicową deklarację, w której zarysowane zostały reguły
współpracy. Trójmorze tworzy: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
Celem nadrzędnym tej inicjatywy ma być wyrównanie różnic w poziomie życia w obrębie UE, bo wszystkie kraje wchodzące w skład Trójmorza są
krajami członkowskimi Unii – twierdzi Veronika Jóźwiak, ekspertka z Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zwraca uwagę na fakt, że ma być to projekt przede wszystkim gospodarczy (…). Ekspertka podkreśla, że na razie współpraca dwunastu państw jest na etapie wstępnych rozmów na poziomie prezydenckim. Identyczne stanowisko zajmuje dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie i Klubu Jagiellońskiego: „O konkretach można będzie mówić, gdy sprawy w swoje ręce przejmą ministerialni eksperci z poszczególnych resortów. Jeżeli oni dojdą do porozumienia, wtedy dopiero będzie można
mówić o sukcesie”.
Liderzy Trójmorza liczą na wsparcie USA. (…) Prezydent Donald Trump
liczy na to, że USA zarobi na gazie, który zamierza sprzedawać państwom
Trójmorza. Jako całość Trójmorze zajmuje 28 proc. powierzchni UE. Zamieszkuje
je 22 proc. obywateli Unii. Ale gospodarczo „12” nadal jest chuchrem, bo tworzą-
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ce je kraje wytwarzają w sumie 10 proc. PKB całej Unii. W przeliczeniu na mieszkańca Trójmorza przypada średnio 14 750 euro rocznie, czyli 51 proc. przeciętnej
w państwach tzw. starej UE.
Czy może powstać sojusz państw Trójmorza? Będzie z tym wielki problem, bo podobnie jak w międzywojniu podziały w tym regionie Europy są silne – prognozuje prof. [Michał] Chorośnicki, [politolog z UJ]. Przypomina, że
(…) nie ma kraju w tym regionie, który w Polsce widziałby lidera. Dla Węgrów
i Czechów nasze przywództwo jest nie do przyjęcia – mocno akcentuje prof.
Jerzy Maria Nowak, wieloletni dyplomata, wiceprezes Stowarzyszenia EuroAtlantyckiego. Ziemowit Szczerek, autor książki „Międzymorze. Podróże przez
prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową”, zwraca uwagę, że w większości
krajów regionu projekt Trójmorza nie jest nawet dostrzegany dla przeciętnego
wyborcy, a nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby iść gdzieś pod przewodnictwem Polski. Niektóre kraje, jak Czechy, Słowacja czy państwa bałtyckie,
chcą przede wszystkim blisko współpracować z Niemcami czy szerzej – z zamożnym Zachodem. Węgry są zachwycone owocami współpracy z Rosją Putina.
Bułgaria od lat ma wiele wspólnych interesów z Moskwą. Rumunia stawia głównie na Francję. Rządzący dziś Polską są natomiast postrzegani jako niechętni
Berlinowi, Paryżowi czy Rzymowi. – A bez pieniędzy unijnych, pochodzących
głównie z budżetów zamożnych krajów, nie może nastąpić znacząca poprawa
infrastruktury wewnątrz krajów Trójmorza. Pieniądze z UE są kluczowe – podkreśla Piotr Maciążek, znawca energetyki z portalu Defence24. Ale nie ulega wątpliwości, że wspólna sieć gazociągowa w obrębie Trójmorza jest potrzebna, a tym
samym trzeba zabiegać o wsparcie ze strony USA, w tym kupowania od nich
gazu. Prognozy mówią, że do 2030 r. jego konsumpcja wzrośnie w krajach „12”
o 14 proc. w stosunku do 2015 r., gdy w całej UE ma spaść o 4 proc. Największy
wzrost odnotować ma m.in. Polska.
Cyt. za: W. Knap, Co to jest Trójmorze i czy ta idea ma szanse się powieść…, http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/, dostęp: 9 VIII 2017 r.

Gazeta.pl, 7 lipca 2017 r.
O powołanej do życia przed rokiem Inicjatywie Trójmorza zrobiło się
głośno za sprawą warszawskiego szczytu, na którym pojawił się prezydent USA
Donald Trump. Głośno również dlatego, że nie wszystkie państwa przywiązują do
niego taką wagę, jak Polska, czego potwierdzeniem był skład ich delegacji.
Trójmorze to wspólna inicjatywa Polski i Chorwacji. W założeniu ma
być platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między
Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. (…) Celem [Inicjatywy Trójmorza]
jest wzmacnianie głosu Europy Środkowej w UE oraz zacieśnianie współpracy
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infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej w regionie. Kraje Trójmorza stanowią 28 proc. terytorium UE i 22 proc. jej ludności, ale zaledwie 10 proc. PKB.
Testem dla Inicjatywy miał być warszawski szczyt, tym ważniejszy, że
z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
„Nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy” – mówił na inauguracji prezydent Andrzej Duda. „USA
stoją ramię w ramię z krajami Trójmorza” – zapewniał gość specjalny szczytu
prezydent Donald Trump.
O ile obecność amerykańskiego przywódcy, nawet jeśli była symboliczna,
podnosiła rangę wydarzenia, to skład delegacji można uznać za rysę na wizerunku inicjatywy, która zdaniem wielu aspiruje do bycia swoistą przeciwwagą dla
państw tzw. starej Unii.
10 państw współtworzących Trójmorze było reprezentowanych przez
prezydentów, dwa wysłały przedstawicieli niższego szczebla. Mowa o Czechach,
reprezentowanych przez przewodniczącego Izby Poselskiej, a przede wszystkim
Austrii, w imieniu której głos zabierał ambasador.
Dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr Marcin
Kędzierski przyznaje w rozmowie z portalem Gazeta.pl, że nie wszystkie państwa
regionu patrzą z ogromnym entuzjazmem na Trójmorze. Jednocześnie zaznacza,
że inicjatywa ma potencjał: „Tak naprawdę warszawski szczyt dopiero inaugurował Inicjatywę. Ubiegłoroczny szczyt w Dubrowniku można bowiem uznać jedynie za swego rodzaju zaręczyny. Kontynuując tę analogię, nikt nie jest w stanie
powiedzieć w dniu ślubu, czy małżeństwo będzie zgodne i trwałe”.
Dr Marek Madej z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje, że zróżnicowana
ranga delegacji daje do myślenia o woli zaangażowania części krajów w ten projekt i swego rodzaju warunkowości ich udziału. „Niemniej nie musi to oznaczać,
że inicjatywa nie może przynieść pozytywnych rezultatów w dziedzinie infrastruktury, współpracy naukowo-kulturalnej czy jako forum konsultacyjne” – mówi dr
Madej w rozmowie z portalem Gazeta.pl. (…)
Dr Madej zastrzega, że Trójmorze może pomóc w zacieśnianiu więzów
gospodarczych w regionie, ale tylko wówczas, gdy nie będzie postrzegane jako
projekt konfrontacyjny, skierowany przeciw jakiejś grupie państw: „Pamiętajmy,
że potencjał gospodarczy uczestników Trójmorza, choć niemały, będzie raczej
niewystarczający do realizacji ambitnych planów, np. w dziedzinie infrastruktury
gazowej”. Zdaniem eksperta ds. międzynarodowych Trójmorze może być jedynie
platformą współpracy w wybranych dziedzinach czy projektach. „ A to oznacza, że
nie zastąpi w pełni innych kanałów i formuł współpracy, co najwyżej je uzupełni
i to nie jako płaszczyzna pierwszoplanowa. Taką całościową płaszczyznę kooperacyjną w Europie już mamy, jest nią Unia Europejska” – mówi dr Madej. (…)
Na pytanie czy realizacja ambitnych planów infrastrukturalnych jest możliwa w tak niejednorodnym gronie, dr Kędzierski odpowiada twierdząco, z za-
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strzeżeniem, że nie będzie to łatwe: „Na razie największe zaangażowanie wykazują państwa, które zainicjowały ten format współpracy, czyli Polska i Chorwacja.
Pewne kroki poczyniła także Słowacja. Pozostali partnerzy na razie czekają”.
Kluczowe jego zdaniem będą kolejne miesiące – jeśli jakieś polsko-chorwackie
projekty okażą się sukcesem, zainteresowanie pozostałych krajów będzie rosnąć.
„Jest takie powiedzenie, że małe sukcesy rodzą długoletnie przyjaźnie. Niech to
będzie dewiza Trójmorza” – mówi.
(…) Z pewnością prezydent [Andrzej Duda] może liczyć na wsparcie
prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović. Jej zdaniem warszawski szczyt
z udziałem Donalda Trumpa pozwolił zyskać regionalnemu projektowi większą
międzynarodową rozpoznawalność.
W piątek [7 lipca 2017 r.] pięć pierwszych umów o współpracy w ramach Trójmorza podpisali przedstawiciele firm i instytucji z Polski i z Chorwacji.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, uczestniczyli w niej Duda
i Grabar-Kitarović.
Pytany czy to nie za mało, dr Madej zaznacza, że nie oceniałby tego w kategoriach zerojedynkowych. „Owszem, może nieco niepokoić, że konkretny dorobek
to w sumie dwustronne kontakty przedsiębiorstw z dwóch państw najmocniej angażujących się w inicjatywę. Niemniej niepozorne początki, jeśli będą przynosić konkretne pozytywne rezultaty, mogą okazać się atrakcyjne dla innych państw” – mówi.
Zastrzega jednocześnie, że będzie to wymagało cierpliwości i unikania
wielkich deklaracji czy ambitnych planów politycznych zogniskowanych wokół
Trójmorza. „Tymczasem obecnie panuje wokół tej idei, przynajmniej w Polsce, atmosfera swoistego wzmożenia. Grozi to rozbudzeniem zbyt wielkich oczekiwań,
co w rezultacie zakończy się rozczarowaniem” – mówi dr Madej. I dodaje: „Im
większy ciężar gatunkowy zostanie nadany inicjatywie o tak silnych ograniczeniach strukturalnych, tym bardziej kosztowne będą jej ewentualne niepowodzenia
czy niepełne sukcesy”.
(…) Zgodnie z ustaleniami przyszłoroczny szczyt w Bukareszcie [w 2018 r.]
będzie poprzedzony spotkaniem prezydenckich doradców, którzy przygotują agendę, koncentrując się na priorytetach infrastrukturalnych. „Mamy nadzieję, że w międzyczasie będą zawierane już konkretne umowy na dalsze konkretne inwestycje,
poza tymi, które już są realizowane” – powiedział prezydent Duda.
Dr Madej zaznacza, że realizacja ambitnych planów będzie bardzo trudna:
„Interesy są często zbieżne w niewielkim stopniu, a Trójmorze jest grupą państw
o względnie podobnych potencjałach. Nawet największa w nim Polska nie może
aspirować do roli zdecydowanego przywódcy”.
Zdaniem eksperta wszelkie porozumienia będą wymagały intensywnych
konsultacji i poszukiwania kompromisu, co może być żmudnym procesem. O sile
inicjatywy będzie można rozmawiać po przyszłorocznym szczycie. Pytanie czy
politycy wykorzystają czas, by ambitne deklaracje przełożyły się na konkrety.
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Cyt. za: Szczyt Trójmorza - sukces czy porażka? Nie wszystkie państwa
regionu wpadają w euforię, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/, dostęp:
10 VIII 2017 r.

Geopolityka.net, 8 lipca 2017 r.
Niemalże w żadnej analizie politologicznej poświęconej wizycie
D. Trumpa w Polsce nie zadano pytania, dlaczego inicjatorami Trójmorza i gospodarzami szczytu, zakończonego właśnie w Warszawie, jest Polska i Chorwacja?
Czy strategiczne położenie tych państw jest tutaj kluczowe?
Moim zdaniem jest ono bardzo ważne, aczkolwiek nie najistotniejsze.
Najważniejsze jest coś zupełnie innego.
Po pierwsze, oprócz Polaków, to nikt inny jak Chorwaci, potrzebują wiz
do USA. Dla naszych południowych słowiańskich braci Stany były najważniejszym kierunkiem emigracji, sięgającej – podobnie jak w Małopolsce – XIX wieku.
Po drugiej wojnie światowej wielu działaczy ustaszowskich znalazło schronienie,
a także było wykorzystywanych do walki propagandowej z reżimem J. Tity przez
służby amerykańskie. Można zaryzykować twierdzenie, że Chorwaci – oprócz
Polaków – są najbardziej proamerykańskim narodem z bloku Trójmorza. (…).
Stosunki chorwacko-amerykańskie najsilniejsze oparcie mają w latach
1991-1995 i słynnej, aczkolwiek mało w Polsce opisanej, operacji z 1995 roku,
znanej pod kryptonimem „Burza” (chorw. Oluja). W jej wyniku armia chorwacka przejęła Krajinę. Uważa się, że jej autorami byli chorwaccy generałowie Ante
Gotovina, Ivan Čermak i Mladen Markač, lecz tak naprawdę logistycznym i intelektualnym zapleczem tej operacji byli Amerykanie oraz oficerowie pochodzenia
chorwackiego, wykształceni w szkołach wojskowych w USA i Australii. Po pokoju z Dayton, to właśnie oni, uzyskawszy chorwackie obywatelstwo, budowali
struktury wojskowe i aparat bezpieczeństwa państwa.
Polskę i Chorwację – oprócz postawy proamerykańskiej – łączy jeszcze
jedno – katolicyzm, przywiązanie do wartość chrześcijańskich, konserwatyzm
społeczno – obyczajowy oraz gorący patriotyzm.
Wreszcie, kolejnym czynnikiem, wygodnym z punktu widzenia
Amerykanów, jest relatywnie wysoka „antyniemieckość” oby narodów. Wśród
Chorwatów, szczególnie tych usposobionych patriotycznie i narodowo, dominującym jest przekonanie, że po rozpadzie Jugosławii w Chorwacji pozostało jedno przedsiębiorstwo o nazwie „Dalmacja”, które pracuje od początku maja do
końca września. Za likwidację przemysłu – podobnie jak w Polsce – wymienione
chorwackie środowiska narodowo – patriotyczne obarczają Niemców. W zeszłym
roku, można było w Dalmacji przeczytać wielkie bilbordy polityczne informujące,
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że Chorwaci nie życzą sobie islamskich imigrantów, których powinna zabrać do
sobie kanclerz A. Merkel.
Chorwaci i Polacy – to również kliny antyrosyjskie Trójmorza. Polacy,
przez swoje doświadczenie historyczne bezpośrednio, zaś Chorwaci pośrednio.
Wiemy, że stosunki chorwacko – serbskie są nie należą do łatwych, zaś Serbia jest
tradycyjnym sojusznikiem Rosjan na Bałkanach. Ponadto, skoro zdaniem obecnej
administracji amerykańskiej Unia Europejska jest projektem niemieckim, a Serbia
aspiruje do Wspólnoty, poprzez Chorwatów można wpływać na ten proces, z czego Chorwaci umiejętnie korzystają. Ostatnio, niezadowoleni ze stanu szkolnictwa
chorwackojęzycznego pod jurysdykcją Belgradu, zablokowali unijne negocjacje
i wyjechali z Brukseli.
(…) Trojmorze (Międzymorze) jest głęboko zakorzenione w myśli politycznej zainteresowanych narodów oraz Ukraińców, których na szczyt nie zaproszono. Jednak każda myśl geopolityczna potrzebuje politycznego i finansowego
akuszera. W wypadku obecnego projektu Trójmorza – są to Stany Zjednoczone
– z całym dobrodziejstwem inwentarza.
Czy zainteresowane narody zdobędą się na wysiłek, aby coś z rozgrywki
mocarstw ugrać dla siebie, czas pokaże. Należy pamiętać, że skoro najważniejszy przywódca współczesnego świata pofatygował się do Warszawy (nieformalnej
stolicy Międzymorza), to znaczy, że region od Splitu do Warszawy jest bardzo
ważny w rozgrywce geopolitycznej mocarstw i grzechem zaniedbania byłoby tego
nie wykorzystać.
Cyt. za: M. Siudak, Trójmorze – projekt polski czy chorwacki?, http://geopolityka.net/, dostęp: 11 VIII 2017 r.

Idea Trójmorza wstępnie „przyjęła się” i weszła w etap realizacji.
Po warszawskim spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas konferencji prasowej w dniu 6 lipca 2017 roku, na pytanie o Trójmorze, prezydent Donald Trump odpowiedział, że popiera tę inicjatywę i gotów jest jej
pomóc. Jest to bodaj najbardziej optymistyczna przesłanka, która pozwala żywić uzasadnione nadzieję, iż całe przedsięwzięcie, zapoczątkowane
przez prezydentów Polski i Chorwacji, powiedzie się. Ma wszakże protektora w osobie amerykańskiego prezydenta. Uzyskało deklarację wsparcia
ze strony Donalda Trumpa, który najwyraźniej nie zamierza pozwolić na
wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Jak można
przypuszczać, do tego rodzaju strategii potrzebne mu jest terytorialne zaplecze i Trójmorze może być takim miejscem.
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W tej sytuacji trudno się spodziewać, że Niemcy będą tę inicjatywę wspierać czy tylko „spokojnie” się jej przyglądać. Wręcz przeciwnie,
niepokoją się. Świadczy o tym ton, w jakim prasa niemiecka informuje o Trójmorzu. W zupełnie podobnym duchu wypowiadają się te media
w Polsce, które zdominowane są przez kapitał niemiecki. Pod tym względem wtórują im proniemieckie partie i środowiska polityczne w Polsce.
Niektórzy publicyści są przekonani, że Niemcy zrobią wszystko, że
użyją wszystkich swoich możliwości, żeby ten projekt utrącić, nie tylko
w Polsce, ale i innych zainteresowanych państwach. Należy wątpić w to,
że Niemcy bez obaw dla swej pozycji w Unii Europejskiej przyjmą zapewnienia, że Trójmorze mogłoby stać się nowym pomysłem na zwiększenie
jedności europejskiej. Czy uspokoi Niemców chociażby deklaracja ministra
prezydenckiego Andrzeja Szczerskiego, że „im bardziej zjednoczona Europa

Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa, tym więcej jedności w Europie”?

