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Ecclesia semper re-formanda
„Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie” (J 2,17)

Czas poprzedzający reformację, od ok . 1433 roku (na-
rodziny Marsilio Ficino) oraz ten tuż po jej zapoczątko-
waniu, trwający do około roku 1600 (data śmierci Gior-
dana Bruno) jest jak zauważa Mircea Eliade najbardziej 
twórczy . Nie tylko dochodzi w nim do wystąpienia 
Marcina Lutra, ale także do odkryć kulturalnych, na-
ukowych, technologicznych i geograficznych . Wszyst-
kie one, zdaniem Eliade, nabrały znaczenia religijnego1 . 
Wszystkie one zapoczątkowały zmianę paradygmatu 
myślenia, dlatego miały charakter re-wolucyjny, wyra-
żający opór i sprzeciw, jeszcze nie w pełni uświadomio-
ny, wobec myślenia i rozumienia świata w dotychcza-
sowych kategoriach fizyki Arystotelesowskiej . Stagiryta 
i jego filozofia nie tylko wpływały na ówczesne rozu-
mienie rzeczywistości fizykalnej, ale i teologii, którą To-
masz z Akwinu zinterpretował w duchu jego metafizyki . 

Sięgając do etymologii łacińskiej przedrostka „re” do-
wiemy się, że wyrażać on może po pierwsze: powrót (jak 
w re-duco, re-sumo) lub nawrót (jak re-cognosco, re-sumo) . 
Po drugie: sprzeciw, opór (jak re-luctor, re-bello) . Po trze-
cie: wzajemność (jak red-amo)2 . Dalej, pod terminem 
refōrmātiō, -ōnis czytamy, że sygnifikuje on przekształ-
cenie, przeobrażenie, ulepszenie, poprawę lub przywró-
cenie czegoś, odnowienie3 . Zatem Re-formacja stanowi 
powrót do tego, co źródłowo chrześcijańskie, co two-
rzy autentyczną świadomość chrześcijańskości w sensie 
1 Por . Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tom III, Od Mahometa 

do wieku Reform, tłum . Agnieszka Kuryś, Warszawa 1995, s . 157–158 .
2 Słownik łacińsko-polski, tom IV, pod redakcją Mariana Plezi, Warszawa 

1999, s . 455 .
3 Tamże, s . 487 .

przywrócenia lub nawrotu do tego, co pierwotnie chrze-
ścijaństwa miano nosiło, czyli chrześcijaństwa pierw-
szych wyznawców Chrystusa i czasów Apostolskich . 
Odnowie tej nie tylko sprzyjała sytuacja polityczna (chęć 
uniezależnienia się książąt niemieckich od papiestwa), 
ale zarazem osobiste doświadczenia Marcina Lutra, czło-
wieka, którego życie było rozpięte między diabłem4 a Bo-
giem . Ta swoista dialektyka, znacząca osobowość Refor-
matora oraz jego sposób myślenia, odcisnęła nieodwra-
calne piętno na epoce Re-formacji oraz zainicjowała ją . 
Okoliczności rozpoczęcia formowania się konfesji prote-
stanckich są powszechnie znane . Wiąże się z owym wy-
darzeniem datę 31 października 1517 roku, z miejscem 
jakim było miasto Wittenberga oraz nazwiskiem mnicha 
augustiańskiego Marcina Ludra, który, czego dowiodły 
badania B . Moellera i K . Stackmanna, w roku 1517 zmie-
nił nazwisko na Luther lub Eleutherius, czyli uwolniony 
przez Boga5, właśnie w celu wyeksplikowania własnej du-
chowej przemiany, mentalnego przeformułowania swojej 
wiary, dokonania się swoistego rodzaju rytuału przejścia 
od wiary w Boga i człowieka rozpoznawanego w katego-
riach spekulacji ontologicznych do „uwolnionej i uspra-
wiedliwionej egzystencji”6 .

4 Marcin Luter oraz jemu współcześni wierzyli w istnienie nie tylko diabła, 
lecz innych mitycznych, czy też fantastycznych postaci: strzyg, syren, cho-
chlików, złych duchów, wiedźm itp ., itd . Luter wierzył również w czary i ko-
nieczność palenia czarownic, jak i w to, że alchemia pełni funkcje religijne . 
Por . Heiko A . Oberman, Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem, 
tłum . Elżbieta Adamiak, Gdańsk 1996, s . 75–78 . 

5 Por . Bogusław Milerski, Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha 
Bonhoeffera i Paula Tillicha, Łódź 1994, s . 25 .

6 Tamże, s . 24–25 .
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Paul Tillich, protestancki teolog, w Przedmowie auto-
ra do zbioru esejów zamieszczonych pod wspólnym ty-
tułem Era protestancka stawia pytanie o możliwość ży-
cia współczesnych Kościołów protestanckich pod kry-
terium zasady protestanckiej, wyrażonej w formule 
„usprawiedliwienia przez wiarę”, oraz pyta w jaki spo-
sób protestantyzm może wpłynąć na współczesną kul-
turę i ją transformować . Każda odpowiedź, jaka została 
dana w tym, czy innym artykule wspomnianego tomu, 
podkreśla potrzebę dogłębnej transformacji religijnego 
i kulturowego protestantyzmu . Zdaniem Tillicha nie 
jest to niemożliwe, że pewnego dnia ludzie nazwą ogól-
ną sumę owych transformacji końcem ery protestanc-
kiej, ale to nie będzie koniec protestantyzmu . Przeciw-
nie, może to być sposób na utwierdzenie zasady prote-
stanckiej w aktualnej rzeczywistości, niejako wpasowa-
niem się jej w bieżące życie . I nie będzie to ani powrót 
do katolicyzmu, ani praktyk wczesnochrześcijańskich, 
ani krokiem do nowej formy sekularyzmu: „Jest czymś 
poza tymi wszystkimi formami – nową formą chrześci-
jaństwa, której należy oczekiwać i przygotowywać się 
do niej, lecz jeszcze nie nazywać . Jej elementy mogą być 
opisane, lecz nie nowa struktura, która powinna i bę-
dzie wzrastać; ponieważ chrześcijaństwo jest celowe tyl-
ko o tyle, o ile ma ono siłę krytykowania i transformo-
wania każdej z jego historycznych manifestacji; […]”7 .