Tymczasem prezydent Donald Trump udzielił inicjatywie Trójmorza
swojego poparcia. Nie można jej będzie łatwo storpedować, jak niegdyś heksagonale czy zmarginalizować, jak istniejącą jeszcze Inicjatywę
Środkowoeuropejską (CEI). Trójmorze ma swojego protektora w osobie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlatego wydaje się, iż wiele racji ma jeden
z publicystów, który apeluje, by ten niezwykle sprzyjający moment dziejowy wykorzystać do stworzenia faktów dokonanych. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że fakty te będą z czasem wymagały obrony. W tym miejscu
publicysta ów sugeruje, i chyba słusznie, że w sumie inicjatywa Trójmorza
wiąże się z ryzykiem. Jednak – jak trafnie zauważa – „nie ma polityki bez
ryzyka i chodzi tylko o to, by było ono dobrze skalkulowane. Trójmorze,
czyli heksagonale uzupełnione i poprawione – ze Stanami Zjednoczonymi
jako protektorem – wydaje się skalkulowane nieźle”5. Słuszność przywołanej opinii zdaje się potwierdzać irytacja Niemiec, zwłaszcza ich stronników
ulokowanych w proniemieckich środowiskach politycznych w Polsce, jak
również postawa opartych na kapitale niemieckim mediów, które ostentacyjne zbagatelizowały wsparcie prezydenta Donalda Trumpa dla inicjatywy
Trójmorza.

S. Michalkiewicz, Wrogowie Polski się pienią, „Goniec” (Toronto) z 9 VII 2017 r.,
cyt. za: http://www.michalkiewicz.pl/, dostęp: 10 VIII 2017 r.
5
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3. Aspekt chrześcijański
Jakkolwiek by interpretować motywy analizowanego projektu, wydaje się niemal oczywiste, że może on stanowić realną i skuteczną odpowiedź na wyzwania i znaki nadziei, przed jakimi wciąż stoi Europa, a które
nie są obce również Kościołowi w Europie. W tym kontekście warto z uwagą wczytać się w słowa św. Jana Pawła II, traktując je jako ważną przesłankę pozwalającą na integralną ocenę inicjatywy Trójmorza. W adhortacji
Ecclesia in Europa Biskup Rzymu napisał:
Wydaje się, że czasy, w jakich żyjemy i związane z nimi wyzwania to
okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni,
pozbawieni nadziei; stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. Liczne niepokojące oznaki pojawiły się na początku trzeciego tysiąclecia na horyzoncie kontynentu
europejskiego, który «choć jest pełen znaków i świadectw wiary, a jego społeczność niewątpliwie żyje w większej wolności i jest bardziej zjednoczona, odczuwa
skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza historia dokonała w najgłębszych
tkankach jej ludów, często rodząc rozczarowanie».
Wśród wielu aspektów, (…) chciałbym przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie,
że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania
Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką
duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. (…)
Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed
przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej się boimy przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. (…) Jesteśmy
świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; dominuje poczucie
osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty. Wśród innych przejawów tego
stanu rzeczy w dzisiejszej sytuacji w Europie zauważa się niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i słabości samej koncepcji rodziny, przeciągające się
i powracające konflikty etniczne, odradzanie się pewnych postaw rasistowskich,
a nawet napięcia międzyreligijne, egocentryzm izolujący jednostki i grupy od
innych, narastanie powszechnej obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. Wielu ludzi obawia się, że trwająca obecnie
globalizacja zamiast prowadzić ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie
za logiką, która spycha najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na
ziemi.
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W powiązaniu z szerzącym się coraz powszechniejszym indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej: podczas
gdy instytucje opieki pełnią godną uznania funkcję, zauważa się zanik poczucia
solidarności, co powoduje że ludzie – choć nie brakuje im tego, co konieczne pod
względem materialnym – czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia.
Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się
człowieka za «absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew
naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni
Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia
człowieka» i dlatego «nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się
rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego
hedonizmu w strukturze życia codziennego». Europejska kultura sprawia wrażenie
«milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał6.

No cóż, zdecydowana większość owej diagnozy dotyczy Unii
Europejskiej, która nie potrafiła i nadal nie potrafi czy nawet nie chce przeciwdziałać rozpowszechnionej „fragmentaryzacji egzystencji”, dominacji
poczucia osamotnienia lub mnożącym się podziałom i kontrastom, o których mowa w cytowanej adhortacji Ecclesia in Europa. Trójmorze ma szansę ów kryzys przełamać, ożywiają w państwach członkowskich solidarność
międzyludzką w duchu antropologii chrześcijańskiej zawartej w społecznym nauczaniu Kościoła. Pod tym względem chyba nie bez znaczenia jest
fakt, iż główni inicjatorzy Trójmorza, Polska i Chorwacja, należą do najbardziej katolickich krajów w Europie.
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THE THREE SEAS INITIATIVE - A RISKY PROJECT THAT CREATES
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT

Abstract
The Three Seas Initiative is an economic and political initiative bringing together twelve European countries located between the Adriatic, the Baltic
and the Black Sea. Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Lithuania,
Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary belong to this group of
countries. The Three Seas Initiative is primarily the result of the joint actions of
Poland and Croatia. The aim is to strengthen the voice of Central Europe in the
European Union and to integrate cooperation in terms of infrastructure, energy and
economy in the region.
The text includes thoughts on the opportunities and threats that arise from
the whole venture. The member states state that they wish to act within and for the
good of the unity of the European Union. But do the strongest states of the Union
recognize this assurance, not seeing in it a threat to the integrity of the Union itself? This is an important, politically complex issue. Donald Trump supported the
Three Seas Initiative in Warsaw on July 6, 2017. This fact has further animated
discussions on this subject.
The final part of the article includes a presentation of excerpts from the
media and journalistic opinion pieces on the Three Seas Initiative. The following
websites are mentioned: Niezalezna.pl, Gosc.pl, Gazeta.pl and Geopolityka.net. In
addition, the following were used: a programme broadcast on Radio Maryja and
a text published in the Cracow daily Dziennik Polski.

DISSERTATIONES PAULINORUM

TOM XXVI – 2017

Michał Tadeusz Handzel OSPPE
PROPOZYCJA WYJŚCIA
Z JASKINI PONOWOCZESNEJ KULTURY

Wstęp
Historia zachodniej filozofii nowożytnej i współczesnej to zasadniczo racjonalizm popadający na przełomie XX/XXI wieku w nihilizm. Źródeł
tego stanu rzeczy należy się chyba dopatrywać – jak zauważył Frederick
Copleston – w średniowiecznym oddzieleniu filozofii od teologii, wiary od
myślenia1. W ponowoczesnym społeczeństwie przejawia się to w tym, że
refleksję intelektualną często opiera się na „idei śmierci Boga” (Fryderyk
Nietzsche), „idei końca człowieka” (Michel Foucault) oraz „idei śmierci
autora” (Roland Barthes). Z tej też racji, gdy zaczyna się w niektórych kręgach myślowych mówić o możliwości poznania prawdy obiektywnej, czy
też o prawdzie absolutnej (gr. aletheia, ros. istina) rozumianej jako prawda
ostateczna lub też prawda całościowa, wówczas można spotkać się przynajmniej ze zdziwieniem. Albowiem wielu dzisiejszych myślicieli uważa,
iż po publikacjach autora „Pisma i różnicy” (L’écriture et la différence) nie
można już mówić o jakiejkolwiek obiektywnej interpretacji czegokolwiek2.
Wszak jedyną formą refleksji filozoficznej i w ogóle wszelkiego odpowiedzialnego dyskursu kulturowego – w świetle tekstów Jacquesa Derridy
– wydaje się być dekonstrukcja… Stąd też jedynie zasadnymi mogą być
sceptycyzm, intelektualny antyracjonalizm czy antyhumanizm, „od biedy”
lingwistyczna lub też logiczna analiza języka. Można jeszcze „zasadnie”
uprawiać filozofię nauki oraz kosmologię, tworząc logiczne konstrukty myPor. F. Copleston, Historia filozofii, t. 3: Od Ockhama do Suareza, tłum.
H. Bednarek, S. Zalewski, Warszawa 2001, s. 7-14.
2
Zob. J. Derrida, Pismo i różnica, tłum K. Kłosiński, Warszawa 2004.
1
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ślowe, których w żaden sposób nie da się zweryfikować empirycznie (np.
teoria strun). Jednak wedle tego poglądu nie ma możliwości poznania prawdy. Absurdem byłoby dążenie do poznania prawdy absolutnej!

1. Język i myślenie
1.1. Umiarkowany relatywizm językowy
Paradoksalnie taki stan rzeczy ma swoje uzasadnienie nie tylko
w oddzieleniu filozofii od teologii, lecz znajduje swoje uzasadnienie we
współczesnym językoznawstwie. Dziś, a więc w drugiej dekadzie XXI stulecia, już wiemy, że różne języki wydzielają elementy świata w zależności
od doświadczeń i potrzeb kulturowych. Z tej też racji występuje odmienność wyobrażeń desygnatów z pozoru podobnych pojęć (co notabene stanowi swoistą „zmorę” dla tłumaczy przy translacji leksemów właściwych
tylko dla danego języka). Przykładem niech będzie język hopi (język Indian
Arizony). Posiada on tylko jedną wspólną nazwę dla „przedmiotów latających” zarówno takich jak owady czy ptaki, jak i samoloty czy lotnie. Inny
język jednego z plemion indiańskich nie ma jednej uogólnionej nazwy dla
drzewa, ale ma jedną wspólną nazwę dla „długiej rzeczy stojącej”, zaś „długa rzecz stojąca żywa” jest tożsama z tym, co w języku polskim określamy
słowem „drzewo”3.
Z kolei język węgierski przejawia bardzo duże zróżnicowanie w zakresie nazewnictwa rodzeństwa. O ile w języku polskim mówimy jedynie
„brat” lub „siostra”, to w mowie naszych południowych sąsiadów (chodzi
o magyar nyelv) istnieje odrębna nazwa na brata starszego i młodszego,
a także starszej i młodszej siostry. Osobliwe zróżnicowanie przejawia język
navaho odnośnie do kolorów, wyróżniając np. 5 nazw kolorów „biały”, czy
też dwie odmiany „czarnego”4.
Oczywiście wspomniane różnice nie dotyczą jedynie pewnych cech
akcydentalnych (barwy) czy też nazewnictwa osób lub rzeczy. Również
konceptualizacja i nazewnictwo stanów emocjonalnych wygląda bardzo

3
4

Por. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2008, s. 193.
Por. tamże, s. 194-195.
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różnie w różnych językach. Na przykład smutek jako brak stanu pożądanego, związany z rozłąką z kimś bliskim zostanie w języku polskim nazwany
jedynie „tęsknotą”, ale już w języku rosyjskim będzie się mówić w zależności od odcienia znaczeniowego o czymś takim jak: „toska”, „skuka”, lub
też „unynije”. Zupełnie inaczej wygląda odniesienie do wspomnianego stanu w kulturze języka francuskiego. Ponieważ w tym języku brak jest podstawowego predykatu określającego „tęsknotę” (czyli np. odpowiedników
polskich leksemów „tęskno mi”, „tęsknię”), to owo szczególne odczucie
smutku wiązane jest głównie ze stanami patologicznymi utożsamianymi
z melancholią.
Ukazane wyżej przykłady świadczą o jednej rzeczy: język, którym
posługuje się dany człowiek wpływa dość znacznie na jego percepcję świata. Konsekwencją tego stanu jest między innymi fakt, iż brak wyróżnienia
nazwowego powoduje niezauważenie przez ludzi mówiących danym językiem subtelnych różnic w świecie realnym5.
Językoznawcy mocno dziś podkreślają, że języki kształtują sposób percypowania i rozumienia rzeczywistości. Pomimo, iż istnieje uniwersalny język myśli ludzkiej (uniwersalny język semantyczny), który
umożliwia przekład wszelkich treści, które dadzą się racjonalnie wyeksplikować, to zawsze pozostaje pewien obszar nieprzetłumaczalny,
który dotyczy sfery emocji i świata wartości. Można zatem przełożyć
z jednego języka na drugi wiele złożonych, dość specyficznych, właściwych poszczególnym językom pojęć. Nie da się jednak dokonać pełnego
poprawnego przekładu poezji, która bazuje na obrazach i konotacjach
specyficznych dla danego języka, nierzadko utrwalając dzieje i sposób
przeżywania wspólnoty ludzkiej. Istnieją bowiem pojęcia nieprzekładalne na inne języki, które można jedynie w przybliżeniu wyeksplikować za
pomocą pojęć uniwersalnych.
Efektem tego stanu rzeczy jest fakt, iż - od strony psychologicznej
patrząc – komunikować można się w każdym dowolnym języku, ale zrozumieć do końca z drugim człowiekiem dzięki wypowiedzeniu się w pełni
można tylko we własnym języku. Dobrze rozumiał to św. Jan Paweł II –
emigrant „z przymusu” – który 24 lutego 1981 roku mówił do młodzieży: „Kultura każdego narodu wyraża się […] przede wszystkim w języku.
Język jest kształtem, jaki nadajemy naszym myślom […]. W języku zawiera się szczególny kształt danego ludu lub narodu”6.
5
6

Por. tamże, s. 195-197.
Cyt. za: tamże, s. 199.
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Należy więc uznać za językoznawcami, że zawsze język warunkuje
myślenie człowieka. Ponadto nie tylko umożliwia mu kontaktowanie się
z innymi ludźmi, ale również utrwala (tj. przechowuje) swoiste dla każdej
kultury widzenie i wartościowanie świata, a także przekazuje je członkom
danej wspólnoty językowej i kulturowej7.
1.2. Problem językowy
Być może dochodząc do tego punktu niniejszego tekstu, ktoś zapyta: dobrze, ale co to ma wspólnego z problematyką poruszaną we wstępie?
Otóż koncepcje, o których była mowa na początku artykułu (wstęp) powstały zasadniczo w języku francuskim, angielskim i niemieckim. Jeśli chodzi
o inne języki, to dokonuje się próby recepcji w tych językach wspomnianych teorii z mniejszym lub większym skutkiem, w zależności od danego
języka. Z tej też racji nie istnieje „postmodernistyczna zhongguó zhéxué”8,
„postmodernistyczna darśana”9, czy też „postmodernistyczna Nihon tetsugaku”10.

Por. tamże, s. 198-200.
Nazwa określająca w języku chińskim refleksję filozoficzną powstałą w początkach
pierwszego tysiąclecia przed Chr. i konstytuująca się w kręgu cywilizacji chińskiej aż do
epoki nowożytnej niezależnie od wpływów czy kontaktów z innymi kręgami cywilizacyjnymi. Refleksja ta rozwija się w różnych formach do dnia dzisiejszego. Por. A Iwońska,
Filozofia Chin. Uwagi wstępne, w: B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, Kraków
2001, s. 317-328; A. Maryniarczyk (red.), Słownik – przewodnik filozoficzny, Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012, s. 372; J.-L. Líu, Wprowadzenie do filozofii
chińskiej. Od myślenia starożytnego do chińskiego buddyzmu, tłum. M. Godyń, Kraków
2010, s. 5-12, 26-46.
9
Nazwa pochodzi z sanskrytu i używana jest zamiennie z bhāratīẏa-darśana, a określa refleksję filozoficzną powstałą w I połowie I tysiąclecia przed Chr. na terenie subkontynentu indyjskiego i kontynuowana do dzisiaj, której jedną z cech charakterystycznych
jest posiadanie własnych źródeł – całkowicie niezależnych od myśli śródziemnomorskiej;
por. M. Kudelewska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych, w: B. Szymańska (red.),
Filozofia Wschodu, dz. cyt., s. 11-35; A. Maryniarczyk (red.), Słownik – przewodnik filozoficzny, dz. cyt., s. 422.
10
Właściwie Nihon[-no] tetsugaku – refleksja filozoficzna uprawiana w obszarze
cywilizacji japońskiej od ok. VI w. do XVII wieku, podlegająca wpływom zachodnim,
charakteryzująca się oryginalną analizą rzeczywistości; por. A. Maryniarczyk (red.),
Słownik – przewodnik filozoficzny, dz. cyt., s. 429; B. Szymańska, Buddyzm w Japonii, w:
B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, dz. cyt., s. 269-283.
7
8
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1.2.1. Język chiński
W pierwszym przypadku nie jest to możliwe, gdyż język chiński
posiada struktury gramatyczne w żaden sposób nie dające się logicznie
w pełni przełożyć na struktury języków europejskich. Cechuje go obfitość
słów wyrażająca obiekty i kształty oraz ubóstwo czasowników wyrażających zamiany i przekształcenia. Charakteryzuje go również wyrażanie pojęć w bardzo konkretnej formie, która opisuje rzeczywistość raczej poprzez
indywidualizację i specyfikację, a nie przez analizę. Język chiński ujawnia zamiłowanie do używania symbolicznych określeń bazujących na bezpośredniej percepcji – zupełnie różnych (a nawet treściowo sprzecznych)
z tymi, które powstały w kulturze europejskiej. Ponadto w języku chińskim
nie ma ani jednego wyrazu, który odpowiadałby jakiemuś zachodniemu
słowu wyrażającemu ideę ogólną i abstrakcyjną; między innymi z tej racji
chińskie słowa są bliższe nazwom własnym niż rzeczownikom pospolitym
znanym w językach zachodnich. Można co prawda znaleźć w tym języku
wiele słów wyrażających subtelne różnice pomiędzy określonymi rzeczami
lub czynnościami, ale żaden z chińskich filozofów nie był świadomy związku zachodzącego między pojęciami ogólnymi a szczegółowymi. Z tej też
racji nigdy pojęcia uniwersalne i obejmowanie nimi odpowiednio sklasyfikowanych pojęć nie były cechą charakterystyczną chińskiej filozofii.
Ponadto w języku tym bardzo rzadko występują słowa odpowiadające w językach europejskich przyimkom, spójnikom i zaimkom względnym, a także nie występuje rozróżnienie między liczbą pojedynczą a mnogą. Struktura tego języka jest tak skonstruowana, iż nie ma on ustalonych
wykładników gramatycznych czasu lub trybu czasowników; nie ma też kategorii przypadku; a także jeden wyraz może być w zależności od użycia:
czasownikiem, rzeczownikiem lub przymiotnikiem (patrząc z punktu widzenia gramatyk języków europejskich). W efekcie tego stanu rzeczy w tradycji chińskiej powstało wiele tekstów mających charakter metafizyczny
(szczególnie teksty taoistyczne). Nie ma jednak za wiele pism o charakterze
mocno spekulatywnym, zaś problem istnienia uniwersaliów – charakterystyczny w swoim czasie dla kultury europejskiej – z racji języka wydaje się
nie do sensownego przełożenia11.