Niniejszy, pierwszy tom półrocznika „Karto-Teki 
Gdańskiej” poświęcony został, w swym zasadniczym 
trzonie, teologii, filozofii oraz sztuce protestanckiej . 
Autorzy artykułów, poświęconych myśli filozoficzno-
-teologicznej Sørena Kierkegaarda, Dietricha Bonhoef-
fera czy Paula Tillicha pokazują w jakim kierunku po-
dąża współczesne chrześcijaństwo pod wpływem zasa-
dy protestanckiej . I pomimo, że nazwiska te należą już 
do przeszłości historii myśli, to ich znaczenie dla współ-
czesnych form rozwoju chrześcijaństwa tak konfesyjne-
go, jak i bezkonfesyjnego nadal jest odkrywane, a inspi-
racja ich teologią i filozofią żywa . 

Karol Toeplitz tekst swój poświęcił nie komu innemu 
jak Sørenowi Kierkegaardowi . Autor analizuje poglądy 
Duńczyka w kontekście dylematów, sprzeczności i spo-
rów wokół chrześcijaństwa poza-konfesyjnego . Według 
Sørena Kierkegaarda rozwój chrześcijaństwa jest histo-
rią odejścia od niego, lub co najmniej złagodzenia kry-
teriów przynależności do niego . Duńczyk, jak pisze To-
eplitz, proponuje dwa modele wiary . Pierwszy dotyczy 
rozpoznania ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, Jego 
śmierci i zmartwychwstania . Drugi zaś uznania wiary 
7 Paul Tillich, Przedmowa autora w: tenże, Era protestancka, tłum . Jacek 

A . Prokopski, Nadija Łomanowa-Barańska, Kęty 2016, s . 46 .

za to, co zostało przedłożone w modelu pierwszym, 
oraz treści Biblijnych, które wtórnie mogą stanowić 
przesłanki wiary, ale nie jako punkt wyjścia dla tako-
wej . Kierkegaard żąda, by istniejące Kościoły przedsta-
wiały siebie jako propozycje złagodzonej formy chrze-
ścijaństwa; w innym wypadku muszą na siebie przyjąć 
krytykę . Dla Duńczyka, pierwsze dwa wieki istnienia 
chrześcijaństwa są wzorcowymi, zaś kategoria „świad-
ka prawdy” stanowi kryterium prawdziwości chrześci-
jaństwa jako takiego . Zdaniem Karola Toeplitza zjawi-
sko bez-wyznaniowych form wiary będzie wzrastać, zaś 
przyczyn tego zjawiska Autor artykułu upatruje w prze-
mianach cywilizacyjnych (sekularyzacja), jak również 
w historii chrześcijaństwa i jego praktykach niezgod-
nych z Ewangelią . 

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski OP prezentuje 
w swoim artykule sylwetkę niemieckiego teologa, pa-
stora, męczennika, Dietricha Bonhoeffera . Był on twór-
cą koncepcji „świeckiego chrześcijaństwa”, które mia-
łoby zagościć w „bez-religijnym świecie”, czyli takim, 
z którego Bóg z własnej woli odszedł, a opuszczając go, 
niczego tak nie pragnął dla człowieka jak jego dojrza-
łości, dorośnięcia do samodzielnego i w pełni odpowie-
dzialnego życia tu i teraz . Ludzie muszą nauczyć się 
żyć w świecie etsi Deus non daretur (jak gdyby Boga nie 
było), choć nadal pod Jego wzrokiem . Bóg jako Deus 
ex machina, Bóg ekonomii, pisał Emmanuel Lévinas, 
umarł, a narodził się w jego miejsce Bóg metafizyki, 
który objawia swą obecność w tych chwilach, gdy je-
den więzień dzieli się z drugim ostatnią kromką chle-
ba8 . Bonhoeffer dopowiada: silny przez swoją słabość 
i krzyż . Zadziwiająca koincydencja myśli, której być 
może źródła odkryjemy w doświadczeniach II Wojny 
Światowej obu filozofów . 

Artykuł Jacka A . Prokopskiego stanowi przedruk 
wstępu do przetłumaczonej przez niego oraz Nadiję Ło-
manową-Barańską Ery protestanckiej Paula Tillicha, wy-
danej, w 2016 roku, nakładem Wydawnictwa Marek 
Derewiecki . Tekst ten przybliża osobę oraz życie tego 
niemieckiego teologa, polemisty Rudolfa Bultmanna 
oraz przyjaciela Rudolfa Otto . Jednego z tych, którzy, 
m .in . obok Dietricha Bonhoeffera, potrafili zdecydowa-
nie i odważnie, wyrazić własny sprzeciw wobec poczy-
nań nazistowskich władz Trzeciej Rzeszy oraz niezrozu-
miałego i nie do przyjęcia zachowawczego stanowiska 
ówczesnego Kościoła protestanckiego . To właśnie wiara 
mocna, uczciwa i niezależnie wypracowana „pod wzro-
kiem Boga” pozwoliła tym nielicznym na „odwagę bycia” 

8 Por . Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, dz . cyt ., s . 596 i n .
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chrześcijanami, stanięcia w obronie wartości chrześci-
jańskich, na których został wzniesiony fundament „Cy-
wilizacji Zachodu” . Współczesny człowiek, pisze za Til-
lichem A . Prokopski, żyje w stanie permanentnego kon-
fliktu z kulturą i jej wszelakimi emanacjami: polityką, 
ekonomią, etyką itp . Rodzi to kryzys tożsamości, nie-
uzgodnienia siebie z rzeczywistością . Istota ludzka po-
siada szansę na obronę własnej tożsamości, dzięki moż-
liwości przejrzenia się jak w lustrze w tych, „którzy nas 
obserwują” . Podobnie świat, jest dostępny tylko, w spo-
sób zapośredniczony, za sprawą wspólnoty . Między „ja” 
i „ty” lokuje się etyka, ponieważ między mną, a innym 
konstytuuje się nakaz miłości: „ty powinieneś kochać” . 
Dzięki spotkaniu możliwe staje się zainicjowanie wspól-
noty, ufundowanej na przykazaniu miłości i stojącej 
przed Bogiem . Zdaniem Tillicha chrześcijaństwo nie 
może pozostać na marginesie kultury, ponieważ ode-
rwanie religii od kultury nie pozostało bez konsekwencji 
dla kondycji współczesnego człowieka . Prokopski kon-
sekwencje owego oderwania opisuje jako zejście kultury 
na manowce, w niemożliwość dania przez nią odpowie-
dzi na najbardziej rudymentarne pytanie egzystencjalne: 
dokąd zmierzamy, jaki sens ma człowiecza egzystencja 
(?): „Współczesny świat ignoruje eschatologię, marginali-
zując problem ludzkiego przeznaczenia . Co więcej trak-
tuje ów problem jako bezużyteczny, czyniąc z tego cno-
tę . Liczy się to, co się w ogóle nie liczy . Ważne jest to, 
co nie spełnia żadnej funkcji, do niczego się nie przyda-
je, tylko tak sobie…istnieje”, komentuje Prokopski .

W niniejszym tomie znalazł się również niezwy-
kle interesujący artykuł Andrzeja Wozińskiego, który 
z wielkim znawstwem wprowadza Czytelnika w świat 
sztuki sakralnej . Główny wątek tekstu został zbudowa-
ny w oparciu o badania nad następstwami protestan-
tyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku, od-
nosząc ją zarazem do kontekstu europejskiego . Pierw-
sza część artykułu skupia się m .in . na zjawisku rzeźby 
monochromatycznej, uważanej przez niektórych ba-
daczy – nie do końca w opinii Autora tego artykułu 
słusznej – za wyraz reformy sakralnej sztuki . W dalszej 
części omówiono konsekwencje, jakie miało dla sztuki 
europejskiej wystąpienie Lutra . Z jednej strony, wbrew 

jego intencjom, reformacja spowodowała w mniejszym 
lub większym stopniu usunięcie lub zniszczenie śre-
dniowiecznych obrazów, z drugiej zaś otworzyła sztu-
kę na nowe wyzwania, jednakże, w niektórych przy-
padkach, poważnie została zminimalizowana jej rola 
w Kościele . Kolejna część pokazuje sytuację w Gdań-
sku . W okresie przed Reformacją lub w jej wczesnej fa-
zie obserwuje się tu podobne zjawiska do tych, jakie za-
gościły w innych regionach Europy . Mamy tu na myśli 
rzeźbę monochromatyczną, z jej bogatą fakturą i dbało-
ścią o detale oraz tendencje retrospektywne, które prze-
jawiały się „sięganiem do formuł należących do prze-
szłości: stosowaniem dawnych schematów kompozycyj-
nych, cytatów i parafraz a także włączaniem dawnych 
dzieł do nowych struktur” . Autor opisuje również licz-
ne przypadki ikonoklazmu w Gdańsku, których dowo-
dem jest zanik średniowiecznego wystroju Kościołów . 
Ostatnia część artykułu koncentruje się na Dworze Ar-
tusa, w którym od co najmniej 1525 roku „formował się 
nowy porządek społeczny, w którym niezwykle istotna 
rola przypadła konfesji luterańskiej” .

Ostatni artykuł, którego autorem jest Grzegorz Dy-
mon, opisuje wpływ Reformacji na rozwój muzyki przez 
pryzmat Gdańska, miasta kosmopolitycznego . Chorał 
protestancki, który powstał w kontrapunkcie do chorału 
gregoriańskiego, w swej podstawie, jak pisze Autor arty-
kułu, mieścił w sobie melodię prostą i łatwą do przyswo-
jenia, jednakże sam akompaniament zawierał bogatą or-
namentykę . Muzykiem, który przyczynił się do znacz-
nego zwiększenia tempa rozwoju muzyki chorałowej był 
Jan Sebastian Bach – kantor i organista, luteranin . Poza 
podstawowym obowiązkiem akompaniowania w czasie 
nabożeństw, Bach komponował coraz to wymyślniejsze 
dzieła, oparte na bazie jednogłosowych melodii . Każdy 
praktykujący dziś protestant, bez większego problemu, 
odnajdzie w dziełach Bacha, melodie znane mu z nabo-
żeństw, w których zwraca się dużą uwagę przede wszyst-
kim na uchwycenie istoty sacrum, co staje się możliwe 
dzięki technice kompozytorskiej, wzorującej się na ma-
tematycznej formie polifonii . W tekście odnajdziemy 
również zebraną wiedzę na temat organów i organistów 
gdańskich kościołów, jak i dzwonów, tzw . carillonów .
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Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne 
i Søren Kierkegaard

„Nawet gdyby równocześnie żyjące pokolenie nie pozo-
stawiło w spadku nic innego poza słowami: »Wierzyli-
śmy, że tego to a tego roku ten Bóg ukazał się nam w po-
staci poniżonego sługi, żył wśród nas i nauczał, a na-
stępnie zmarł« – wystarczyłoby to w zupełności, by wie-
rzyć”1 . I dalej: „Pokolenie żyjące równocześnie z Nim 
zrobiło wszystko, by to małe ogłoszenie, to historyczne 
nota bene wystarczyło, by stać się pobudką dla wszyst-
kich później żyjących; najściślejszy przekaz nie może ni-
gdy stać się niczym więcej dla późniejszych ludzi” .

Właściwie na tym cytacie i komentarzach Duńczyka 
doń, można by było referat zakończyć . Dlaczego? Za-
warte w tej myśli przesłanie sytuuje refleksję myśliciela 
jednoznacznie poza obrębem zinstytucjonalizowanego 
chrześcijaństwa, z wszystkimi elementami charakte-
ryzującymi Kościoły i to niezależnie od konfesji . Cze-
go w tak pojętym myśleniu o chrześcijaństwie brak? 
Mnóstwa czynników, np .: Pisma Świętego (!), hierar-
chii, dogmatyki, sakramentów, merytorycznych tre-
ści etycznych (tak ważnych szczególnie po Immanuelu 
Kancie), będących cechą wszystkich Kościołów, a tak-
że doświadczeń historycznych Kościołów chrześcijań-
skich, konkretnych tekstów konfesji (np . Confessio Au-
gustana), orzeczeń soborów (przykładowo z Nicei), pism 
zwierzchników danego Kościoła itd . Banalnym wyda-
je się stwierdzenie, że konfesje są zwerbalizowanym 

1 S . Kierkegaard, Okruchy filozoficzne, Chwila, tłum . K . Toeplitz, PWN, 
Warszawa 1988 , s . 127; wyd . 2 ., Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 
2011, s . 148 .

i zwięzłym wyrazem tożsamości danego Kościoła2 . 
Dla Kierkegaarda formalnie wiążąca definicja Kościo-
ła zawarta jest w Konfesji Augsburskiej: „Kościół jest 
zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza 
Ewangelii i należycie udziela sakramentów”3 . Dotych-
czasowych wywodów Kierkegaarda w żaden sposób nie 
da się, jak widać, pogodzić z credo luteranizmu4 .