Por. H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie Chiny Tybet Japonia,
tłum. M. Kanert, W. Szkudlarczyk-Brkić, Kraków 2005, s. 179-193.
11
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1.2.2. Sanskryt i języki Indii
Drugi nurt myślowy bazuje na sanskrycie, którego cechą jest między innymi bogate słownictwo abstrakcyjne (w przeciwieństwie do chińskiego). Mało tego, każdy rzeczownik i przymiotnik w tym języku może
zostać przekształcony właśnie na rzeczownik abstrakcyjny poprzez dodanie sufiksów „-tā” lub „-tva”, co stwarza wręcz nieograniczone możliwości
tworzenia takich określeń, podczas gdy w grece i łacinie tego typu słowotwórczość z racji gramatycznych po prostu nie istnieje. Takie języki jak angielski, francuski czy niemiecki (oraz inne języki europejskie), które tworzyły się na podstawie greki i łaciny, opisując byt jednostkowy, dokonują
tego poprzez wskazanie na jego atrybuty lub cechy uosabiane konkretnie
przez niego samego. Natomiast w sanskrycie dany byt widzi się tylko jako
przypadek należący do abstrakcyjnego uogólnienia. Z tej też racji myślenie
filozoficzne w językach Indii (tworzących się w oparciu o sanskryt) różni się
od szkół filozofii europejskiej, w których – w historii filozofii - zarówno indywidualność, jednostkowość jak i powszechność były traktowane na równi jeśli chodzi o znaczenia i status logiczny. Na subkontynencie indyjskim
ranga będącego przedmiotem poznania obiektu jednostkowego zazwyczaj
była umniejszana na rzecz obiektu jednostkowego będącego przedmiotem
wnioskowania oraz bytu uniwersalnego, będącego wynikiem postrzegania.
Dlatego też jednostka lub obiekt jednostkowy w tych językach zawsze są
w swej istocie czymś uniwersalnym i powszechnym, w którym są zakorzenione i w którym się urzeczywistniają. Inaczej jest w językach europejskich, gdzie myślenie abstrakcyjne ma miejsce zawsze w odniesieniu do
indywiduum wyrażonego w liczbie pojedynczej, z którego wyabstrahowuje
się uniwersalne znaczenia.
Można powiedzieć, że w Europie konkretem w myśleniu jest – z racji konstrukcji gramatycznych używanych języków (np. angielski, francuski, niemiecki) – byt jednostkowy, zaś w Indiach konkretem są uniwersalia.
Z tej też racji Hindusi zasadniczo nie rozróżniają w wystarczający sposób
– patrząc z perspektywy europejskiej – bytu wyposażonego w jakiś atrybut
i samego atrybutu, nie widzą też różnicy pomiędzy tym, co wspiera substancję a samą substancją12.

12

Por. tamże, s. 53-61.
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1.2.3. Język japoński
Podobnie jak z myślą chińską i indyjską, rzecz ma się również z kulturą
Japonii ukonstytuowaną w oparciu o język japoński, który w dużym stopniu
kształtował się zapożyczając wiele elementów z języka chińskiego. Do nich
należą przede wszystkim pewien zasób słownictwa przyjętego przez Japonię
z Chin (tzw. słownictwo sino-japońskie), a także zapożyczone znaki pisma chińskiego. Struktura gramatyczna języka japońskiego jest dość przejrzysta, jakkolwiek mocno odmienna od języków europejskich. Przede wszystkim nie ma
w nim wyraźnego rozróżnienia liczby mnogiej od liczby pojedynczej zarówno
w formach rzeczowników i przymiotników, jak i w koniugacji czasowników
z przymiotnikami. Nie ma również w tym języku odmiany przez przypadki,
których odpowiedniki tworzone są poprzez użycie odpowiednich partykuł.
Ponadto język mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni posiada bardzo
złożone formy, tryby i aspekty czasowników służące między innymi do wyrażania szacunku i stopnia zależności między odbiorcą a nadawcą wypowiedzi, a także powalające rozróżnić płeć rozmówców13. Właściwie – patrząc od
strony językoznawczej – należałoby mówić o dwóch sposobach posługiwania się językiem, to jest o dwóch płciowych dialektach. Całość związana jest
z niebywałym zróżnicowaniem leksykalnym wynikającym z wysoce zhierarchizowanego układu społecznego. Z tej też racji jest to język honoryfikatorów i eufemizmów, w którym kobiety częściej używają rzeczowników
i czasowników z honoryfikatorami, natomiast mężczyźni stosują je w formie
podstawowej; eufemizmy zaś są stosowane niezależnie od płci i pozycji społecznej14. W efekcie tak wielkiego uzależnienia języka od statusu rozmówcy,
w komunikacji czasem może się zdarzyć, iż dana osoba nie wiedząc kim jest,
do jakiej grupy należy i jaką w niej pełni funkcję ów drugi człowiek, do którego ma się zwrócić, może zwrócić się do niego w formie mocno utrudniającej komunikację15. Pośrednio związane jest to z faktem, iż język japoński
posiada właściwość, której nie ma żaden inny język świata – jego warstwa
leksykalna w sposób niezmiernie bogaty mimetycznie przedstawia otaczającą Japończyków przyrodę, perfekcyjnie naśladując np. szemranie strumienia
lub też śpiew cykad16. Nie bez racji mówi się, iż jest to język zasadniczo
Por. M. Malenowicz, Literatura japońska. Od VI do połowy XIX w., Warszawa 1994,
s. 12-14.
14
Por. J. Bator, Japoński wachlarz, Warszawa 2004, s. 253.
15
Por. tamże, s. 247.
16
Por. B. Wybacz, Urok oka. Postrzeganie przyjemności w kulturze japońskiej,
13
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przystosowany do wypowiadania wrażeń niż tworzenia refleksji analitycznej
na wzór filozofii zachodniej. Dzięki temu można w nim na przykład wypowiedzieć czasownik, który nie ma ani podmiotu, ani dopełnienia i jest przy
tym czasownikiem przechodnim, na podobieństwo aktu poznawczego bez
podmiotu poznającego i bez poznawanego przedmiotu17.
Tak specyficzny język wytworzył dość swoistą myśl warunkującą
kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni. Filozofia tworzona w tym języku przede
wszystkim unikała abstrakcyjnych teorii nie mających związku z praktyką;
stawiała na równi intuicyjny wgląd i rozumowe myślenie, często wyakcentowując to pierwsze. Ponadto jej cechą charakterystyczną była niechęć do
transcendentnego ujmowania sacrum, traktując świat zjawisk jako Absolut
i odrzucając jednocześnie istnienie czegokolwiek poza światem zjawisk18.
Dlatego tradycyjną kulturę Japończyków cechowały: brak indywidualizmu
oraz apoteoza harmonii i poświęcenia się dla innych.
Jak zauważyła Agnieszka Kozyra za Kitarō Nishida, można powiedzieć, iż - z racji specyfiki języka - w Kraju Kwitnącej Wiśni wytworzyła się “kultura absolutnej nicości” (zettaimu-no bunka), w odróżnieniu
od “kultury bytu” (u-no bunka) na Zachodzie. Owa „absolutna nicość” nie
oznacza negacji bytu, lecz absolutnie sprzeczną samotożsamość, czyli taką
paradoksalną jedność wszelkich przeciwieństw, w której odrębne cechy zostają zachowane. Dzięki temu w ramach języka japońskiego został stworzony swoisty system - logika absolutnej nicości (sprzecznej tożsamości bytu
i niebytu), która jest logiką paradoksu, ściśle powiązaną z buddyjską logiką
tożsamości afirmacji i negacji (sokuhi)19.
1.3. Konstrukcje gramatyczne a postmodernizm w Azji
W kontekście wspomnianej wyżej specyfiki językowo-kulturowej
staje się zrozumiałym zdanie Masao Miyoshi, iż postmodernizm jest zjawiskiem kultury Zachodniej i nie może być eksportowany na cały świat20.
[Instytut Kulturoznawstwa UMCS - maszynopis], Lublin 2005, s. 15-24.
17
Por. B. Roland, Imperium znaków, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2004, s. 51-54.
18
Por. H. Nakamura, Systemy myślenia, dz. cyt, s. 341-345.
19
Por. A. Kozyra, hasło: Filozofia japońska, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna
Encyklopedia Filozofii, t. V, Lublin 2004, s. 254-256.
20
Por. D. O’Keefe, ‘Postmodernism in Japan’: Critics, historians and writers analyze
the contemporary age, The Japan Times (wersja elektroniczna): http://www.japantimes.co.
jp/culture/2016/09/10/books/book-reviews/postmodernism-japan-critics-historians-writ-
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Podobne przekonanie żywi Daniel J. Adams, uzasadniając swoje stanowisko tym, że „nie można mówić o postmodernizmie bez wcześniejszego odniesienia do nowoczesności i modernizmu, a to są wewnętrznie integralne
elementy kultury Zachodniej; to dopiero wobec nich zaistniały współczesne
poglądy [postmodernistyczne] rozpowszechniające się na świecie. Należy
więc stwierdzić, iż postmodernizm jest ruchem, który powstał jako reakcja
na modernizm cywilizacji zachodniej”21. Patrząc z perspektywy Dalekiego
Wschodu wydaje się, iż historyczną przyczyną zaistnienia postmodernizmu
jest właściwie swoisty impas analizy lingwistycznej tzw. świata cywilizacji
zachodniej22. To struktury gramatyczne języka angielskiego, niemieckiego
i francuskiego są tak skonstruowane, iż sensownym wydaje się: niemożliwość poznania prawdy obiektywnej, irracjonalizm, nihilizm, agnostycyzm,
antyhumanizm, ateizm.
Nie oznacza to oczywiście, że w Chinach, Indiach lub Japonii nie
ma ateistów lub też agnostyków, ale chodzi o to, że kryterium sensu w tych
kulturach, z racji konstrukcji gramatycznej lokalnych języków jest na tyle
„silne”, że podstawowe tezy postmodernistyczne wydają się mieć niezwykłą trudność „w zadomowieniu” na kontynencie azjatyckim z banalnego
powodu: przekład wydaje się nie mieć sensu.
Można by powiedzieć, iż odbiór jednego z „najsensowniejszych”
konstruktów myślowych współczesnej Europy, w przekładzie na tamtejsze
języki staje się po prostu „bezsensownym bełkotem”.
Oczywiście sprawa nie dotyczy jedynie kontynentu azjatyckiego.
Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do kultur wschodniosłowiańskich.
Aleksander Sołżenicyn po zapoznaniu się z podstawowymi elementami tego
prądu myślowego stwierdził, że „sprowadza on współczesny świat do poziomu cmentarza, na którym nie istnieje nic, co mogłoby żyć, a jakakolwiek
rzecz lub też idea wydziela zapach zgnilizny”23. Natomiast poeta i prozaik
ers-analyze-contemporary-age/#.WQmSX_kgXIV, dostęp: 3 V 2017 r.
21
«In addition, the postmodern is primarily a phenomenon of Western culture. One
cannot speak of the postmodern without first speaking of modernity and modernism, for it
is from within Western culture that the modern view of the world has arisen. The postmodern is, therefore, a movement which has arisen in reaction to the modernism of Western
civilization» (D. J. Adams, Toward A Theological Understanding Of Postmodernism,
Cross Currents (wersja elektroniczna): http://www.crosscurrents.org/adams.htm, dostęp:
3 V 2017 r.
22
Por. tamże.
23
«Razmontirowało sowriemiennyj mir do sostojanija kładbiszcza, gdie niet niczego żywogo, no lubaja wieszcz ili idieja» (cyt. za: http://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-ekonomiki-i-nravstvennosti-v-istorii-filosofskoi-mysli, dostęp: 9 V 2017 r.
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Jurij Pydkij, poznawszy postmodernistyczne postulaty filozoficzne uznał,
iż jest to projekt logicznie sprzeczny sam w sobie; pewna koncepcja, która
w żaden sposób nie jest na tyle spójna, aby mogła być sensownie zastosowana w odniesieniu do życia jakiegokolwiek społeczeństwa24. Oczywiście
są przekłady postmodernistycznych tekstów zachodnich na języki wschodniosłowiańskie, ale nie ma asymilacji ich treści na gruncie tamtejszej refleksji filozoficznej; w żaden sposób nie przekłada się również fakt ich istnienia
(przekładów) na szerszą recepcję podstawowych idei w kulturze.
Można więc zaryzykować hipotezę, że pewne koncepcje teoretyczne
rozpoznawane w historii filozofii, czy też szerzej w historii idei jako postmodernizm należy uznać za swoiście możliwe w odniesieniu do kryterium
sensowności w językach: angielskim, niemieckim i francuskim, być może
w kilku (kilkunastu) innych językach Europy Zachodniej ze względu na
konstrukcje gramatyczne tych języków, ale już jako słabo sensowne w językach Europy Wschodniej, i zupełnie bezsensowne w językach Dalekiego
Wschodu.

2. Poznanie obiektywne a język
Czy jednak człowiek może w swoim myśleniu niejako „wyjść poza
język”? Otto Neurath rozważając w swoim czasie ten problem w tzw. Kole
Wiedeńskim argumentował, iż jest to niemożliwe, a to z tej racji, że myślimy w języku25. Mało tego, należy uznać, iż każdy człowiek myśli w jakimś
«Priesłowutoje prieodolenije postmodiernizma okazałosʹ niewozmożnym! W siłu
samoj powiestki posledniego, kotoryj w borʹbie s razlicznymi riepriessiwnymidoktrinami
postulirował swoi sobstwiennyje idieołogiemy, nie podrazumiewajuszczije nikakich anti
i kontr, tocznieje, lubojantagonizm uże był wkluczon w biespriedielnuju sfieru wlijanija Tieksta, Pisʹma i proczich igr oznaczajuszczich. I nikakoj konstatacyjej iznoszennosti
postmodierna i uż tiem boleje ustałostju, skukoj i daże sołżenicynskoj anafiemoj (…)
otkriestitʹsia ot niego nie połucziłosʹ; on, kak i proczijeart-naprawlenija,wzyskiwał pijetiet,
i lubaja legitimnaja abierracyja wnutri etogo respecta triebowała po krajniej mierie nie
mienʹszej diskursiwnoj obosnowannosti i wystradannosti, czem u popirajemogo kumira,
kotoryj wmiestie s wielikimi swobodami prinios s soboj i nie mienieje wielikije aporii (…)
Inymi słowami, w priłożenii k postmodiernu wporugoworitʹ o prieodolenii nie jego samogo, a, ni mnogo ni mało, niewozmożnogo!» (http://postmodern.in.ua/?p=2366, dostęp:
9 V 2017 r.
25
P. Prechtl, Leksykon pojęć filozofii analitycznej, tłum. J. Bremer, Kraków 2009,
s. 166.
24
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konkretnym języku i to właśnie dzięki niemu może opisywać to, co poznaje
lub też własne przemyślenia; a jeśli tak jest, to czy ów język nie jest jednak
swoistą przeszkodą w poznawaniu? Przecież konstruując pewne wnioski
w oparciu o dane zmysłowe, człowiek robi to używając konkretnych struktur gramatycznych, dzięki którym – jak już była wcześniej o tym mowa
– kształtuje własny sposób percypowania i rozumienia rzeczywistości.
Gdyby czynił to w innym języku niż jego ojczysty, można przypuszczać,
iż jego obraz świata mógłby być inny; podobnie jak najprawdopodobniej
różny jest obraz świata kogoś, kto myśli w języku francuskim od tego, kto
myśli w języku chińskim.
Można więc uznać, że sam język tworzy obraz świata i zarazem
przez własną strukturę niejako „zaciemnia” poznanie realnie istniejącej rzeczywistości niezależnie od naszej świadomości. W pewien sposób potwierdza ten stan rzeczy również współczesna psychologia poznawcza ukazując, iż każdy człowiek tworzy sobie indywidualną niepowtarzalną recepcję
świata, która tylko w przybliżeniu oddaje prawdziwe cechy rzeczywistości
istniejącej poza umysłem26.
Z drugiej strony to właśnie język pełni w poznaniu istotną funkcję
poznawczą, polegającą na wspomaganiu procesów przetwarzania informacji, myślenia i rozumowania, a także percepcji, pamięci i kontroli poznawczej; to dzięki niemu możliwe jest myślenie pojęciowe, którego składnikami są właśnie pojęcia, sądy i schematy, a nie obrazy umysłowe. Jego
znaczenie jest na tyle duże, że w związku z konsekwencjami poznawczymi
wpływa też na moralność danego człowieka, gdyż dzięki konkretnemu językowi człowiek może „panować nad sobą”, kierując pod swoim adresem
rozmaite nakazy i zakazy.
Należy jednak zauważyć, iż samo myślenie – w świetle współczesnej psychologii poznawczej – nie ogranicza się jedynie do języka, lecz
przybiera również postać obrazową, to znaczy poza językiem może polegać na łączeniu w dłuższe lub krótsze ciągi nietrwałych lub też trwałych
form reprezentacji poznawczej, jakimi są wyobrażenia. Również myślenie
abstrakcyjne nie jest tożsame z używaniem języka, chociaż nie byłoby bez
niego możliwe27.