Powstaje teraz niebagatelny problem: jak uzasadnić 
ciągłość historyczną chrześcijaństwa? Myśliciel odpowia-
da: dokonuje się to dzięki subiektywnemu zapośredni-
czeniu! Ponadto: idzie tu o wiarygodność przekazu czło-
wieka żyjącego równocześnie . Mówiąc językiem filozofa: 
„Tymi ludźmi są tak zwani uczniowie z drugiej ręki” .

Jedyne, co mogą oni zrobić dla późniejszych poko-
leń, to stać się pobudką . Można się zastanawiać nad 
tym, czy to oznacza, że wiara późniejszych ludzi „wisi 
na czymś tak kruchym, jak świadectwo sprzed dwóch 
tysięcy lat” . Oznacza to, że w przekazywanej wierze za-
warty jest moment świadectwa (!) i dlatego nie da się jej 
empirycznie (naukowo) dowieść . Z tego wynika jedno-
znacznie, że wiara pojedynczego człowieka nie jest dlań 
wnioskiem, lecz postanowieniem! W rachubę nie mogą 

2 Por . K . Toeplitz, O tożsamości konfesyjnej, „Myśl Protestancka” cz . I 1999 nr 
3, s . 20–36; cz . II 1999 nr, s . 32–43 .

3 Wyznanie Augsburskie (Konfesja Augsburska), VII, O Kościele, [w:] Księgi 
Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała: Wyd . Augustana 1999, 
s . 144 .

4 Nieprzypadkowo cytowana tu książka była ostatnią, która w domu 
Kierkegaarda czy biskupa Mynstera była przedmiotem ich konsultacji 
i dialogu . Duchowny słusznie uznał, że poglądy myśliciela noszą ewident-
nie znamiona HEREZJI, a zawarte tam tezy były kolejnym już kluczem 
(po Bojaźni i drżeniu) do całej późniejszej twórczości teologo-filozofa .
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wchodzić żadne argumenty racjonalne, jak wniosko-
wania sylogistyczne itp . Klasycznym przykładem tych 
wątków jest Abraham z Bojaźni i drżenia5, a dodatkowo 
wpisuje się ten typ myślenia w alternatywę wiary i rozu-
mu ap . Pawła . Zilustruję ten wątek cytatem z Okruchów 
filozoficznych6 . Człowiek w procesie poznania natrafia 
na coś nieznanego . 

„Pozwólcie więc to nieznane nazwać Bogiem . To jest tyl-
ko miano, które Mu nadajemy . Zechcieć udowadniać, że 
to nieznane (Bóg) istnieje, nie powinno rozumowi zapew-
ne przyjść na myśl . Mianowicie, o ile Bóg nie istnieje – nie-
możliwością jest dowiedzenie Jego istnienia, ale jeśli jest, 
to byłoby głupotą chcieć to udowadniać, w tym bowiem 
momencie, w którym zaczynam tego dowodzić, założyłem 
Jego istnienie i to nie jako wątpliwe… lecz jako to, co usta-
lone, gdyż w innym przypadku w ogóle bym nie zaczynał 
i łatwo zauważyć, że całość wywodu byłaby bezsensowna, 
gdyby Jego nie było . Jeśli natomiast używając wyrażenia: 
»udowodnić istnienie Boga« sądzę, że udowadniam, iż to, 
co nieznane, które istnieje jest Bogiem – wówczas wyra-
żam się w sposób mniej udany; nie udowadniam wówczas 
niczego, a w najmniejszym stopniu – jakiegoś istnienia, 
lecz rozwijam definicję pojęcia”7 .

Mówiąc inaczej: albo (rozum), albo (wiara) . Tę alterna-
tywę wyrażało już dwutomowe dzieło pod tym właśnie 
tytułem .

Rodzi się pytanie: która konfesja może sobie pozwo-
lić na rezygnację z używania rozumu w celu uzasadnia-
nia swoich treści dogmatycznych? – retoryczne pytanie . 
Ale to jednocześnie oznacza, że wiara każdego człowie-
ka jest w pełni uprawniona!

Wracam do przerwanego wątku . Powyższe oznacza 
także, że treść przekazywana jest też tylko przedmio-
tem wiary – stwierdza Kierkegaard . Ponadto jest dlań 
oczywistym, że to, co posiadł „uczeń z pierwszej ręki”, 
też otrzymał on od samego Boga! Wieńczy ten wywód 
następująca myśl: „Tylko ten, kto sam otrzyma niezbęd-
ny warunek od tego Boga, tylko ten wierzy”!!! A rola 
Kościoła, chciałoby się zapytać?! Instytucja jest w tym 
przypadku jedynie przeszkodą w ukształtowaniu się 
wiary Pojedynczego .

Nie ma się czemu dziwić, albowiem konkretne kon-
fesje traktowane są jako coś obiektywnego (!), co subiek-
tywiście nie mogło odpowiadać . Konfesja Augsburska 

5 Zob . K . Toeplitz, Konflikt Abrahama (Próba egzystencjalizacji religii prawa), 
„Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1966 z . 2, s . 29–71 .

6 S . Kierkegaard, Okruchy filozoficzne…, dz . cyt ., por . wyd . II  . s . 89–90 .
7 Tamże .

przejęła zresztą pewne cechy charakteryzujące tożsa-
mość Kościoła . Jest to na przykład honorowanie chrztu, 
wreszcie potępienie herezji i świadectwo męczenników .

Mówiąc najprościej: w kwestii stania się wierzącym 
wszyscy pośrednicy zostają wykluczeni, więc wszyst-
kie propozycje wiary są równouprawnione! Wzmacnia 
to Kierkegaard cytatem z 1 Listu Tymoteusza (2,5): „Al-
bowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo-
giem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” .

Ta ponadkonfesjonalna koncepcja mogłaby się współ-
cześnie stać fundamentem ekumenii, gdyby nie dzielące 
Kościoły różnice dogmatyczne i zaszłości historyczne .

Jeżeli czytam, że w Kościele rzymskokatolickim, 
na kanwie I Soboru Watykańskiego w encyklice My-
stici Corporis z 1869/70, uznano za ważne podkreślenie 
tożsamości empirycznej hierarchów z ciałem Chrystusa, 
to oczywiście podobna deklaracja dogmatyczna dzieli 
Kościoły chrześcijańskie, a nie zbliża do siebie .

Jest jasne, że dla Kościołów zinstytucjonalizowanych 
obowiązuje starożytna norma: Ubi ecclesia, ibi spiritus 
sanctus Dei, et ubi spiritus dei, illic ecclesia et omnis gra-
tia. R . Bultmann, i nie on jeden, głosi, że „[…] nie ma 
wiary w Chrystusa, która jednocześnie nie byłaby wia-
rą w Kościół jako nosiciela kerygmatu”8 . Wniosek tego 
myśliciela jest, w świetle wywodów Kierkegaarda, dale-
ki od oczywistości, gdyż zgodnie z jego poglądami wła-
śnie Kościół może być, albo nawet jest, zaprzeczeniem 
chrystianizmu, a uznanie Mesjasza nie powoduje auto-
matycznie uhonorowania Kościoła .

Duńczykowi chodziło o uwolnienie wiary od wszel-
kich możliwych „domieszek”, na przykład racjonalnych, 
zgodnie z poglądami ap . Pawła, wreszcie o uwolnienie 
spod racjonalnej filozofii, teologii i masowej praktyki 
kościelnej . Wspólnota religijna z tego punktu widzenia 
staje się zagrożeniem dla niepowtarzalności podmioto-
wej, w szczególności grozi brakiem subiektywnego wy-
siłku, zaangażowania, uwewnętrznienia (!) . Już z tego 
powodu krytykuje Kierkegaard pojmowanie Kościoła 
w luteranizmie . Wrogiem autentycznej wiary nie sta-
je się agnostycyzm czy ateizm, czy nawet romantyczne 
pojmowanie wiary, lecz struktury instytucjonalne Ko-
ściołów . A więc „z powrotem do jednostki!”, do Poje-
dynczego specyficznej kategorii w myśli Duńczyka . In-
dywidualizacja wiary musi się dokonać za sprawą samej 
jednostki, jej decyzji, natomiast czynniki zewnętrzne 
należy traktować jako zagrożenie dla autentyzmu wiary .

O różnych odcieniach wiary, typach, cechach cha-
rakterystycznych, wariantach, w sposób przekonujący 
8 Por . R . Bultmann, Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum 

historischen Jesus, Bonn 1961, s . 26 . 
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pisał niedawno Jacek A . Prokopski9 . Istotne jest jedno: 
Kierkegaardowi cały czas chodzi o maksymalne religij-
ne dobro Pojedynczego . I, dodajmy, jest on w tym wy-
siłku skazany wyłącznie na siebie . Duńczyk nie osią-
gnął jasności w kwestii pojmowania wiary jako indywi-
dualnego wysiłku i zarazem daru łaski . Nie znalazłem 
w jego piśmiennictwie na temat tych relacji żadnej prze-
konującej wzmianki .

Podobnie jest z jeszcze jednym problemem: jak się 
ma zindywidualizowana wiara do Pisma św .? Przyto-
czony na samym wstępie cytat niczego o Piśmie Świę-
tym . nie wspomina, a przecież Kierkegaard nieustan-
nie doń się odnosi… chociaż z zastrzeżeniami . Był on 
w pełni świadomy niezliczonej ilości sprzeczności za-
wartych w całej Biblii10 . Ten wątek w teologii średnio-
wiecznej i późniejszej stał się czymś oczywistym od cza-
su opublikowania dzieła Piotra Abelarda „Sic et non”. 
Od czasów Abelarda po Kierkegaarda bibliści dotarli 
do olbrzymiej liczby świadomych lub nieświadomych 
przeinaczeń oryginalnych tekstów biblijnych w trakcie 
ich tłumaczenia11 . Zadanie „Pojedynczego” sprowadza-
ło się do tego, by sprzeczności rozstrzygać samemu, bez 
pomocy jakiejkolwiek teologii czy Urzędu Nauczyciel-
skiego – to miał być jeden z elementów autentycznej 
wiary właśnie .

Jaka jest więc rola Biblii w kształtowaniu się wia-
ry, szczególnie Nowego Testamentu? Syntetycznie opi-
suje to nasz Autor w Nienaukowym zamykającym „post 
scriptum” do „Okruchów filozoficznych”12 . Immanentne 
sprzeczności występujące w Biblii to zadania stawiane 
każdemu, pro me, to sprawdziany wiary właśnie . We-
dług Duńczyka, wskazówki (i tylko tyle) zawarte w Pi-
śmie Świętym . należy zinternalizować, przyswoić sobie 
i zdwoić, zreduplikować, subiektywnie (!) przetworzyć 
w życiu, w sobie. Autor książki analizuje dwa warianty . 

Oto pierwszy . Jeśli udało się krytykom Pisma uzasad-
nić swoje poglądy, to: „[…] nigdy nie można wyjść poza 
aproksymację i […] między nią i osobistym nieskoń-
czenie wielkim zainteresowaniem własnym wiecznym 

9 J . A . Prokopski, Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia, „Nowa 
Krytyka” 2016 nr 36, s . 75–92 .

10 Por . K . Toeplitz, Czy sprzeczności mogą mieć budujący charakter, „Słupskie 
Studia Filozoficzne” 2002 nr 4, s . 5–20; Tenże, O immanentnych sprzeczno-
ściach w Biblii, [w:] Filozofia-dialog-uniwersalizm. Księga dedykowana prof. 
J. Kuczyńskiemu, Warszawa: Wyd . Scholar 2001, s . 67–77 .

11 Por . w tej kwestii chociażby: Status błędu w filozofii i teologii, red . 
L . Miodoński, Wrocław 2014, szczególnie artykuł S . Stasiaka, Błędy w prze-
kazie tekstu biblijnego, s . 59–68 i B . Ferdka: Błąd teologiczny a ekumenizm, 
s . 155–170 . 