Por. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa
2013, s. 23-29.
27
Por. tamże, s. 590-594.
26
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2.1. Myślenie
Te różne formy myślenia związane są z jednym istotnym faktem
mającym decydujący wpływ na ludzką percepcję rzeczywistości – z recepcją sensoryczną, którą współczesna psychologia rozumie jako odzwierciedlenie bodźców w receptorach czyli narządach zmysłów. Ta forma poznania
otaczającego człowieka świata i zarazem samopoznania (dotycząca między
innymi propriocepcji, ale też np. odczuwania bólu) jest pierwszym etapem
procesu spostrzegania. To dzięki niej zazwyczaj człowiek widzi raczej cały
obiekt, niż składające się na niego części. Może on oczywiście nazwać na
przykład kolor danego obiektu, ale najpierw rozpoznaje co to za obiekt,
a dopiero później może skupić uwagę na jego cechach lub składnikach.
Dzięki temu procesowi pojawiają się w umyśle spostrzeżenia zwane perceptami – nietrwałe umysłowe reprezentacje obiektów (dotyczy wszystkich
zmysłów). Konsekwencją ich pojawienia jest pojawienie się w umyśle reprezentacji trwałych, to jest pojęć i schematów28. Dopiero w oparciu o nie
pojawia się w umyśle ludzkim proces myślenia. Współczesna psychologia
rozumie go jako proces łączenia poznawczych elementów reprezentacji
świata (obrazów, pojęć lub sądów) w dłuższe ciągi i paradoksalnie przypisuje mu funkcję praktyczną: utworzony ciąg zastępuje realne, obserwowalne
zachowanie w rzeczywistym świecie fizycznym lub społecznym, uwalniając w ten sposób daną osobę od psychologicznych konieczności ponoszenia
natychmiastowych skutków własnych działań29.
Ujmując rzecz dość prosto, chodzi o to, że myślenie pozwala człowiekowi znaleźć rozwiązanie problemów życiowych wyłącznie dzięki
przekształceniom dokonywanym na umysłowych reprezentacjach świata,
przez co zastępuje ono działanie pozwalając na symulowanie wydarzeń
rozgrywających się w świecie realnym zarówno bez negatywnych jak i pozytywnych konsekwencji typowych dla rzeczywistego zachowania. Z tej
też racji można powiedzieć, iż myślenie jest narzędziem pozwalającym testować modele mentalne w „wirtualnym”, czyli wyobrażonym świecie30.

Por. tamże, s. 278-282.
Por. E. Nęcka, Myślenie, w: M. Materska, T. Tyszka (red.), Psychologia i poznanie, Warszawa 1997, s. 224-232.
30
Por. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa
2013, s. 420-422.
28
29
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2.2. Rozumowanie
Czymś innym natomiast jest rozumowanie, które psychologia poznawcza definiuje jako proces formowania wniosku na podstawie przesłanek, czyli z wykorzystaniem uprzednio nabytej lub powszechnie dostępnej
wiedzy. Współcześnie wyróżnia się dwie podstawowe formy rozumowania:
dedukcyjne i indukcyjne31.
Pierwsza z nich polega na wyciąganiu wniosków z przesłanek z wykorzystaniem formalnych reguł logiki. Należy przy tym zauważyć, iż istnieje możliwość zaistnienia rozbieżności pomiędzy logiczną rzetelnością
a materialną prawdziwością wniosku dedukcyjnego. Ten stan rzeczy może
wynikać stąd, że rozumowanie dedukcyjne nie prowadzi do uzyskania nowej wiedzy, ale ma na celu jej wydobycie z przesłanek, w których jest zawarta oraz ma celu jej zwerbalizowanie.
Druga forma rozumowania polega na wyprowadzaniu nowych
twierdzeń lub hipotez na podstawie skończonej liczby zgromadzonych
przypadków (np. obserwacji). W efekcie tego procesu, poprzez analizę posiadanych przesłanek szczegółowych, dana osoba dochodzi do wykrycia
i sformułowania pewnych prawidłowości ogólnych, które są przedmiotem
twierdzenia. Patrząc z punktu widzenia logiki tego typu wniosek (efekt rozumowania indukcyjnego) jest często niepewny i zazwyczaj z założenia
nie da się nic zrobić, aby to się zmieniło (zawsze może pojawić się jakiś
przypadek, którego nie wzięto pod uwagę w rozumowaniu indukcyjnym)32.
2.3. Sądy i decyzje ludzkie
Obok myślenia i rozumowania współczesna psychologia poznawcza
wyróżnia jeszcze jako działania typowo ludzkie o charakterze poznawczym
dwa procesy: wydawanie sądów oraz podejmowanie decyzji.
Pierwszy z nich polega na wyrażeniu wprost twierdzenia na temat pewnego stanu rzeczy (np. przynależności obiektu do określonej kategorii, posiadania przez obiekt jakiejś cechy, wartości danego obiektu z punktu widzenia
pewnego kryterium, jak również prawdopodobieństwa wystąpienia danego
zdarzenia).