12 S . Kierkegaard, Nienaukowe zamykające „post scriptum” do „Okruchów filo-
zoficznych”, tłum ., wstęp, komentarze K . Toeplitz, Wydawnictwo Marek 
Derewiecki, Kęty 2011 . 

zbawieniem zachodzi istotna sprzeczność” .13 Jeżeli bada 
się Pismo jako pewny (!?) punkt oparcia, analizuje przy-
należność poszczególnych pism do kanonu, ich auten-
tyczność, ich integralny charakter, wiarygodność au-
tora, wreszcie ustanawia się dogmatyczną gwarancję 
pod postacią inspiracji kanonu, to należy odnotować, 
że we wszystkich tych poczynaniach występuje, jak pi-
sze Kierkegaard, pewna niejednoznaczność! Oczekiwa-
nie, że z tych wywodów wyniknie cokolwiek dla wia-
ry, jest złudzeniem . Nie można na Piśmie Świętym . 
budować swojego wiecznego zbawienia . W dodatku, 
kto zakładał w tych wywodach inspirację, musi każdy 
krytyczny głos uznać za wyraz wątpliwości, za pokusę, 
a ktoś, kto zagłębi się w tok wywodów krytycznej teo-
logii, nie będzie mógł wydedukować z tego, co napisa-
no w Piśmie, inspiracji . Sama inspiracja jest przedmio-
tem wiary, a więc jest niedowodliwa! Każdy Pojedyn-
czy dostrzeże tu brak gotowego rezultatu, będąc jako 
żywo i z całą żarliwością zainteresowany swoim wiecz-
nym zbawieniem . „Samo zakwestionowanie przez Lutra 
Listu do Jakuba wystarczy, by doprowadzić go do roz-
paczy”14 . Ponieważ wszystkie badania historyczne mają 
niezakończony charakter, niepodobna decyzji dotyczą-
cej zbawienia wiecznego odkładać do czasu zakończe-
nia procesu badawczego . Rzez jasna spory ściśle filo-
logiczne da się rozstrzygać, ale nie te są najważniejsze, 
skoro najistotniejsze jest znalezienie drogi do wiecznego 
zbawienia .

Jeżeli więc napotkamy teologa, który, jak sądzi, wy-
kazał dowodnie autentyzm ksiąg – jednostka winna zre-
zygnować z wszelkich naukowych wtrętów . „Tak więc 
zakładając, że wszystko, co dotyczy Pisma jest w po-
rządku – co dalej? Czy wówczas człowiek pozbawiony 
wiary przybliżył się do wiary choćby o jeden krok? Nie . 
Ani o jeden”15 . Można by zapytać, dlaczego? Dlatego, 
że przy takim obiektywnym podejściu traci się nieskoń-
czenie silne i żarliwe zainteresowanie wiecznym zbawie-
niem… Pojedynczy będzie potrzebował wiele „bojaźni 
i drżenia”, aby wejść na prawdziwą ścieżkę wiary . „Jeśli 
się bowiem zabierze żarliwość towarzyszącą pożądania 
zbawienia, nie ma już wiary”16 . Nawet gdyby, powiada 
nasz Autor, zeszliby się wszyscy aniołowie i tak mogliby 
wydać tylko aproksymację, a to za mało, by na niej zbu-
dować swoje, subiektywne zbawienie . 

Oto druga możliwość . Załóżmy, że wrogom udało 
się udowodnić wszystko, co tylko możliwe, by obalić 

13 Tamże, s . 44 .
14 Tamże, s . 46 .
15 Tamże, s . 49 .
16 Tamże .
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autorytet Biblii . To znaczy wykażą, że Księgi nie są nie-
naruszone, nie są autentyczne, ich zestaw jest w wy-
sokim stopniu umowny, nie mówiąc już o wątpliwo-
ściach dotyczących inspiracji itd . – co wtedy? Otóż 
z tego wszystkiego nie wynika, że ci autorzy nie istnie-
li i przede wszystkim, że Chrystus nie istniał . Kierke-
gaard konsekwentnie akcentuje, że wiara (idzie o dro-
gę do zbawienia) i dowód się wykluczają . Reasumując: 
„Chrześcijaństwo jest duchem, duch jest wewnętrzno-
ścią [w człowieku], wewnętrzność jest subiektywnością, 
subiektywność jest z istoty swojej żarliwością, w swoim 
maksimum jest nieskończenie osobiście zainteresowa-
ną żarliwością pożądania swojego wiecznego zbawienia . 
Jeśli tylko zrezygnuje się z wewnętrzności, a z subiek-
tywności wyeliminuje żarliwość pożądania, a z niego 
nieskończone zainteresowanie – wówczas w ogóle nie 
może być mowy o podjęciu decyzji”17  .

Za subiektywnością jako priorytetem w kwestiach 
wiary przemawiają także odpowiednie cytaty z Nowego 
Testamentu . I takie spotykamy u Duńczyka wielokrot-
nie . Przykładowo w Ewangelii Mateusza VI, 6 czyta-
my: „Ale gdy się modlisz wejdź do komory swojej, a za-
mknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, któ-
ry jest w ukryciu… a Ojciec twój odpłaci tobie”; i rada: 
„Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych 
(Ef 3, 17) . I wreszcie zapewne rozstrzygająca wskazów-
ka-konstatacja: „[ . . .] albowiem oto królestwo Boże we-
wnątrz was jest” (Łk 17 21) i podobna myśl: „ […] wy-
znawajcie, że Bóg jest prawdziwie w was” (I Kor 14, 
25) . Jeżeli uzna się trafność tych wypowiedzi, wówczas 
każde zewnętrzne świadectwo o Bogu równie dobrze 
może być złudzeniem . Deprecjonuje to także tak zwa-
ne obiektywne dowody przemawiające na rzecz wiary . 
Jednostka w sobie musi znaleźć podstawy swojej wiary . 

Reasumując, można powiedzieć – zgodnie z tezą wyj-
ściową, w której odnotowano jedynie wiarę w obecność 
Chrystusa na ziemi, Jego nauczanie, cierpienie i śmierć, 
a brakuje wskazówki dotyczącej znaczenia Biblii – że 
jej rola zostaje uznana za niewystarczające źródło wia-
ry . I nie pomogą tu argumenty pro et contra. Jeżeli su-
biektywizm wiary ma dać wierzącemu nadzieję (i tyl-
ko) na wieczne zbawienie i to dzięki olbrzymiej żarliwo-
ści, zaangażowaniu – to Pismo Święte może, z powodu 
aproksymacji, stać się jedynie wtórnym (!) czynnikiem, 
będącym rezultatem dodatkowego wyboru kształtują-
cego postawę chrześcijanina . Taką rolę w biografii Kier-
kegaarda ono odegrało . Wspomina on zresztą o tym, 
że przez praktycznie ponad dwa wieki obchodziło się 

17 Tamże, s . 52 .

chrześcijaństwo bez Pisma Świętego, a na jego rzecz 
optowali apostołowie, męczennicy i świadkowie, któ-
rzy swoim życiem pisali historię . (Ten ostatni wątek 
zresztą w dalszej analizie wróci .) Dodajmy, że liczne 
sprzeczności występujące w Biblii Kierkegaard traktu-
je jako wiarotwórcze (!), gdyż zmuszają one jednostkę 
do wewnętrznego wysiłku, w celu zajęcia wobec nich 
stanowiska .