31
32

Por. tamże s. 420.
Por. tamże, s. 444-446.
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Drugi proces to po prostu wybór jednej możliwości działania spośród
co najmniej dwóch opcji; przy czym samo podjęcie decyzji nie oznacza jeszcze podjęcia działania (do zaistnienia której potrzebne są: skuteczna motywacja
oraz obiektywne możliwości realizacji decyzji)33. Istotny wpływ na podejmowane decyzje mają zawsze u każdego człowieka różne elementy poznawcze,
emocjonalne i motywacyjne, wiedza i doświadczenie a także czynniki kontekstualne.
Wszystko to czyni podejmowanie decyzji niezmiernie złożonym procesem psychologicznym nawet wówczas, gdy wydaje się, iż dana osoba podjęła
decyzję spontanicznie i w sposób nieprzemyślany. Zawsze w trakcie procesu, po zgromadzeniu określonego zbioru informacji w fazie przeddecyzyjnej,
dana osoba w pewnym momencie zaczyna niejako „faworyzować” jedną opcję
w stosunku do opcji konkurencyjnych. Wyróżniając w ten sposób swój wybór
nierzadko dana osoba stara się go w jakiś sposób uzasadnić, co czasem może
prowadzić do zasadniczych zmian w strukturze jej wiedzy.
W świetle badań z zakresu psychologii poznawczej okazuje się jednak,
że większość decyzji ludzkich dokonywana jest w oparciu o uproszczone heurystyki a nie wyrafinowane analizy, a to oznacza, iż ludzkie sądy oraz decyzje
są zasadniczo częściowo nieracjonalne. Nie są one jednak całkowicie irracjonalne, gdyż umysł ludzki jest „narzędziem” służącym człowiekowi do przystosowania się w trudnych warunkach środowiska naturalnego oraz społecznego.
Gdyby racjonalność umysłu ludzkiego była znikoma, wówczas skuteczność
adaptacji do życia byłaby mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Paradoksalnie jednak największą wartość w historii ludzkości miały
sądy i decyzje podejmowane w oparciu o uproszczone heurystyki, a nie wyrafinowane modele wywodzące się z modeli naukowych. Związane to było
z faktem, iż przedstawiciele gatunku ludzkiego musieli zazwyczaj podejmować
decyzje w bardzo krótkim czasie i w warunkach niedoboru informacji. W tej
sytuacji największą wartość przystosowawczą, a co za tym idzie swego rodzaju
swoistą racjonalność, wykazywały sposoby szybkie i skuteczne34. Oznacza to,
iż z punktu widzenia psychologii poznawczej należałoby właściwie zmienić
współczesny model postrzegania racjonalności z abstrakcyjnego na ekologiczny, według którego: „racjonalne jest to, co zwiększa nasze szanse w zmaganiach z wyzwaniami stawianymi przez środowisko, a nie to, co wynika z abstrakcyjnych reguł wnioskowania i podejmowania decyzji”35.
Por. tamże, s. 449.
Por. tamże, s. 584-588.
35
Tamże, s. 588.
33
34
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3. Próba wyjścia z platońskiej jaskini
3.1. Uwięzienie
Zarysowany powyżej stan rzeczy zarówno w odniesieniu do konsekwencji wynikających z osiągnięć współczesnego językoznawstwa jak i psychologii poznawczej ukazuje dość ciekawą rzeczywistość. Otóż współczesny
człowiek żyjący w Europie środkowej lub zachodniej poprzez abstrakcyjny
racjonalizm oraz możliwość filozofowania w konkretnym języku (np. angielskim, francuskim czy niemieckim) bardzo często nie jest w stanie poznać
prawdy obiektywnej lub też prawdy absolutnej (gr. aletheia, ros. istina) rozumianej jako prawda ostateczna lub też prawda całościowa.
Można powiedzieć, iż paradoksalnie po dwudziestu czterech wiekach
od napisania przez Platona dialogu Państwo ów Europejczyk znów znalazł się
uwięziony w jaskini, przy czym tym razem jest to jaskinia jego własnej ponowoczesnej kultury, a on został „zakuty” w kajdany języka, którym się posługuje, „oglądając” na „ścianie własnego umysłu” cienie rzeczywistości, którymi
są poznawalne przez niego leksemy, jakimi się posługuje w swoim myśleniu
i rozumowaniu, a także przy wydawaniu sądów i podejmowaniu decyzji.
Pewną próbą jest oczywiście rozwiązanie Jana Woleńskiego sugerujące za Romanem Ingardenem, iż można mówić o wiedzy prawdziwej, gdy dotyczy przedmiotu intencjonalnego wyznaczonego przez operację poznawczą,
ale w żadnym wypadku nie można o niej mówić w odniesieniu do możliwości
poznania przedmiotu realnego. Według tej koncepcji epistemologicznej, każdy
człowiek tworzy sobie tzw. model rzeczywisty w swoim umyśle, który w sensie ścisłym jest formalną reprezentacją tego, co realne; nie poznaje on jednak
realnych ludzi, gór, rzek itp., ale treści danych pojęć i zdań. Należy przy tym
dodać, czego już Jan Woleński nie zauważył, iż są to pojęcia i zdania wypowiadane w danym języku, który jest ukształtowany przez konkretną kulturę, a to
oznacza, że ich znaczenie po przetłumaczeniu na inny język może być częściowo lub zupełnie inne niż rozumienie pierwotne36. W efekcie można by ocenić,
że zamiast „oglądania cieni rzeczywistości” i ich „rozpoznawania” proponuje
on tworzenie własnych – oderwanych od rzeczywistości - wyobrażeń pojęciowych i ich szczegółową analizę, czyli zamienia „cienie” na „miraże”.
Por. J Woleński, Epistemologia, poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa
2007, s. 370-374.
36
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3.2. Propozycja Platona
W efekcie całej tej swoistej „językowo-kulturowej wieży Babel”
oraz za sprawą lansowanego nihilizmu, współczesnemu Europejczykowi
obcą stała się już droga prowadząca do poznania prawdy absolutnej (gr.
aletheia, ros. istina).
Paradoksalnie w historii myśli ludzkiej zdarzyła się już analogiczna sytuacja, kiedy w starożytnej Grecji do głosu doszli sofiści głoszący za
Gorgiaszem z Leontinoi, że „prawda wcale nie istnieje i wszystko jest fałszem”37. Wszakże już przed nim Protagoras wykazywał, iż w odniesieniu
do każdego sądu można przedstawić dwa wiarygodne argumenty wzajemnie się wykluczające (jeden „za”, a drugi „przeciw”). Z tej też racji w odniesieniu do wszystkiego można coś stwierdzić i temu zaprzeczyć, czyli
przytaczać racje, które się wzajemnie znoszą38.
Odpowiedzią na te poglądy była propozycja Platona, którą hasłowo
przedstawił w swoim siódmym liście. Ukazuje on tam drogę prowadzącą do
poznania właśnie prawdy absolutnej (gr. aletheia), która – jego zdaniem –
jest bardzo swoista w swej istocie, gdyż „nie daje się ona bowiem zgoła wysłowić na podobieństwo innych nauk”, lecz poznawalna jest jedynie „dzięki
długiemu współobcowaniu z samym przedmiotem”. Ten, kto ją osiąga (owo
poznanie prawdy absolutnej) przeżywa bardzo szczególną sytuację, a mianowicie doświadcza, iż „roznieca się nagle, jakby od iskry, światło w duszy”, dzięki czemu – jak zauważa Adam Krokiewicz – taki człowiek stosuje
później ostre rozróżnienie pomiędzy:
1. nazwą,
2. definicją,
3. wizerunkiem (eidolon) każdego z „bytów”,
4. umysłową wiedzą o nim (epistiµi kai nus alitis tedoksa),
5. a tym, co jest poznawalne i naprawdę istniejące (gnoston te kai
alitos estin on)39, czyli „ideą”40.
Prawdopodobnie dla zachęty czytelnika do pójścia drogą odkrywania prawdy absolutnej, Platon podaje w owym liście przykład koła. Otóż
37
Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2000,
s. 259-261.
38
Por. tamże, s. 249-251.
39
Cytaty greckie za: A. Krokiewicz, Sokrates, Warszawa 1958, s. 122.
40
Por. A. Krokiewicz, Sokrates, w: Tenże, Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm
Arystypa, Warszawa 2000, s. 96.
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sama nazwa „koło” jest czymś różnym od werbalnego określenia jej znaczenia, które składa się z rzeczowników i czasowników – czyli wypowiadane jest w jakimś języku; powiedzielibyśmy dziś: w jakimś konkretnym
języku ukonstytuowanym w konkretnej kulturze. Oczywiście czymś innym
od nazwy i definicji są liczne wizerunki podpadające pod zmysły, czyli różne obręcze, pierścienie, koła rysowane cyrklem i później wymazywane.
W oparciu o te trzy dane człowiek tworzy sobie wiedzę, czyli „umysłowe
ujęcie i właściwe mniemanie o rzeczy”, o którym można powiedzieć, że
„nie tkwi ono w dźwiękach mowy ani w kształtach materialnych, lecz tylko
w duszy”41. Dla Platona są to jednak jedynie intelektualne pojęcia zmysłowej rzeczywistości. Nie o ich poznanie mu przede wszystkim chodzi.
Piąty stopień poznania to nie wyrozumowane z przedmiotów zmysłowych abstrakcje, nie jakieś zasady lub też prawa logicznego myślenia
(jak uważała swego czasu m. in. Szkoła Marburska)42, lecz odkrycie czegoś
co jest niezniszczalne i wiecznie niezmienne, czegoś co istnieje naprawdę,
czyli ma byt ontyczny w przeciwieństwie do wizerunków, które nie istnieją
prawdziwie, lecz tylko się stają; innymi słowy: mają byt gignetyczny43.
Owo „coś” zostało nazwane przez Platona słowami idea i eidos, które pochodzą od czasownika idein oznaczającego tyle, co „widzieć” i w języku greckim czasów antycznych zasadniczo oznaczającego ujmowanie
wzrokiem formy zewnętrznej jakiejś rzeczy oraz jej kształtu, przy czym
dotyczyło tego co oglądalne zmysłami. W tekstach twórcy Państwa nazwy
te otrzymują jednak inne, rzadko stosowane znaczenie – zaczynają one być
systematycznie używane w sensie alegorycznym, jako widzenie „okiem
umysłu” („okiem duszy”) formy wewnętrznej, czyli natury gatunkowej rzeczy (istoty rzeczy)44.
Podstawowymi cechami tak rozumianych idei (eidosów) są:
a) inteligibilność, co oznacza, że idea jest w pełni przedmiotem intelektu i może być ujęta tylko przez intelekt;
Por. Platon, List siódmy, 342 c, w: Tenże, Listy, tłum. M. Maykowska, Warszawa
1987, s. 52.
42
Por. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000, s. 299-300.
43
Rozróżnienie między bytem ontycznym (statycznym), bytem pojęciowym a gignetycznym (kinetycznym) egzystowaniem zmysłowym jest cechą charakterystyczną myśli
Platona. Niezmienny byt ontyczny stanowi przyczynę zaistnienia gignetycznego, czyli takiego, który się staje posiadając niedoskonałe, doczesne, zmienne i rozciągłe „wizerunki”;
por. A. Krokiewicz, Sokrates, Warszawa 1958, s. 96-97.
44
Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2001,
s. 88-91.
41
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b) niecielesność, czyli przynależność idei do zupełnie innego wymiaru niż świat materialny, który można poznać zmysłami;
c) bytowość w sensie pełnym – idee są bytem realnie istniejącym;
d) niezmienność, co oznacza, iż nie tylko nie powstają ani nie mogą
przestać istnieć, ale również nie podlegają jakimkolwiek zmianom;
e) samoistność, czyli fakt, iż idee istnieją w sobie i przez siebie,
a ich istnienie jest bezwzględnie obiektywne;
f) jedność - dzięki której znajdują wytłumaczenie rzeczy zmysłowe
w niej partycypujące, przez co w pewnym sensie tworzą one jedność zunifikowaną45.
Ich poznanie nie jest jednak łatwe. Aby to uczynić należy sukcesywnie przemierzać drogę prowadzącą przez wszystkie cztery wcześniejsze
formy poznania, praktykując „wspinanie się w górę i schodzenie na dół
poprzez poszczególne stopnie”, przez co „w tym kto jest dobry z natury” 46
mozolnie rodzi się wiedza o naturze rzeczy. W efekcie tych wysiłków podejmowanych przez odpowiednio do tego wyposażonego człowieka - a winien nim być ktoś, kto jest dobry z natury (w sensie moralnym), posiada
łatwość przyswajania wiadomości oraz dobrą pamięć – doświadcza on po
wielu trudach, iż w jego umyśle pojawi się „światło właściwego ujmowania każdej rzeczy i rozumienie napięte aż do najwyższych granic ludzkich
możliwości”47
Gdyby jednak na tę swoistą drogę poznania pragnął wkroczyć ktoś,
kto „z tym co jest sprawiedliwe i w ogóle piękne w każdej dziedzinie, nie
jest jakby zrośnięty z natury i spokrewniony”, to chociażby nie wiadomo
jak był zdolny, to jednak nie posiądzie on prawdziwej wiedzy o ideach48.
3.3. Próba Arystotelesa i rozwiązanie Alkinousa
Myśl Platona wydała się jednak nierealistyczna Arystotelesowi.
Poddaje on ją ostrej krytyce; w nauce o ideach dostrzega on jedynie ideologiczne podwojenie rzeczywistości, co w żadnej mierze nie służy jej zrozumieniu. Między innymi z tej też racji przeciwstawia wspomnianej koncepcji naukę o formach urzeczywistniających się w pewnym substracie, to
Por. tamże, s. 91-92, 102-104.
Platon, List siódmy, 343 e, dz. cyt., s. 54-56.
47
Platon, List siódmy, 344 b, dz. cyt., s. 56.
48
Por. Platon, List siódmy, 343c-344c, dz. cyt., s. 54-56.
45
46
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jest materii; przy czym forma jest zasadą sprawczą doprowadzającą rozwój
do jego pełnej realizacji. Można powiedzieć, iż forma jest tym, co dane
i tym co zadane jej rodzajowi, jest również niejako prawem rozwoju rzeczy - celową przyczyną czyniącą rzecz upostaciowieniem swojej idei, która
jest zawarta w konkretnym bycie. Według Arystotelesa, formy istnieją nie
w jakimś platońskim „inteligibilnym świecie”, lecz właśnie w rzeczach - są
immamentne światu poprzez to, iż kształtują materię.
Dzięki tak postrzeganej rzeczywistości Arystoteles był w stanie
skonstruować swoistą hierarchię bytów, układając niejako „drabinę form”.
W jego konstrukcji myślowej na końcu owej hierarchii winna stać forma
wszelkich form, która za treść ma wyłącznie samą siebie – jest myśleniem
myślenia. Owa szczególna forma według filozofii Stagiryty jest bóstwem
i stanowi źródło wszelkiego ruchu; można powiedzieć: jest „kosmicznym
motorem” całej istniejącej rzeczywistości. Tak rozumiane bóstwo jest jednak częścią istniejącego świata podobnie jak dowódca armii w jakiś sposób
zawsze jest jej częścią49.
Arystotelesowska wizja rzeczywistości – jak zauważył swego czasu
ks. kard. Tomáš Špidlík – „grzeszy” brakiem podejścia transcendentalnego.
Stagiryta jednak w swoiście rozumianej przeciętności człowieka umiał ukazać
pozytywne strony jego ograniczoności ontologiczno-epistemologiczno-etycznych. Ukazał między innymi, iż doskonałość nie jest poza człowiekiem,
lecz została wpisana niejako w jego naturę, zaś uszczęśliwienie polega na
poznaniu i praktykowaniu etyki cnót50.
Autor Etyki nikomachejskiej zanegował jednak poznanie świata
idei, gdyż w jego wizji rzeczywistości taki świat po prostu nie istnieje, a to
z tej przyczyny, iż w jego mniemaniu bóstwo może tylko myśleć o rzeczy
najdoskonalszej, a jest nią przecież samo bóstwo…51.
Należy zauważyć, iż w tym punkcie swojego myślenia Arystoteles
popełnia poważny błąd, na co pośrednio zwrócił już w starożytności uwagę
Alkinous, wedle którego prawdziwy Bóg, jeśli jest rzeczywiście Bogiem, to
może myśleć o czym chce. Z tej też racji myśli Boga mogą dotyczyć również
idei. Skoro Jego myśli są wieczne i niezmienne, to takimi są również idee52.
49
Por. S. Bułgakow, Światło wieczności. Medytacje i spekulacje, tłum. J. Chmielewski,
Kęty 2010, s. 153-156.
50
Por. T. Špidlík, I. Gargano, Duchowość Ojców greckich i wschodnich,
tłum. J. Dembska, Kraków 1997, s. 16.
51
Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, dz. cyt., s. 431-432.
52
Por. Alkinous, Wykład nauk Platona (Didaskalikos), tłum. K. Popławski, Kraków
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4. Powrót do „pierwszego żeglowania”
4.1. Punkt „wyjścia z jaskini”
W tym miejscu należy zadać proste pytanie: skąd wiemy, że poza rzeczywistością fizyczną (materialną) istnieje jakaś rzeczywistość niematerialna
(np. Bóg, świat idei itp.)? Aby na nie odpowiedzieć, wydaje się być czymś
bardzo sensownym, aby – w świetle wcześniejszych spostrzeżeń – wykorzystać jakiś język, który nie będzie miał „obciążeń kulturowych” i będzie miał
charakter „maksymalnie obiektywny”. Potrzebny jest też – w sensie naukowym – nieobciążony żadnym subiektywizmem najbardziej obiektywny punkt
wyjścia rozumowania odnoszącego się do ewentualnego istnienia pozafizycznej rzeczywistości (czyli meta-fizycznej).
Nauką, która w dzisiejszym świecie zdaje się najbardziej obiektywnie
opisywać całą istniejącą rzeczywistość jest fizyka – w sensie ścisłym fizyka
kwantowa. Język tej nauki nie jest w żaden sposób obciążony relatywizmem
poznawczym wynikającym z kontekstu kulturowego, to znaczy niezależnie
od języka i kultury fizyka zawsze w sensie treściowym jest taka sama (nie
istnieją treściowe różnice pomiędzy fizyką kwantową anglojęzyczną, japońskojęzyczną, chińskojęzyczną, rosyjskojęzyczną, ukraińskojęzyczną czy polskojęzyczną). Dlatego wydaje się najbardziej zasadnym, aby za punkt wyjścia w refleksji metafizycznej przyjąć wiedzę z zakresu współczesnej fizyki
kwantowej.
Inną pomocą o charakterze obiektywnym, która pozwoliłaby dać odpowiedź na pytanie postawione powyżej wydaje się być współczesna logika
filozoficzna. Jej przedmiot i rozważania w dużej mierze są również niezależne
od kontekstu kulturowego.
Niestety, nie da się prowadzić rozważań metafizycznych poza językiem, gdyż z konieczności muszą one być podejmowane w jakimś języku.
Mimo to wydaje się jednak zasadnym wziąć pod uwagę cały istniejący dorobek myśli ludzkiej, jaki powstał na przestrzeni dziejów. Ponadto od strony
psychologicznej patrząc, zasadnym wydaje się, aby za punkt wyjścia wziąć
poznanie zdroworozsądkowe oraz przyjąć w założeniu tzw. ekologiczny model postrzegania racjonalności. W tym modelu – o czym była już hasłowo
mowa powyżej – racjonalne jest to, co zwiększa nasze szanse w zmaganiach
2008, IX 163, s. 164.
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z wyzwaniami stawianymi przez środowisko, a nie to, co wynika z abstrakcyjnych reguł wnioskowania i podejmowania decyzji.
Poza tym rozważania, o których mowa, muszą brać pod uwagę współczesną wiedzę z zakresu psychologii poznawczej a to z tej przyczyny, że jej
negacja jest w sensie ścisłym negacją rzetelnej wiedzy o tym, w jaki sposób
ludzie poznają świat. W efekcie tej negacji może się zdarzyć, iż zostanie utożsamiony umysł ze świadomością lub potraktowany jako przedmiot doznań
i myśli – jak do tej pory zazwyczaj przyjmowano w różnych koncepcjach filozoficznych53.
Cennym narzędziem poznawczym wydaje się również współczesne
językoznawstwo, tym bardziej, że do tej pory kryterium sensu danego języka
w jak najmniejszym stopniu wpływało na kryterium prawdziwości poznania
prawdy absolutnej (gr. aletheia, ros. istnina).
Można w sumie stwierdzić, że od strony współczesnego paradygmatu
naukowości patrząc, możliwość poznania prawdy obiektywnej o charakterze
metafizycznym może dać człowiekowi uwzględnienie następujących kwestii:
wzięcie pod uwagę wiedzy z zakresu współczesnej fizyki kwantowej, psychologii poznawczej, językoznawstwa i współczesnej logiki filozoficznej, a także
wzięcie pod uwagę całego istniejącego dorobku myśli ludzkiej, jaki powstał
w historii (niezależnie od języka i kultury, w jakim dana myśl powstała i została
spisana) oraz przyjęcie tzw. ekologicznego modelu postrzegania racjonalności,
jak również uznanie poznania zdroworozsądkowego za gruntowny punkt wyjścia w całej refleksji meta-fizycznej. Należy przy tym zauważyć, że zapisana
refleksja zawsze jednak będzie „uwikłana” w struktury gramatyczne danego
języka oraz jego warstwę semantyczną, czego niestety nie da się uniknąć.
4.2. Wcześniejsze próby
4.2.1. Lubelska Szkoła Filozoficzna
Czy podjęto w historii myśli ludzkiej próby, o których mowa powyżej? Częściowo. Jeśli chodzi o szczegółowe opracowanie całej istniejącej
na świecie myśli ludzkiej, to podjęło się tego wysiłku Polskie Towarzystwo
Por. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa
2013, s. 22-23, 31-37.
53
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Tomasza z Akwinu, wydając Powszechną Encyklopedię Filozofii (10 tomów
oraz Suplement)54. W oparciu o nią opracowuje się kolejne elementy tomistycznej refleksji filozoficznej w ramach tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej,
którą w zakresie metafizyki zainicjował prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP
wraz z całą (zresztą dość liczną) grupą osób z nim współpracujących.
Patrząc z punktu widzenia historyka filozofii wydaje się, że aktualnie jest to jedyna na świecie całościowa propozycja realistycznej refleksji
filozoficznej, odnoszącej się do wszystkich w przeszłości i współcześnie
istniejących nurtów filozofii. Trzeba podkreślić, że propozycja ta nie popada w nihilizm, subiektywizm, irracjonalizm, naturalizm, sceptycyzm lub
agnostycyzm55. Podstawowe teksty, które wyrażają myśl tej szkoły filozoficznej powstawały jednak przede wszystkim w języku polskim. Dlatego
też treść zapisana w tym języku jest mocno związana z semantyką i strukturą gramatyczną tego języka56. Ponadto przyjęto w tej szkole założenie, iż
metafizyka (a w oparciu o nią cała refleksja filozoficzna) winna być uprawiana niezależnie od rozwoju innych dyscyplin naukowych57, co – gdyby
je potraktować konsekwentnie – w niedalekiej przyszłości owocować by
mogło archaizacją rozwiązań proponowanych przez tę szkołę.
4.2.2. The River Forest School of Thomism
Zupełnie inną próbę podjęto w ramach The River Forest School of
Thomism (River Forest Thomism lub też Aristotelian Thomism). Zainicjował
Zob. A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. I-X, Lublin
2000-2009.
55
Por. M. T. Handzel, Realizm myślenia a główne prądy filozoficzne XX i XXI wieku,
w: M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, O bogactwach Kościoła, Kraków
2014, s. 57-89.
56
Przykładem wyraźnego przeakcentowania pewnych kwestii z racji językowych w tej
szkole może być np. przesadne podkreślanie roli tzw. separacji metafizycznej w filozofii.
Nie znajduje ona już takiego uzasadnienia w strukturze gramatycznej języka rosyjskiego
czy ukraińskiego, w których rola formy fleksyjnej czasownika „być” w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego w zdaniu tworzy zawsze sądy egzystencjalne w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie może ona również tworzyć sądy orzecznikowe
(w rozumieniu M. A. Krąpca); por. A. Baumajster, Toma Akwinśkyj: Wstup do mysłennia.
Boh, buttia i piznannia, Kyjiw 2012, s. 160-162.
57
Por. M. A. Krąpiec, Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości, w: M. A. Krąpiec,
S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński (red.), Wprowadzenie do
filozofii, Lublin 2003, s. 90-92.
54
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ją w miejscowości River Forest (Illinois, USA) William Humbert Kane OP
(1901-1970). Jej przedstawicielami byli między innymi: Raymond J. Nogar
OP, Benedict M. Ashley OP, James A. Weisheipl OP, William A. Wallace
OP. Szkoła ta, w przeciwieństwie do poprzedniej (Mieczysława Krąpca
OP), nie bierze pod uwagę całego dorobku historii myśli ludzkiej jak to czyni tomizm lubelski, lecz koncentruje się zasadniczo na dwóch kwestiach:
poprawnej interpretacji tekstów św. Tomasza z Akwinu i jej uzgodnieniu
z osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych58.
Cechy charakterystyczne tego mało znanego w Polsce nurtu tomistycznego to:
1. Uznanie, iż filozofia św. Tomasza z Akwinu – w przeciwieństwie do teologii – najlepiej jest ukazana w jego komentarzach do tekstów
Arystotelesa, a nie jak uważał E. Gilson w Summa Theologiae i Summa
contra gentiles;
2. Akwinata jest przede wszystkim arystotelikiem stanowczo sprzeciwiającym się wszelkim tendencjom platonizującym w odniesieniu do epistemologii;
3. Poprawna interpretacja tekstów św. Tomasza z Akwinu uzależniona jest od jego znajomości nauk przyrodniczych; z tej też racji odpowiednie
rozumienie filozofii przyrody warunkuje gruntowną znajomość metafizyki;
3. Od czasów Christiana Wolffa w duchu tradycji skotystycznej za
przedmiot metafizyki zaczęto uważać „byt metafizyczny” różny od „bytu
fizycznego” (ens mobile), tymczasem u św. Tomasza jak i u Arystotelesa nie
ma takiego rozróżnienia – przedmiotem metafizyki jest byt realnie istniejący, a nie jego pojęcie; z tej też racji ostre oddzielenie nauk przyrodniczych
od metafizyki nie jest zgodne z myślą Akwinaty;
5. Kluczem do poprawnego odczytania tekstów filozoficznych św.
Tomasza z Akwinu jest dobre zrozumienie Organonu Arystotelesa;
6. Ewentualne widoczne sprzeczności pomiędzy naukami przyrodniczymi a filozofią przyrody mają charakter pozorny;
7. Filozofia Arystotelesa oraz Tomasza z Akwinu nadal może dostarczać współczesnej nauce narzędzi do rozwiązywania wielu paradoksów
związanych z metodologiczną niespójnością różnych teorii;
8. Ani metafizyka, ani teologia nie może stanowić teoretycznej poPodobnie swego czasu czynił tomizm lowański, ale z racji historycznych nie brano
wówczas pod uwagę fizyki kwantowej, bo jej po prostu nie było; por. K. Bańskowski,
Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu, „Studia Philosophiae Christianae” (32)
1996, s. 213-214.
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stawy dla rozwoju nauk przyrodniczych, ale też nie da się uprawiać tych
ostatnich nie przechodząc w pewnym momencie do zasadnych pytań o charakterze metafizycznym lub teologicznym59.
Szkoła River Forest Thomism po wnikliwych analizach historycznych
uznała, iż można stworzyć współczesny model metafizyki bazując na filozofii
św. Tomasza z Akwinu pod warunkiem, że będzie ona meta-fizyką (zgodnie z tradycyjnym rozumieniem: gr. ta meta ta physika – to przecież „to, co
po fizyce” lub też „to, co ponad fizyką”), czyli podobnie jak u Arystotelesa
i Akwinaty pierwszą winna być zawsze dobra znajomość fizyki (gr. physis),
na której można dopiero nabudować refleksję meta-fizyczną60.
W świetle wcześniejszych rozważań należy również zauważyć,
iż – podobnie jak w wypadku Szkoły Lubelskiej – myśl nurtu zwanego
Aristotelian Thomism została wyrażona zasadniczo w języku angielskim,
co oznacza, iż kryterium sensowności jego treści mocno jest związana z semantyką i strukturą gramatyczną tegoż języka.
4.2.3 Tomizm analityczny
Podejściem filozoficznym, w którym wzięto pod uwagę logikę oraz
współczesne językoznawstwo jest tzw. „tomizm analityczny”. Sam termin
– użyty po raz pierwszy przez Johna Haldane w 1995 roku – oznacza taką
formę uprawiania refleksji filozoficznej, która łączy problemy i styl najnowszej filozofii krajów anglojęzycznych z pojęciami i kwestiami, którymi
zajmował się kiedyś św. Tomasz z Akwinu61. Punktem wspólnym głównego
nurtu filozofii analitycznej i tomizmu jest fakt, iż oba te kierunki bronią realizmu ontologicznego i epistemologicznego twierdząc, że:
1. istnieje rzeczywistość niezależna od ludzkiego umysłu;
2. człowiek jest w stanie poznać tę rzeczywistość.
Z tej też racji podstawowym aktem poznawczym człowieka nie jest
Por. Ph. N. Reese O.P., A Brief Note on How to Understand the River Forest School of
Thomism, https://www.academia.edu/8787878/A_Brief_Note_on_How_to_Understand_
the_River_Forest_School_of_Thomism, dostęp: 14 VII 2017 r.; A. Aversa, Aristotelian
Thomism. 8 Theses of Aristotelian Thomism, http://www.u.arizona.edu/~aversa/scholastic/,
dostęp: 14 VII 2017 r.
60
Zob. B. M. Ashley O.P., The Way toward Wisdom: An Interdisciplinary and
Intercultural Introduction to Metaphysics, Notre Dame 2006, s. 3-21.
61
Por. J. Haldane, Analitical Thomism, w: T. Honderich, The Oxford Companion to
Philosophy, Oxford 1995, s. 125.
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ani tworzenie rzeczywistości, ani nakładanie na nią naszego myślenia; wręcz
przeciwnie, ludzkie poznanie jest skierowane właśnie na rzeczywistość, która
istnieje niezależnie od ludzkiego umysłu i języka62.
Kolejnym istotnym czynnikiem łączącym oba te nurty filozoficzne
jest negacja podstawowych założeń postmodernizmu oraz wszelkich tendencji
związanych z antyrealizmem i relatywizmem we współczesnej filozofii poprzez
ukazanie logicznych sprzeczności tkwiących w założeniach tych tendencji.
Dlatego też, ze względu na istnienie powyższych związków, Peter
Geach jako pierwszy w historii filozofii podjął pogłębione studium nad tekstami św. Tomasza z Akwinu w duchu filozofii analitycznej; kolejną osobą
była jego żona Elisabeth Anscombe. Nazywa się ich pierwszymi tomistami
analitycznymi w ścisłym sensie tego określenia. Ich prace dotyczyły przede
wszystkim filozofii umysłu, filozofii moralności oraz metafizyki. W perspektywie historycznej należy zauważyć przynajmniej cztery dziedziny współczesnej filozofii analitycznej, w których znaczącą rolę odgrywa myśl tomistyczna. Są to:
1) filozofia moralności, którą zajmowali się wspomniani już wcześniej
Elisabeth Anscombe (występując przeciwko utylitaryzmowi i emotywizmowi)
i Peter Geach, ale także: Alasdair McIntyre, John Finnis (analiza teorii prawa
naturalnego) oraz Robert George;
2) filozofia umysłu, którą opracowywali: Anthony Kenny, John
Haldane (zagadnienia, którymi się m. in. zajmował to: intencjonalność, odniesienia mentalne, natura oraz pochodzenie pojęć, problem podmiotu myśli, teoria osoby), Martha Nussbaum (opracowywała kwestie relacji umysł-ciało oraz
różne zagadnienia etyczne), Eleonore Stump, Scott McDonald, Robert Pasnau,
Anthony Lisska (analiza teorii percepcji);
3) metafizyka, której zagadnienia analizowali: Christopher Martin,
John O`Callaghan, Eleonore Stump;
4) filozofia religii, którą tworzyli: Brian Davis, Norman Kretzmann,
Eleonore Stump, Scott McDonald, Nicolas P. Wolterstorff63.
Wszyscy oni, dokonując swoistej syntezy myśli Doktora Anielskiego
z osiągnięciami współczesnej filozofii analitycznej, dali podwaliny do prowadzenia badań filozoficznych, które nie tworzą zamkniętego systemu, ale
umożliwiają wykorzystanie współczesnych osiągnięć naukowych (m. in.
z zakresu: językoznawstwa, logiki oraz psychologii poznawczej) do twoPor. J. Haldane, Mind - Word Identity Theory and the anti-Realist Challenge,
w: J. Haldane, Reality, Representation, and Projection, Oxford 1993, s. 15-37.
63
Por. J. Japola, Tomizm analityczny, „Roczniki Filozoficzne” (51) 2003, z. 1, s. 321-345.
62
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rzenia realistycznego opisu rzeczywistości istniejącej niezależnie od ludzkiego umysłu64.
Zasadniczą wadą tomizmu analitycznego jest jednak swoiste tkwienie w mentalnym obrazie świata, będącym uwspółcześnioną wersją fizyki
Izaaka Newtona. Tymczasem nawet Doktor Anielski uważał (podobnie jak
Arystoteles65), iż metafizykę – jeżeli ma być ona nauką – należy uprawiać
w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu fizyki; czego dał wyraz w swojej
Summa contra gentiles66.
4.3. Czasy współczesne
Oprócz wspomnianych wcześniej trzech nurtów tomizmu nie wydaje
się, aby inne współczesne koncepcje filozoficzne mogły pomóc dzisiejszemu Europejczykowi w wyjściu z jaskini ponowoczesnej kultury – a to z tego
powodu, iż albo odrzucają one poznanie zdroworozsądkowe albo logikę filozoficzną albo zakładają a priori, że nie istnieje żadna rzeczywistość meta-fizyczna67. Nie wydaje się również, aby przy założeniach przyjętych przez
wspomniane wyżej nurty tomizmu można było stworzyć refleksję filozoficzną umożliwiającą poznanie prawdy absolutnej na poziomie naukowym. Pod
tym względem nie bez znaczenia są „niedostatki”, o jakich już była wcześniej
mowa.
Jeśli jednak odrzuci się mające charakter prawie aprioryczny wspomniane wyżej pierwsze dwa założenia szkoły River Forest Thomism (nie
znajdują one już uzasadnień we współczesnych badaniach historycznych)
i dokona się syntezy jej osiągnięć z tomizmem lubelskim i tomizmem analitycznym – uwzględniając współczesny paradygmat naukowości oraz współczesną wiedzę z zakresu fizyki kwantowej, psychologii poznawczej, logiki
filozoficznej, uwzględniając cały istniejący dorobek myśli ludzkiej, biorąc za
punkt wyjścia poznanie zdroworozsądkowe oraz przyjmując tzw. ekologiczny model postrzegania racjonalności – można sukcesywnie poznawać kolejne aspekty prawdy absolutnej, wyrażając to w konkretnych językach.
64
Por. A. Baumajster, Toma Akwinśkyj: Wstup do mysłennia. Boh, buttia i piznannia,
Kyjiw 2012, s. 53-56.
65
Por. Arystoteles, Physica, VIII, 4 (254b 7 - 256a 3); Tenże, Metaphysica, ks. XII.
66
Por. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, I 13.
67
Por. M. T. Handzel, Realizm myślenia a główne prądy filozoficzne XX i XXI wieku,
art. cyt., s. 88; B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Warszawa 1998, s. 11-23.
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Paradoksalnie pomocnym w owym wychodzeniu z jaskini ponowoczesnej kultury może stać się swoista recepcja sugestii teoriopoznawczych
odnośnie do drogi, którą ukazał swego czasu Platon w swoim Liście siódmym:
1) współczesna fizyka kwantowa ukazuje nam realistyczny wizerunek (gr. eidolon) każdego z „bytów”;
2) z tej też racji należy ów świat, który nam się przestawia odpowiednio nazwać i zdefiniować od strony filozoficznej – tu niezmiernie ważne są
osiągnięcia współczesnej psychologii poznawczej (w tym tzw. ekologiczny
model postrzegania realności), językoznawstwa oraz filozofii analitycznej,
ale także wzięcie pod uwagę całego dorobku myśli ludzkiej;
3) dzięki dwóm poprzednim „zabiegom epistemologicznym”
w umyśle filozofa powstaje umysłowa wiedza o świecie realnie istniejącym
(gr. epistiµi kai nus alitis tedoksa);
4) dopiero te trzy wcześniejsze elementy poznawcze umożliwiają
próbę wyjaśnienia uniesprzeczniającego rzeczywistości realnie istniejącej
niezależnie od naszej świadomości – tu niezmiernie ważnym jest zastosowanie osiągnięć współczesnej logiki filozoficznej;
5) prawdopodobnie efektem ukazanego we wcześniejszych czterech
punktach procesu poznawczego może być dopiero realne poznawanie tego,
co naprawdę istniejące (gr. gnoston te kai alitos estin on) – jakiegoś aspektu
prawdy absolutnej, będącej być może wyrazem istnienia jakiejś idei znajdującej się w umyśle Stwórcy tego wszechświata68.

5. Realistyczna filozofia naukowa
W prezentowanych powyżej rozważaniach ukazano możliwość
stworzenia realistycznej filozofii naukowej, która przyjmowałaby współczesny paradygmat naukowości i była tworzona w oparciu o współczesne
osiągnięcia fizyki kwantowej, psychologii poznawczej, logiki filozoficznej,
Niniejszy artykuł jest próbą stworzenia podwalin metodologicznych pod pewną
koncepcję filozoficzną. Z tej też racji, na tym etapie rozważań, mówienie o realnym istnieniu jakiegokolwiek Absolutu wydaje się jeszcze metodologicznie mocno nieuzasadnione.
Można jedynie z różnych racji przypuszczać, iż On istnieje, ale aby uzyskać pewność
należy dowieść jego istnienia w świetle założeń proponowanych w niniejszym artykule.
68
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językoznawstwa, przyjmowała tzw. ekologiczny model postrzegania racjonalności, uwzględniała cały istniejący dorobek myśli ludzkiej oraz brała za
punkt wyjścia poznanie zdroworozsądkowe. Celem tak uprawianej filozofii miałoby być ewentualne poznanie prawdy absolutnej (gr. aletheia, ros.
istina) w jej aspektach, które prawdopodobnie mogą być dostępne epistemologicznie umysłowi ludzkiemu. Mankamentem, z którym może się owa
koncepcja nieustannie zmagać, jest wyrażenie jej treści w formie pisemnej
w konkretnym języku, co może ją obarczyć problemem, z którym zetknął
się już swego czasu postmodernizm, a mianowicie tym, że wyjaśnienie
uniesprzeczniające rzeczywistości realnie istniejącej nie w każdym języku
może brzmieć wystarczająco sensownie. Wynika to z faktu, iż konstrukcja
językowego obrazu świata może być dokonywana przez daną osobę jedynie w oparciu o własny język. A przecież konkretna osoba zawsze posiada
wyczuloną intuicję językową, która jest możliwa jedynie wobec własnego języka69. Dlatego też wydaje się zasadnym nieustanne „konfrontowanie
zapisów” tworzonych w różnych językach poprzez tworzenie sensownych
przekładów. Jeżeli okazałoby się, iż takowy w jakimś języku jest niemożliwy, oznaczałoby to, iż wnioski uzyskane przy podjęciu refleksji filozoficznej są jedynie konsekwencją istnienia odpowiedniej gramatyki (lub gramatyk) danego języka (danych języków) – stanowią pozorne wyjaśnienie
uniesprzeczniające rzeczywistości realnie istniejącej.
Celem pozanaukowym tworzenia proponowanej koncepcji filozoficznej może być mentalny obraz świata mający charakter niewerbalny,
nielingwistyczny. Jak już było wspomniane – w świetle współczesnej psychologii poznawczej – myślenie człowieka nie ogranicza się jedynie do języka, lecz przybiera również postać obrazową lub formę myślenia abstrakcyjnego nietożsamego z językiem. Najprawdopodobniej to miał na myśli
św. Anzelm z Canterbury, kiedy pisał o poznaniu poprzez widzenie obrazu70
lub Platon gdy mówił o oglądaniu idei. Ten etap poznania filozoficznego
z konieczności nie może jednak mieć charakteru naukowego, lecz stanowi
już pozanaukowy etap mądrościowego poznania rzeczywistości; poznania
– jak pisał swego czasu Luigi Giussani - już nie racjonalnego, lecz jak najbardziej rozumnego71.
Por. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa,
2010, s. 193-196.
70
Por. Św. Anzelm z Canterbury, Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2007,
s. 193-205.
71
Por. L. Giussani, Zmysł religijny, Kraków 2014, s. 9-10, 28-44.
69
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Summary
The paper attempts to create a methodological basis for the creation of
a realistic scientific philosophy that would accept the contemporary paradigm of
science and be based on contemporary achievements in quantum physics, cognitive psychology, philosophical logic and linguistics. It is also important that it
adopts an ecological model of perception of rationality, and to takes into account
the whole existing output of human thought and to take common-sense cognition
as a point of departure.
The goal of such a philosophy would be to know the absolute truth (aletheia, istina) in its aspects that are likely to be accessible to the epistemologically
- minded human. The problem which may affect this concept on an ongoing basis
is the expression of its content in written form in a specific language, meaning that
clarification of the real world may not sound quite as meaningful in a different
language to the original writing.
Therefore, it seems reasonable - within this concept - to continually “confront the records” created in different languages by creating meaningful translations. If it turns out that a language is impossible, it means that the conclusions
reached in philosophical reflection are only a consequence of the existence of the
appropriate grammar in the given language - they are an apparent explanation of
the reality that exists.
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RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Stanisław Kowalczyk, Elementy społecznej nauki Kościoła,
Norbertinum: Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia, Lublin 2017,
274 strony (ISBN 978-83-7222-586-3)
Książka jest kolejnym cennym dziełem Księdza Profesora Stanisława
Kowalczyka, które stanowi syntezę wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej,
odwołującą się głównie do nauczania św. Jana Pawła II. Niemniej jednak książka uwzględnia także nauczanie papieży: Benedykta XVI i Franciszka. Mając na
względzie polskie realia społeczne, gospodarcze i polityczne, Autor w znacznym
stopniu odwołuje się do nauczania sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Prezentowana publikacja książkowa składa się z dziewiętnastu rozdziałów: I. Nauka społeczna Kościoła – struktura doktrynalna, status metodologiczny,
profil; II. Antropologia personalistyczna podstawą etyki społeczno-ekonomicznej
w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI; III. Antropologiczny wymiar pracy;
IV. Personalistyczna aksjologia przedsiębiorczości; V. Personalistycznej podstawy rozwoju w encyklice ‘Sollicitudo rei socialis’ Jana Pawła II; VI. Nauczanie
społeczne papieża Franciszka; VII. Państwo a problem sprawiedliwości społecznej; VIII. Prawa osobowe człowieka w społecznym nauczaniu kardynała Stefana
Wyszyńskiego; IX. Personalistyczne i etyczne podstawy ekonomicznych praw
człowieka; X. Liberalno-indywidualistyczna koncepcja praw człowieka; XI. Jan
Paweł II a rodzina i jej prawa moralno-społeczne; XII. Chrześcijańska koncepcja
wolności życia gospodarczego; XIII. Dylematy cywilizacji techniczno-konsumpcyjnej; XIV. Etos kapitalizmu – profil, pozytywy, ograniczenia, dylematy; XV.
Problematyka narodu w pismach kardynała Stefana Wyszyńskiego; XVI. Idea narodu w społecznym nauczaniu Jana Pawła II; XVII. Zagrożenia narodu w katechezie pielgrzymkowej Jana Pawła II; XVIII. Jan Paweł II a proces integracyjny
Europy; XIX. Rola państw narodowych a proces integracji europejskiej.
Dobrze się stało, że książka zawiera aż tyle wątków tematycznych.
Szczególną wartość posiadają rozdziały poświęcone problematyce narodu, w których
Autor wyjaśnia pewne nieporozumienia pojawiające się dziś w kontekście nieostrego
rozróżniania pomiędzy patriotyzmem, nacjonalizmem a szowinizmem. Ponadto ważne
są podjęte przez Księdza Profesora kwestie związane z integracją Europy.
Struktura książki jest przejrzysta, metodologicznie logiczna i merytorycznie uzasadniona. Treść naznaczona jest wnikliwym namysłem naukowym i dy-
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daktycznym. Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, protonotariusz apostolski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL w latach 1990-1993, kierownik
Katedry Filozofii Społecznej w latach 1984-2007, po mistrzowsku potrafił wczuć
się w papieskie nauczanie i dzięki temu zdołał ukazać prezentowaną spuściznę
katolickiej nauki społecznej w myśl zasady sentire cum Ecclesia.
Czytelnik autentycznie zainteresowany katolicką nauką społeczną
znajdzie w miarę zintegrowany wykład na temat jej struktury doktrynalnej,
statusu metodologicznego i profilu, jak również uświadomi sobie, że podstawą
etyki społeczno-ekonomicznej, będącej centralnym elementem tej nauki, jest
antropologia personalistyczna. Promował ją i krzewił św. Jan Paweł II. Czynił
to w perspektywie Ewangelii, czemu dawał szczególny wyraz w encyklikach
społecznych.
Poza walorami edukacyjnymi i w pewnym sensie ewangelizacyjnymi,
dzieło ma niewątpliwą wartość merytoryczną. Ukazuje aktualny stan katolickiej
nauki społecznej, będącej w nieustannym rozwoju. Rozwój ten przebiega
w warunkach, które wciąż domagają się wszechstronnego rozeznania. Ksiądz
Kowalczyk dostrzega tę potrzebę i wychodzi jej naprzeciw, o ile jest to tylko
możliwe, chociaż książka ma przecież niewielką objętość.
Uznanie należy się lubelskiemu wydawnictwu Norbertinum, dzięki
któremu prezentowane dzieło zostało udostępnione szerszemu gronu
Czytelników w postaci edycji książkowej. Najnowszym dziełem Księdza
Profesora powinni zainteresować się studenci Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie pracował naukowo i dydaktycznie przez
długie lata. Może jednak stanowić owocną lekturę dla każdego, kto racjonalnie
i nie bez respektu dla przesłanek wiary pragnie troszczyć się o rozwój dobra
wspólnego (społecznego).
Można z niektórymi ujęciami polemizować, ale charakter książki
pozwala na prezentację własnych przemyśleń Autora, zwłaszcza odnośnie do
formułowania myśli i sądów, o ile nie pozostają one w sprzeczności z urzędowym
nauczaniem Kościoła katolickiego. A jeśli chodzi o ten aspekt, to trzeba przyznać,
że książka odznacza się niezwykle staranną dbałością o wierne przekazanie
autentycznej myśli społecznej Kościoła.
Niektóre tytuły rozdziałów można by skrócić, ale jest to oczywiście
sprawa subiektywnych odczuć. Przykładowo rozdział V, noszący tytuł:
Personalistyczne podstawy rozwoju w encyklice ‘Sollicitudo rei socialis’ Jana
Pawła II, można by ująć w formie nieco skróconej, na przykład: Wizja rozwoju
w encyklice ‘Sollicitudo rei socialis’. Podobnie można by uczynić z tytułem
rozdziału XVIII. Zamiast: Jan Paweł II a proces integracyjny Europy, lepiej by
brzmiało na przykład: Projekt zintegrowanej Europy w zamyśle Jana Pawła II.
Raz jeszcze należy podkreślić, że Autor podjął się trudu, który polega na syntetycznym ujęciu wiedzy na temat katolickiej nauki społecznej.
Dalekosiężnym celem wysiłków Autora jest – jak się wydaje – wola krzewienia
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społecznego orędzia Kościoła, co wpisuje się w nurt nowej ewangelizacji. Jest to
jeszcze jedna przesłanka, dla której książkę warto przeczytać.