W tym kontekście zasygnalizuję jeszcze jeden pro-
blem . Skoro na aproksymacji związanej z Biblią nie 
można jej w sposób powszechnie dostępny i zrozumia-
ły uznać za podstawę wiary chrześcijańskiej, choćby 
ze względu na subiektywne quodlibet, a publikacje Kier-
kegaarda były dogłębnie analizowane, więc pojawiła się 
propozycja zbudowania tej wiary na instytucji Kościo-
ła18 . To był specyficznie duński pomysł, funkcjonujący 
resztą po dziś dzień .

Według Kierkegaarda nie tylko katolicki Kościół 
stwarzał wał ochronny przeciwko wtargnięciu do dok-
tryny dialektyki . „Również protestantyzm, gdy zrezy-
gnowano z Biblii jako trwałego oparcia, próbował stwo-
rzyć coś podobnego do instytucji Kościoła”19 i to był 
pomysł Grundtviga, który trafnie zauważył, że Biblia 
nie może się skutecznie oprzeć narastającym wątpli-
wościom, ale nie dostrzegł tego, że zarówno atak, jak 
i obrona opierały się na aproksymacji . Tak jak przedtem 
Biblia miała rozstrzygać, co jest chrześcijańskie, a co 
nie, tak teraz taką funkcję miał spełniać Kościół, jako 
obiektywny (?) i pewny autorytet . Ale określenie, że jest 
on „chrześcijański” oznacza więcej niż tylko to, że jest 
współczesny i to zbliża tę ideę do trudności, które doty-
czyły Biblii, mimo że stała się „żywym słowem” głoszo-
nym „tu i teraz” . 

Zilustrujmy to przykładem . Swego czasu pojawił się 
problem, który zwrot jest prawdziwy: „Wierzę w chrze-
ścijański Kościół” czy „Wierzę, że istnieje chrześcijań-
ski Kościół”? Rozstrzygnięcie wymaga odwołania się 
do historii, a więc wchodzenia na drogę aproksymacji . 
Według Duńczyka, kto wyznaje „obiektywne chrze-
ścijaństwo” , np . pod postacią Kościoła, jest pogani-
nem . Dalej słusznie zauważa, że zanim powstała Bi-
blia, chrześcijaństwo reprezentowali ustnie apostoło-
wie . Z kolei fakt, że chrześcijaństwo przetrwało 1800 
lat, nie może być argumentem, albowiem islam też już 
istnieje 1200 lat . Nawet 3 000 lat istnienia nie mogły-
by świadczyć o chrześcijańskości Kościoła . Argument 

18 A . Broń-Wojciechowska, N.F.S. Grundtvig, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1986, s . 54–67 .

19 S . Kierkegaard, Nienaukowe zamykające „post scriptum”…, dz . cyt ., s . 
54–55 .
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dotyczący sceptyka Kierkegaard formułuje następująco: 
„Czy jesteś na tyle zuchwały, by zaprzeczyć prawdzie? 
Czy masz prawo uroić sobie, że niezliczone pokolenia, 
miliony milionów, żyły w błędzie?”20 . Potem następuje 
w wywodach interesujący wątek psychologiczny, kiedy 
Autor pyta: 

„Czy ty, nędzny, pojedynczy człowieku masz pra-
wo do tego, by zgubić te miliony milionów, ba, ponie-
kąd całą ludzkość? Popatrz, wstają z grobów; popatrz, 
zobacz w swojej wyobraźni pokolenie za pokoleniem, 
a są to wszystko ci wierzący, którzy w prawdzie chrześci-
jaństwa znaleźli spoczynek… ci wierzący będą osądzać 
ciebie, ty bezczelny buntowniku …Ty zostaniesz straco-
ny, hen do świata ciemności, oddalonego od raju, do któ-
rego oni weszli . […]„Osiemnaście stuleci powinno wła-
śnie wzbudzać przestrach . Jako dowód pro są one w mo-
mencie wyboru dla podmiotu zerem; jako straszak contra 
są wyśmienite”21 . 

Kończąc ten ważny wątek, Duńczyk zauważa, że Ko-
ściół wygładza kanty osobowości, przekreśla niepo-
wtarzalność, przejmuje inicjatywę dokonania wyboru, 
dodatkowo gwarantując przynależność do chrześcijań-
stwa „czarno na białym” pod postacią odpowiedniego 
dokumentu . 

„Samo chrześcijaństwo akcentuje nadzwyczaj silnie rolę 
podmiotu, pojedynczego człowieka i chce mieć do czynie-
nia tylko z nim, wyłącznie z nim, z każdym z nich z osob-
na . Dlatego niechrześcijańskim nadużyciem ze strony 
osiemnastu stuleci jest zwabianie jednostki do chrześci-
jaństwa argumentem osiemnastu wieków jego istnienia, 
albo wtłaczanie jej tam strachem – ona tam w ten sposób 
i tak nie wejdzie”22 . 

Sapienti sat.

Subiektywizm, w myśl tezy „prawda jest subiektywno-
ścią” – oczywiście, prawda wiary – musi wywołać egzy-
stencjalne napięcia; nikt nigdy nie może mieć pewno-
ści, że „odczytał” przeciwieństwa w sposób poprawny . 
Wszystko to musi w konsekwencji prowadzić do nie-
powtarzalności podmiotowej, do egzystencji odmien-
nej aniżeli „się” żyje . Konsekwencją tego musi się stać 
antagonizm „Pojedynczego” (Den Elkente) i społeczeń-
stwa, jego powszechne potępienie . Ten proces musi być 

20 Tamże, s . 66 .
21 Tamże .
22 Tamże, s . 67 .

równoznaczny z samooczyszczeniem się z konfesjonal-
nych i społecznych wartości . Z nich bowiem dla kształ-
towania się wiary nic nie wynika… 