Jan Mazur OSPPE

Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”. 25-lecie encykliki
„centesimu annus” św. Jana Pawła II, praca zbiorowa, red. Jan Mazur
OSPPE, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo
Naukowe, Kraków [2016], 398 stron (ISBN 978-83-7438-519-0)
Prezentowana publikacja książkowa stanowi naukowy, interdyscyplinarny komentarz do encykliki Jana Pawła II Centesimus annus. Jest to praca zbiorowa, której autorzy – specjaliści z zakresu katolickiej nauki społecznej, polityki
społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki, socjologii i politologii – podejmują różne
zagadnienia z dziedziny polityki społecznej w świetle papieskiego dokumentu.
Zgodnie z metodą zaproponowaną przez Jana Pawła II, autorzy starają się
odczytać treść tego dokumentu w potrójnym aspekcie. Pierwszy aspekt dotyczy
analizy tekstu encykliki, by uświadomić sobie bogactwo sformułowanych w niej
fundamentalnych zasad niezbędnych dla przezwyciężenia nabrzmiałych problemów społeczno-politycznych (ks. Kazimierz Święs, ks. Jan Szymczyk, ks. Dariusz
Tułowiecki).
Drugi aspekt polega na analizie „rzeczy nowych”, które charakteryzują
ostatnie dziesięciolecia XX i początek XXI wieku. Są to zagadnienia dotyczące kultury i ładu politycznego, porządku demokratycznego, własności prywatnej,
przedsiębiorczości i uczestnictwa, ekologicznego nurtu humanizmu, koncepcji
ekologii rodziny i kultury narodowej (ks. Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Wielecki,
Łukasz Ryszka, ks. Zdzisław Kunicki, ks. Piotr Burgoński, ks. Andrzej Zwoliński,
ks. Krzysztof Adamski, Paweł Ulman, ks. Łukasz Marczak, Tomasz Peciakowski,
ks. Grzegorz Godawa, Arkadiusz Biały).
Natomiast aspekt trzeci stanowi próbę uchwycenia wyzwań, jakie kryje w sobie przyszłość. W przekonaniu Jana Pawła II owa przyszłość pełna jest
niewiadomych, ale jednocześnie należy jej oczekiwać z nadzieją. Przedmiotem
zainteresowania autorów publikacji są takie tematy, jak polityka społeczna i ład
polityczny oraz odpowiedzialność za człowieka w ponowoczesnym świecie
i w dobie globalizacji, kultura prawna w polityce społecznej, rola Kościoła wo-
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bec nowych wyzwań oraz problem podmiotowości osoby i społeczeństwa jako
wyzwanie dla edukacji obywatelskiej (Jan Mazur OSPPE, Henryk Skorowski
SDB, ks. Piotr Kroczek, Marek Wódka OFM Conv., Maria Gagacka, Wioletta
Szymczak).
Trzeba przyznać, że książka w swej strukturze stanowi zwarte i przemyślane studium nad encykliką Jana Pawła II Centesimus annus. Dla czytelników
może być dobrą okazją, by uświadomić im bezpośrednie konsekwencje ewangelicznego orędzia dla życia społeczeństwa. Orędzie to może sprawić, że codzienna
praca, walka o sprawiedliwość społeczną i troska o ubogich staną się elementem
chrześcijańskiego świadectwa.
Od strony formalnej książka wyróżnia się naukowym, a jednocześnie
płynnym i dopracowanym językiem, obszernym przywoływaniem tekstów źródłowych i literatury przedmiotu. Wydaje się, że to kompleksowe ujęcie problematyki
integralnego rozwoju ludzkiego i polityki społecznej w świetle nauczania Jana
Pawła II powinno zafunkcjonować jako kompletne i inspirujące dzieło.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż przedmowę do książki napisał kard. Gerhard
Ludwig Müller, pełniący w latach 2012-2017 urząd prefekta Kongregacji Nauki
Wiary. O wysokiej randze tej publikacji świadczą jego słowa, mające charakter
przesłania adresowanego do tych wszystkich, którzy uprawiają politykę społeczną. W tym miejscu warto przewołać fragment owej przedmowy, którego tekst widnieje także na tylnej stronie okładki. Oto słowa Kardynała:
„Autor encykliki Centesimus annus ukazał fenomen „rzeczy nowych”
w globalizującym się świecie, którego oblicze pod koniec XX stulecia coraz wyraźniej przybierało kształt ponowoczesności. Uczynił to w duchu wierności zasadzie, polegającej na uznaniu katolickiej nauki społecznej za narzędzie ewangelizacji (…).
Zważywszy na cele każdej autentycznej polityki społecznej, nie sposób
nie zauważyć, że troska o ich realizację kryje się w każdej encyklice społecznej.
„Społeczny” głos papieży, w szczególności św. Jana Pawła II, ale także jego następców, Benedykta XVI i Franciszka, ukierunkowany jest na obronę prawdy o człowieku, która domaga się poszanowania jego godności, co przekłada się na respektowanie zasad miłości i sprawiedliwości społecznej, budowanie autentycznego
pokoju społecznego jako warunku realizacji dobra wspólnego. Pod tym względem
niezwykle ważne są słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Centesimus annus,
że do prawdziwego dobra, także dobra wspólnego definiującego sens polityki, prowadzi tylko taka wolność, która podporządkowana jest prawdzie (…).
Święty Jan Paweł II wyraził przekonanie, że poza Ewangelią nie ma prawdziwego rozwiązania jakiejkolwiek kwestii społecznej, zaś „rzeczy nowe” mogą
tylko w niej odnaleźć swoją przestrzeń prawdy i odpowiedni fundament moralny.
Niechaj duch społecznego nauczania św. Jana Pawła II przeniknie współczesną
politykę społeczną właśnie z uwagi na autentyczne dobro człowieka, stworzonego
na obraz i podobieństwo Boże!”
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Mając na względzie powyższe słowa, należy wyrazić uznanie inicjatorom
i współautorom niniejszego dzieła. Oby prezentowane w nim myśli przeniknęły
współczesną politykę społeczną!

ks. Jan Orzeszyna

Ks. Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona?
Studium socjopedagogiczne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017,
204 strony (ISBN 978-83-65397-55-3)
Płocki Instytut Wydawniczy może poszczycić się edycją kolejnej książki,
będącej dziełem wybitnego socjologa, Księdza Profesora Janusza Mariańskiego
która wpisuje się w posługę prawdy o człowieku. Ten powszechnie uznany socjolog religii i socjolog moralności z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II podejmuje problem prawdy o ludzkiej godności. We wstępie do
książki Autor napisał: „Prawda o godności każdego człowieka niezależnie od
jego pochodzenia, płci, rasy, narodowości, wieku czy religii nie może być prawdą zapomnianą. Trzeba ją ocalić dla społeczeństwa i Kościoła. Prezentowane
w tej książce rozważania nie rozwiązują ostatecznie kwestii, czym jest godność,
ale ukazują złożoność przedmiotu badań i bogactwo problemów, które ją współtworzą” (s. 17-18).
Wystarczy zwrócić uwagę na sam spis treści, by już owo „bogactwo problemów” dostrzec w kontekście współczesnych ujęć, nie zawsze wystarczająco
klarownych. Na strukturę książki składają się bowiem trzy podstawowe rozdziały:
I. Godność osobowa, osobowościowa i osobista; II. Godność ludzka jako wartość
społeczna i sytuacje jej zagrażające; III. Wychowanie do wartości godnościowych.
W sumie Autor prezentuje godność jako wartość fundamentalną, odwołując się
głównie do społecznego nauczania Kościoła katolickiego.
Warto zauważyć, że traktując godność ludzką także jako wartość społeczną, Ksiądz Profesor w swych rozważaniach uwzględnia perspektywę psychologiczną i socjologiczną. Ponadto porusza problem wychowania moralnego do
wartości godnościowych, w czym – jego zdaniem – najważniejsza rola należy do
rodziny jako środowiska kształtującego postawy afirmujące godność człowieka.
Zaakcentowanie znaczenia rodziny w kontekście wychowania do wartości godnościowych jest ogromnie ważne i cenne zważywszy na współczesne próby kwe-
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stionowania naturalnych podstaw rodziny i jej niezastąpionej roli w życiu społecznym. W tym miejscu warto przywołać słowa Autora:
„Rodzina jest pierwszą szkołą człowieczeństwa w każdej poniekąd postaci. Afirmacja osoby ludzkiej w znacznej mierze wiąże się z rodziną. Jest ona podstawową i niezastąpioną wspólnotą wychowawczą, jest środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które
pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Wśród przekazywanych wartości rolę priorytetową odgrywają wartości godnościowe (poszanowanie
każdej osoby ludzkiej). Cnoty rodzinne, oparte na głębokim poszanowaniu życia
i godności ludzkiej, wyrażają się w konkretnych sytuacjach przez wyrozumiałość,
cierpliwość, moralne wsparcie i wzajemne przebaczenie. To właśnie w rodzinie
młodzi ludzie powinni dowiedzieć się tego, czym jest godność człowieka, że jest
ona niepodzielna, nienaruszalna, że jest źródłem wrodzonych praw jako środków
rozwoju, że jest objawem tego, co stanowi siłę duchową w człowieku” (s. 142).
Interesujące są tezy stawiane w prezentowanej książce. Ksiądz Profesor
wypowiada je przede wszystkim jako socjolog, który potrafi wyjść z ciasnych stereotypów pozytywistycznego myślenia, formułując ważne rekomendacje o charakterze wychowawczym. Pisze na przykład, że dziś istotne jest nie tyle pytanie o to,
jakie jest społeczeństwo, lecz o to, jak budować dobre społeczeństwo. Budowa ta
wymaga wszakże odpowiednich wartości moralnych.
Autor wyraża przekonanie, że „porządek społeczny nie utrzyma się bez
wartości moralnych, a moralności nie da się zastąpić mechanizmami rynkowymi,
moralności nie da się uzasadnić wyłącznie ekonomicznie” (s. 120). Moralność jest
niezbędna. Jego zdaniem, ma ona w sobie coś z uniwersalizmu, zaś kompetencje
moralne obywateli są konieczne dla zbudowania dobrego społeczeństwa. Dlatego
apeluje on, by z pola widzenia nie stracić godności osoby ludzkiej i związanych
z nią wartości: sprawiedliwości, solidarności, wolności, równości, uczciwości czy
prawdomówności.
Na uwagę zasługuje też obszerna bibliografia, którą Autor wykorzystał.
Cytowani są nie tylko koryfeusze socjologii czy katolickiej nauki społecznej, bądź
uznane autorytety z obszaru pedagogiki lub psychologii, ale także autorzy mniej
znani czy prawie w ogóle nieznani, jak na przykład piszący te słowa. Przyjęta
perspektywa bibliograficzna daje w miarę solidną podstawę, by uznać, że tytuł
książki w pełni odpowiada prezentowanej treści, stanowiąc udane studium socjopedagogiczne.
Niewątpliwe zalety książki powodują, że powinna ona wzbudzić zainteresowanie szczególnie wśród socjologów i pedagogów zajmujących się analizą kondycji
moralnej społeczeństwa. Z uwagi na rangę zagadnienia, jakim jest sprawa godności
człowieka, niepodobna, by nie zainteresowali się nim studenci, dziennikarze, katecheci i politycy - pragnący uporządkować i pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
Dzięki klarownej i usystematyzowanej narracji, posługującej się przystępnym językiem, dzieło Księdza Profesora powinno stać się przedmiotem uwagi nie
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tylko specjalistów w dziedzinie nauk społecznych czy humanistycznych, ale śmiało może być rekomendowane szerokiemu gronu czytelników zatroskanych o to, by
godność ludzka była wartością ocaloną.

Jan Mazur OSPPE

Prekariat – perspektywa katolickiej nauki społecznej, praca zbiorowa, red. [o.] Jan Mazur OSPPE, ks. Łukasz Marczak, Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków
2017 (seria: Spotkania Naukowe Wykładowców Katolickiej Nauki
Społecznej, XIII), 229 stron (ISBN 978-83-7438-597-8).
Publikacja, będąca pracą zbiorową pod redakcją o. Jana Mazura OSPPE
i ks. Łukasza Marczaka, stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji poświęconej
prekariatowi, która obyła się w Częstochowie na Jasnej Górze 2016 roku, pod
patronatem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Problematyka
książki dotyczy wprawdzie spraw, które od wielu dziesiątków lat nękają społeczeństwa, to jednak pod koniec wieku XX i na początku XXI kwestie te jakby się
nasiliły i ujawniły w nowej postaci. Ludzkość (nie tylko w wymiarze lokalnym,
ale i globalnym) stanęła bowiem w obliczu nadchodzącej niebezpiecznej fali prekaryzmu (prekariatu), będącej następstwem postępu cywilizacyjnego. W tej sytuacji nie ma chyba skuteczniejszego sposobu na przygotowanie się i ewentualne
przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom czy faktom społecznym, jak podjęcie
wyprzedzającego namysłu nad zjawiskiem, którego apogeum ma dopiero nastąpić.
Z tego punktu widzenia prezentowana książka jest niezmiernie potrzebna. Na jej
kartach nad tematem prekariatu pochylili się wybitni uczeni: filozofowie, socjologowie, politolodzy, teolodzy, historycy oraz przedstawiciele katolickiej nauki
społecznej z ważnych ośrodków uniwersyteckich na naukowej mapie Polski.
Wysoki poziom merytoryczny tekstów, wielopłaszczyznowe i wielowektorowe podejście do zagadnienia zdają się gwarantować niekwestionowaną wartość publikacji. Każda bowiem z dyscyplin ma swoją wrażliwość skłaniającą do
przyjmowania punktu widzenia wynikającego z tej wrażliwości; nadto każdy ośrodek ma także swoją tradycję rzutującą na sposoby doboru poruszanych kwestii
i ich ujmowania. Dodatkowo cennym elementem publikowanego zbioru tekstów
jest obecność w nim głosów „praktyków” zderzających się z konkretnymi wy-
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zwaniami sytuacyjnymi i mających możliwość swoimi decyzjami wpływania na
sytuację społeczną.
Mimo bogatego spektrum ujęć kluczowego tematu, jakim jest prekariat,
udało się zachować spójność wypowiedzi. Poszczególne artykuły nie „znoszą” się,
ale roztaczają przed Czytelnikiem kolejne, nowe aspekty badanego zjawiska, budując jego szeroki obraz. Przy konstrukcji struktury książki niemałą rolę spełnili
z pewnością redaktorzy publikacji. To dzięki nim materiał został ułożony w taki
sposób, że w kolejnych odsłonach mamy do czynienia z przechodzeniem od refleksji ogólnych do szczegółowych, od ujęć teoretycznych do praktycznych.
W sumie trzeba przyznać, że układ materiału został przemyślany w sposób
nadzwyczaj trafny. Czytelnik przez lekturę kolejno następujących po sobie tekstów stopniowo wprowadzany jest w temat. Na skutek każdej kolejnej wypowiedzi zapisanej w książce, jego horyzont poznawczy ulega poszerzeniu.
Książkę rozpoczyna tekst filozofa Piotra Jaroszyńskiego z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor rzuca ogólne światło na badane
zjawisko przez wyjaśnienie etymologii kluczowego terminu, pokazanie zakorzenienia zjawiska prekariatu w dziejach ludzkości, wskazanie jego cech, a także genezy w perspektywie filozofii kultury. Krzysztof Wielecki – socjolog z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego uruchomił wyobraźnię Czytelnika przez odwołanie się do społecznego zaplecza, w jakim jest umocowane badane zjawisko.
Wskazał na jego kontekst, który tworzą wielkie procesy cywilizacyjne. W swej
analizie odwołał się do porządku gospodarczego świata, nawiązując do takich
wielokrotnie złożonych układów, jak megastruktury i makrostruktury społeczne.
Ks. Andrzej Zwoliński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
skoncentrował się na sytuacji robotnika jako ofiary niesprawiedliwości społecznej, podkreślając konieczność respektowania wartości i zasad, na które wskazuje
katolicka nauka społeczna.
Z kolei Józefina Hrynkiewicz – polityk społeczny z Uniwersytetu
Warszawskiego prezentuje zjawisko prekariatu z punktu widzenia polityki społecznej. Analizując wymiar historyczny i współczesny, wskazała na specyfikę
każdego z nich z uwzględnieniem narzędzi stosowanych do rozwiązywania kluczowych kwestii. W podobnej perspektywie przedstawiła zagadnienie prekariatu
minister Elżbieta Rafalska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wyszczególniła środki, jakie są lub będą podejmowane, aby zaradzić niepokojącym zjawiskom związanym z pracą prekaryjną w Polsce.
W rozdziale Ireny Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, byłej Rzecznik Praw Obywatelskich, widnieje refleksja nad tym,
jak zjawisko prekariatu jawi się w kontekście praw człowieka. Przy okazji Autorka
zastanawia się nad rolą Kościoła w procesie przezwyciężania problemów generowanych przez prekaryzm. Natomiast ks. Piotr Mazurkiewicz z tegoż samego
Uniwersytetu omawia konkretne działania, głównie legislacyjne, które są podejmowane w Unii Europejskiej w trosce o sprawy społeczne. Czyni to na przykła-
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dzie COMECE, przejawiającej swą aktywność społeczną na forum unijnym.
Omawianą publikację wyraźnie wzbogaca tekst Mariana Bagińskiego –
niezależnego badacza spraw społecznych ze Stanów Zjednoczonych, który przenosi Czytelnika do realiów prekariatu w Ameryce. Zajmuje się on kategorią prekariatu z punktu widzenia medialno-akademickiego. Stara się przestrzec przed
bezkrytyczną aprobatą stosowanych w USA rozwiązań. Tekst próbuje uświadomić Czytelnikowi, że trendy amerykańskie wyraźnie wyprzedzają stan rzeczy,
jaki w kwestii prekariatu realizuje się na Starym Kontynencie. Kolejny rozdział
kryje w sobie refleksje Dariusza Złotowskiego – historyka z Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Autor zastanawia się nad istotą badań w katolickiej nauce społecznej podejmowanych nad zjawiskiem prekariatu. Na koniec ks. Łukasz
Marczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podejmuje kluczową kwestię zawartą w pytaniu: w jakim stopniu prekariat jest nową klasą społeczną i odpowiednikiem dawnego proletariatu? Próbę odpowiedzi buduje w oparciu o analizę natury współczesnego postępu technologicznego.
Książkę wieńczy artykuł Bogdana Szlachty, politologa z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, mający charakter tekstu odrębnego, który nie dotyczy prekariatu
jako takiego, lecz katolickiej nauki społecznej. Autor spogląda na społeczne nauczanie Kościoła jakby z metapoziomu. Zastanawia się nad misją, jaką Kościół
w ramach tego nauczania winien realizować w obliczu wyzwań stawianych przez
współczesny świat.
Kończąc, z uznaniem należy odnotować fakt, że w publikacji mamy do
czynienia z wieloparadygmatycznym ujęciem tematu. Prekariat został ukazany od
strony normatywnej, opisowej i praktycznej. Sprawia to, że kwestia prekariatu
jest potraktowana całościowo, co stanowi jeszcze jeden walor książki. Dobrze się
stało, że prezentowane teksty doczekały się swojej edycji książkowej. Wydaje się,
że jej Współautorzy i Redaktorzy mogą żywić nadzieje, iż dla Czytelników stanie się ona czymś więcej niż tylko teoretyczną rozprawą na ważki społecznie temat. Książka jest inspirująca i dlatego warto ją przeczytać tym bardziej, że usiłuje
zmieścić się w konwencji katolickiej nauki społecznej, której można zaufać.

Mariusz Andrzej Zemło
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Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja
Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, praca zbiorowa, red. ks. Sławomir H. Zaręba i ks. Artur Wysocki,
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2015, 274 strony
(ISBN 978-83-936823-2-4)
Książka ma wartość wyjątkową nie tyle z uwagi na prezentację socjologii życia parafialnego na przykładzie badań Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości
w odniesieniu do Archidiecezji Warszawskiej, ile ze względu na fakt przywołania
tradycji badawczej ks. Franciszka Mirka, wybitnego prekursora socjologii parafii.
Jeszcze do niedawna należał on do niemal zapomnianych badaczy w tej dziedzinie.
Chodzi rzecz jasna o postać krakowskiego duchownego, który urodził
się w 1893 roku w Naprawie k. Suchej Beskidzkiej. W latach 1912-1916 studiował nauki filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 roku. Następnie w latach 1922-1924 odbył studia w Strasburgu, zakończone doktoratem z prawa i filozofii. Od 1926 roku związany był z Poznańską Szkołą Socjologiczną Floriana
Znanieckiego. W 1929 roku uzyskał doktorat z socjologii, zaś w 1930 habilitował się. W latach trzydziestych XX wieku wykładał socjologię w Uniwersytecie
Poznańskim na Wydziale Prawno-Ekonomicznym i Filozoficzno-Historycznym.
Pracę naukową łączył z duszpasterstwem. Za całokształt swojego zaangażowania
społecznego (głównie za opiekę nad bezrobotnymi) otrzymał w 1937 roku Złoty
Krzyż Zasługi.
Po wojnie, w latach 1946-1949, prowadził wykłady w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
W dniu 9 września 1949 roku został aresztowany przez władze komunistyczne.
Przebywał w więzieniu do 5 maja 1951 roku. Powodem uwięzienia było fałszywe oskarżenie o współpracę z Niemcami w czasie II wojny światowej, kiedy
był proboszczem w Nowej Górze. W 1954 roku został mianowany dziekanem
Krakowskiego dekanatu Podgórze. Jednocześnie był administratorem, a od 1966
roku proboszczem parafii św. Józefa. W związku z chorobą 27 maja 1968 roku
złożył rezygnację z urzędu proboszcza. Rezygnacja ta została przyjęta przez ówczesnego arcybiskupa metropolitę kardynała Karola Wojtyłę. Ksiądz Franciszek
Mirek zmarł 16 marca 1970 roku i został pochowany w Łętowni k. Bochni.
Szczególnym obszarem badań naukowych księdza Mirka była parafia,
którą poddawał analizie z punktu widzenia socjologa. Postulował nawet stworzenie nowej dziedziny wiedzy, którą proponował określić terminem paraikologia. Termin ten nie przyjął się, jednak koncepcja księdza Mirka znalazła uznanie
w ukształtowanej z czasem subdyscyplinie socjologii zwanej socjologią parafii. Swoje badania przeprowadzał analizując parafie w Polsce, Francji i Austrii.
Owocem tych badań jest jego książka: Elementy społeczne parafii rzymskokato-
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lickiej. Wstęp do socjologii parafii (1928). Warto nadmienić, że prekursor polskiej
socjologii Florian Znaniecki wraził się na temat tej książki, iż jest ona pierwszą
próbą systematycznego zastosowania przesłanek socjologicznych do badań nad
życiem społecznym Kościoła katolickiego. Zauważył, że ksiądz Mirek stawiając
problematykę badawczą wyłącznie na gruncie faktów społecznych, ujmowanych
z ich współczynnikiem humanistycznym, pozostał ściśle w granicach socjologii
jako czystej dyscypliny naukowej nie pomieszanej z kwestiami światopoglądowymi.
Ksiądz Mirek usiłował badawczo rozpoznać elementy więzi parafialnej
i czynników, które ją kształtują, na drodze obserwacji genezy parafii i jej formowania się w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Jego najważniejsze
pozycje książkowe, to wspomniana wyżej praca znajdująca uznanie u profesora
Znanieckiego, jak również: W obronie małżeństwa (1926); Idea odpowiedzialności w życiu społecznym. Studium socjologiczne (1926); Metoda socjologiczna.
Przyczynek na podstawie analizy krytycznej metod Tarde’a i Durkheima (1930);
System socjologiczny Ludwika Gumplowicza (1930) czy Zarys socjologii (1948).
Omawiając niniejszą pracę zbiorową (Socjologia życia parafialnego:
wspólnota i instytucja), nie sposób było nie poświęcić nieco więcej miejsca księdzu Franciszkowi Mirkowi. Piszący te słowa uznał to za nakaz nie tylko rzetelności naukowej, ale także i sprawiedliwości wobec dokonań krakowskiego Kapłana
i Socjologa. Prezentowana praca jest ze wszech miar godna polecenia, zarówno
z uwagi na przewołanie postawi księdza Mirka, jak i podjętą w niej problematykę. Składają się nań następujące rozdziały: Elementy społeczne parafii rzymskokatolickiej. Glosa do tradycji badawczej ks. Franciszka Mirka (ks. Sławomir
H. Zaręba, ks. Artur Wysocki); Postrzeganie parafii i więź z Kościołem lokalnym
w opinii wiernych (ks. Artur Wysocki); Prestiż jako kryterium oceny posługi kapłańskiej (ks. Sławomir H. Zaręba); Aktywność i zaangażowanie versus bierność
i wycofanie. Analiza kontekstów więzi z parafią (ks. Paweł Prüfer); Ekonomiczny
wymiar parafii w społecznej percepcji parafian (Marcin Zarzecki); Informacyjna
i duszpasterska rola parafii (Marcin Choczyński); Kościół parafialny czy kościół
wybrany? Wybory wiernych i ich uzasadnienia (Anna Linek); Rodzina i związki niesakramentalne we wspólnocie parafialnej – kierunki przemian (Martyna
Kawińska); Postawy parafian wobec wybranych elementów nauczania społecznego Kościoła (Olga Kotowska-Wójcik); Kulturowe wyobrażenia społeczności
parafialnej a instytucjonalna i pozainstytucjonalna aktywność na poziomie lokalnym (Rafał Wiśniewski); Charytatywna działalność parafii (Wojciech Klimski);
Socjologiczne wnioski dla duszpasterskiego praxis (ks. Sławomir H. Zaręba, ks.
Artur Wysocki).
Książkę warto wziąć do ręki, by odnaleźć w niej zintegrowaną wizję parafii jako wspólnoty i instytucji. Szczególnie interesujący wydaje się ostatni rozdział (Socjologiczne wnioski…) wskazujący na całościowy sens poszukiwań sytuujących się w obszarze socjologii życia parafialnego. Przy okazji trzeba wyrazić
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uznanie dla zamysłu powołania Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw
i Wartości – inicjatywy międzykatedralnego Zespołu Badawczego przy Instytucie
Socjologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach tej
Pracowni powstało wszakże prezentowane dzieło zbiorowe, które oby dotarło do
jak najszerszego kręgu ludzi zaangażowanych w życie parafialne, a zwłaszcza do
tych, na których spoczywa odpowiedzialność za stan parafii.

Jan Mazur OSPPE
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODZIEŻY
Z OKAZJI PREZENTACJI DOKUMENTU
PRZYGOTOWAWCZEGO XV ZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW

Drodzy Młodzi!
Z radością wam ogłaszam, że w październiku 2018 r. odbędzie się Synod
Biskupów na temat «Młodzież, wiara i rozeznanie powołania». Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was. Właśnie dzisiaj
prezentowany jest dokument przygotowawczy [http://www.vatican.va/roman_
curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html], który powierzam również wam jako «kompas» na tej drodze.
Przychodzą mi na myśli słowa, jakie Bóg skierował do Abrahama:
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12, 1). Te słowa są dziś skierowane także do was: są słowami Ojca,
który zachęca was do «wyjścia», abyście wyruszyli ku przyszłości nieznanej,
ale niosącej niezawodne spełnienia, na spotkanie której On sam was prowadzi.
Zachęcam was, abyście posłuchali Bożego głosu, który rozbrzmiewa w waszych sercach poprzez tchnienie Ducha Świętego.
Kiedy Bóg powiedział do Abrahama: «Wyjdź», co chciał mu powiedzieć? Z pewnością nie to, aby uciekł od swojej rodziny czy od świata. Było
to mocne wezwanie, powołanie, aby pozostawił wszystko i poszedł ku nowej
ziemi. Czym jest dzisiaj dla nas ta nowa ziemia, jeśli nie społeczeństwem bardziej sprawiedliwym i braterskim, którego głęboko pragniecie i które chcecie
budować aż po krańce świata?
Ale dziś, niestety, «wyjdź» nabiera również innego znaczenia – sprzeniewierzenia się, niesprawiedliwości i wojny. Wielu ludzi młodych poddanych
jest szantażowi przemocy i zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny. Ich
krzyk wznosi się do Boga, podobnie jak krzyk Izraela zniewolonego pod uciskiem faraona (por. Wj 2, 23).
Chciałbym również przypomnieć wam słowa, które Jezus powiedział
kiedyś do uczniów, którzy Go zapytali: «Rabbi (...), gdzie mieszkasz?». On
odpowiedział: «Chodźcie, a zobaczycie» (J 1,38-39). Także na was Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, abyście do Niego przyszli. Drodzy młodzi, czy
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napotkaliście to spojrzenie? Czy usłyszeliście ten głos? Czy poczuliście ten
bodziec, aby wyruszyć w drogę? Jestem pewien, że chociaż hałas i ogłuszenie
zdają się panować w świecie, to wezwanie nadal rozbrzmiewa w waszej duszy,
aby ją otworzyć na pełną radość.
Będzie to możliwe, na ile, także dzięki towarzyszeniu doświadczonych
przewodników, potraficie podjąć drogę rozeznania, aby odkryć Boży plan odnośnie do waszego życia. Nawet kiedy wasza droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg, bogaty w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby was podnieść.
W Krakowie na otwarciu ostatniego Światowego Dnia Młodzieży wiele razy was pytałem: «Czy sprawy można zmienić?»: A wy wołaliście razem
gromkie «Tak». Ten okrzyk rodzi się z waszego młodego serca, które nie znosi
niesprawiedliwości i nie może się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani ulec globalizacji obojętności. Posłuchajcie tego wołania, które wznosi się z waszego
wnętrza! Nawet gdy, jak prorok Jeremiasz, odczuwacie brak doświadczenia
waszego młodego wieku, Bóg zachęca was, byście szli tam, gdzie On was posyła: «Nie lękaj się (...), bo jestem z tobą, by cię chronić» (Jr 1, 8).
Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, waszej chęci zmiany
i waszej wielkoduszności. Nie lękajcie się słuchać Ducha, który podpowiada
wam odważne decyzje, nie zwlekajcie, gdy sumienie domaga się od was podjęcia ryzyka, aby iść za Nauczycielem. Również Kościół pragnie słuchać waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet waszych wątpliwości
i waszych krytyk. Niech wasze wołanie będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa
we wspólnotach i niech dotrze do pasterzy. Św. Benedykt zalecał opatom, aby
przed podjęciem każdej ważnej decyzji pytali o zdanie także młodych, «gdyż
Pan często właśnie najmłodszemu objawia najlepsze rozwiązanie» (Reguła św.
Benedykta III, 3).
Zatem także poprzez drogę tego Synodu ja i moi bracia biskupi chcemy stać się jeszcze bardziej «współtwórcami radości waszej» (2 Kor 1, 24).
Zawierzam was Maryi z Nazaretu, młodej dziewczynie, takiej jak wy, na którą
Bóg skierował swe spojrzenie pełne miłości – aby was wzięła za rękę i poprowadziła do radości pełnego i wielkodusznego «Oto jestem» (por. Łk 1, 38).
Z ojcowską miłością

Watykan, 13 stycznia 2017 r.

FRANCISZEK

Źródło: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2017/documents/papa-francesco_20170113_lettera-giovani-doc-sinodo.html, odczyt: 4 VIII 2017 r.
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Przesłanie Papieża Franciszka dla Jasnej Góry
SPLENDOR TRZECHSETNEJ ROCZNICY KORONACJI
CUDOWNEGO OBRAZU
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
[1717 – 2017]
Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie, który postrzegany jest jako znak królowania Bogarodzicy Maryi w Narodzie
Polskim – został w dniu 8 września 1717 roku przyozdobiony koronami ofiarowanym przez Papieża Klemensa XI. Z upoważnienia Stolicy Apostolskiej
koronacji dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek. Centralne uroczystości związane z jubileuszem 300-lecia tegoż aktu odbyły się w dniu 26 sierpnia
2017 roku na Jasnej Górze. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek wystosował
list następującej treści:

Drodzy Pielgrzymi!
Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie was,
którzy przebyliście tak długą drogę, aby dotrzeć dzisiaj – wraz z drogimi braćmi biskupami i kapłanami – do duchowej stolicy kraju. Jeśli
Częstochowa jest w sercu Polski, oznacza to, że Polska posiada serce matczyne; oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą. Macie
zwyczaj Jej powierzać wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
radości i troski waszego osobistego życia i życia waszego umiłowanego
kraju. Jest to bardzo piękne. Bardzo mile wspominam fakt, iż dokonałem
tego razem z wami w zeszłym roku, gdy przeniknął mnie wzrok Matki, gdy
moje oczy spotkały się z oczyma Madonny, gdy powierzałem Jej sercu to,
co znajdowało się w moim i w waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną
pamięć tych radosnych chwil, kiedy także i ja byłem jako pielgrzym, by pod
wzrokiem Matki celebrować 1050-tą rocznicę chrztu Polski.
Dzisiaj gromadzi was tłumnie inna okazja pełna łaski: trzysta lat
temu Papież pozwolił, aby nałożyć korony papieskie na Wizerunek Matki
Bożej Jasnogórskiej, waszej Królowej. To wielki zaszczyt mieć za mat-
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kę Królową, samą Królową aniołów i świętych, która chwalebnie króluje
w niebie. Niemniej jednak, jest jeszcze większą radością fakt, że Królowa
jest matką i że ma się Królową za matkę, że kocha się jak matkę Tę, którą nazywacie „Panią”! Święty bowiem Wizerunek ukazuje, że Maryja nie
jest jakąś odległą królową, która siedzi na tronie, lecz że jest matką, która
obejmuje Syna, a wraz z Nim nas wszystkich, swoje dzieci. Jest to prawdziwa Matka ze zranionym obliczem, matka, która cierpi, gdyż naprawdę
bierze sobie do serca problemy naszego życia. Jest to Matka bliska, która
nigdy nie spuszcza nas z oczu. Jest to Matka czuła, która trzyma nas za rękę
podczas codziennej wędrówki. Życzę wam, byście tego doświadczali podczas uroczystego jubileuszu, który obchodzicie. Niech to będzie sposobna
chwila, aby odczuć, iż nikt z nas nie jest sierotą na tym świecie pełnym
sierot! Nikt z nas nie jest sierotą, gdyż każdy ma w pobliżu siebie Matkę
– nieprześcignioną w miłości Królową! Ona nas zna i towarzyszy nam, na
swój typowo matczyny sposób - pokorny i odważny zarazem, nigdy nie
nachalny, a zawsze trwający w dobrym, cierpliwy względem zła i aktywny
w promowaniu zgody.
Niech Matka Boża uprosi wam łaskę, byście się wspólnie radowali jako rodzina zgromadzona wokół Matki. W tym duchu wspólnoty kościelnej, która dodatkowo jest wzmocniona dzięki więzi, jaka łączy Polskę
z Następcą Piotra, z serca udzielam wam błogosławieństwa apostolskiego
i proszę was wszystkich, abyście zechcieli modlić się za mnie. Dziękuję!
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Cyt. za: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11324, data odczytu:
8 IX 2017 r.

W poszukiwaniu miłości i wiary…

Wypowiedź papieża Franciszka o Medjugorie
[Rozmowa z dziennikarzami na pokładzie samolotu
w drodze powrotnej podczas pielgrzymki do Fatimy]
(Radio Watykańskie, 14 maja 2017 r.)

Zapytany o sanktuarium maryjne w Medjugorie Ojciec Święty najpierw zażartował i następnie odpowiedział:
„Osobiście (…) wolę Maryję, która jest Matką, naszą Matką, a nie
Maryję, która jest szefową urzędu telegraficznego, która każdego dnia
wysyła wiadomość o określonej porze, wysyła... to nie jest mama Jezusa.
I te domniemane objawienia nie mają wielkiej wartości. I to, żeby było
jasne, jest moją osobistą opinią... Kto bowiem uważa, że Maryja mówi:
«Przyjdźcie, jutro o tej godzinie przekaże przesłanie temu widzącemu!».
Nie: musimy rozróżnić te objawienia. I wreszcie kwestia duchowa, duszpasterska wiernych, którzy pielgrzymują tam i się nawracają, ludzi, którzy spotykają Boga, zmieniają życie... To nie za pomocą jakiejś magicznej pałeczki; tego faktu duchowo-duszpasterskiego nie można negować.
I teraz, aby zobaczy to ze wszystkimi możliwymi elementami, z odpowiedziami, które otrzymałem od teologów, mianowałem bardzo dobrego
biskupa, [abpa Henryka Hosera] z wielkim doświadczeniem, aby zobaczył ten wymiar duszpasterski, tam obecny”.
Cyt. za: [Franciszek], Papież o Medjugorie na konferencji prasowej w samolocie,
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/05/14/ (13.08.2017).

Informacja na temat misji abpa Henryka Hosera
(Radio Watykańskie, 18 sierpnia 2017 r.)

W Medjugorie wszystko zmierza w dobrym kierunku – ocenił (…)
abp Henryk Hoser, badający jako delegat Stolicy Apostolskiej sytuację
duszpasterską w tym miejscu. Misją abp. Hosera było zyskanie dogłębnej wiedzy na temat posługi w Medjugorje – wiosce, w której od 1981 r.
trwają domniemane objawienia Matki Bożej.
„Wnioski są pozytywne. Wszystko zmierza w dobrym kierunku,
zresztą moja misja nie miała na celu zamknięcia tego miejsca, tylko ocenienie, czy duszpasterstwo jest dobre, skuteczne, strukturalnie zorganizowane. I jest. Od strony duszpasterskiej to z pewnością bardzo pozytywna
konstatacja” – powiedział abp Hoser.
Hierarcha pracuje obecnie nad raportem, który wkrótce trafi do
Stolicy Apostolskiej. Dokument ten jednak bezpośrednio nie przyczyni
się do uznania objawień.
Cyt. za: W Medjugorie wszystko zmierza w dobrym kierunku, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/08/18/ (22.08.2017)
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