W kontekście całokształtu wywodów Duńczyka 
niezbędne jest ponowne przywołanie tu następujące-
go wersu: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośred-
nik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” 
(I Tym 2, 5) . A ponieważ, jak powiedziano wyżej, jest 
wewnątrz (!) pojedynczego człowieka, wynika z tego 
cała krytyka zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa 
i podkreślenie egzystencjalnego charakteru wiary . Stąd 
Kierkegaard wielokrotnie odwołuje się do Nowego Te-
stamentu, w którym rzeczywiście wielokrotnie przywo-
łuje się alternatywę: albo Bóg i wiara, albo dobra tego 
świata (np . J 4,4, Łk 6,26; I Jana 2,15 itp .) . W rady-
kalnej postaci mamy wypowiedź Jezusa o tym, że jeże-
li człowiek pragnie osiągnąć niebo, powinien sprzedać 
wszystko, co ma, rozdać ubogim (por . Mk 10, 21) i na-
śladować Go . Duńczyk osądza nie tylko współczesny 
mu świat chrześcijański z tego powodu, że zaniechał 
naśladownictwa, ale – poza pierwotnym chrześcijań-
stwem – całą jego historię . Nie ma więc podstaw, aby 
ludzie mówili, że są chrześcijanami . I jest to wina Ko-
ściołów, także Reformacji, która zamiast utrudnić sta-
wanie się nimi, jeszcze to ułatwiła . 

Ciekawostką warsztatową Kierkegaarda jest to, że dla 
uzasadniania swoich propozycji posługuje się różnymi 
gatunkami literackimi . I tak, mamy obszerne dialogi, 
beletryzację najpoważniejszych problemów, parodie, 
eksperymenty literackie, satyry, pseudonimowość, hu-
moreski, wreszcie ironię, a wszystko po to, by człowie-
kowi maksymalnie utrudnić stanie się osobą wierzącą, 
w ostateczności chrześcijaninem23 . W sprawach ironii 
wzorem dlań był nie tylko Sokrates, któremu poświę-
cił swoją pracę doktorską, ale także przede wszystkim 
Lessing24 . Ten unikał apodyktycznych wypowiedzi, był 
powściągliwy w swoich krytykach, wreszcie, „przeko-
nał” Kierkegaarda, że niepowtarzalności nie da się na-
uczać i wreszcie, że tzw . prawdy historyczne nie prowa-
dzą do wiecznej prawdy i w takich przypadkach musi 
nastąpić „skok”, postanowienie, decyzja, wybór, albo – 
mówiąc językiem początków chrześcijaństwa – „here-
zja”, ale bez negatywnej komponenty, którą to pojęcie 
z biegiem czasu nabrało . Stąd też autentycznie wierzą-
cy może być przez społeczeństwo nie tylko nie zrozu-
miany, ale i potępiony; ideałem będą tu męczennicy . 

23 Pod adresem Lutra Kierkegaard sformułuje zarzut, że ten maksymalnie uła-
twił (!) stanie się osobą wierzącą, o czym jeszcze niżej napiszę .

24 S . Kierkegaard, Nienaukowe zamykające „post scriptum”…, dz . cyt ., s . 
79–133 . 
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Jest taka praktyka, według Kierkegaarda „skokiem 
do wolności”, zgodnie ze wskazówką zawartą w Liście 
do Galacjan .

W kontekście tytułu tego tekstu istotnym proble-
mem jest zagadnienie komunikacji międzyludzkiej, ma-
jącej sprzyjać „skokowi” do wiary . Jak mają się ze sobą 
komunikować, np . uczeń z pierwszej ręki albo później-
si z Pojedynczym w XIX wieku? Ograniczę się w tym 
miejscu do cytatu w przekładzie Antoniego Szweda, 
w powszechnie znanej nomenklaturze kierkegaardolo-
gicznej: „Po chrześcijańsku wiara jest u siebie, w tym, co 
egzystencjalne – Bóg nie wystąpił w charakterze docen-
ta, posiadającego kilka naukowych twierdzeń, w które 
najpierw należy uwierzyć, a potem zrozumieć” .

Nie, „wiara” jest u siebie i ma swoje miejsce w tym, co 
egzystencjalne, przez całą zaś wieczność nie ma do czy-
nienia z wiedzą i nie dostarcza wyższego i najwyższego 
stopnia wiedzy . Wiara jest wyrażeniem stosunku osobo-
wości do osobowości . Osobowość nie jest sumą nauko-
wych twierdzeń, osobowość jest skierowana ku bezpo-
średniej dostępności, to najskrytsza świątynia, coś ta-
jemniczego, sekretnego; osobowość jest w tym, co we-
wnątrz, dzięki czemu słowo persona (personare) znaczy 
„w sobie” (wewnątrz), do czego sama osobowość musi 
się ustosunkować w wierze . Pomiędzy osobowością 
i osobowością żaden inny związek nie jest możliwy . 

„Weźmy dwoje namiętnie kochających się ludzi, którzy 
byli, jak się powiada, jedną duszą w dwóch ciałach – ni-
gdy nie można wyjść poza wiarę, że drugi kocha . W tym 
czysto osobowym związku pomiędzy Bogiem, który jest 
osobowością i wierzącym jako egzystującą osobowością 
występuje pojęcie wiary… Dlatego posłuszeństwo wia-
ry (Rz 1, 5) jest wyrażeniem apostolskim, i w ten spo-
sób wiara jest zorientowana ku woli, osobowości, nie ku 
intelektowi”25 . 

Ten obszerny cytat wskazuje jednoznacznie, że wia-
ra jest nie tylko czymś zegzystencjalizowanym, ściśle 
wewnętrznym, tajemniczym itp . Jak może ona się stać 
pobudką?

Żaden wniosek indukcyjny nie spowoduje, że ten 
„wzorzec” wiary, to znaczy „uczeń z pierwszej ręki”, 
stanie się rzeczywiście wzorcem godnym naśladowa-
nia, przyczyniając się do rozpowszechnienia chrześci-
jaństwa . Zakomunikowana tajemnica ex definitione 
przestaje być tajemnicą, czymś wewnętrznym . Mówiąc 
inaczej: osobowość jest niekomunikowalna, zwłaszcza 

25 XI A 237 (1854 )

bez wypaczeń! Nie da się z tajemnicy cechującej oso-
bowość, z jej niepowtarzalności, opracować uniwersal-
nej, ponadkonfesyjnej, propozycji religijnej albo właśnie 
dlatego jest ona możliwa . Stąd też powstają wątpliwo-
ści dotyczące możliwości bądź niemożliwości istnienia 
chrześcijańskiego egzystencjalizmu26 .

Dodajmy jeszcze, że wiara w ujęciu Kierkegaarda 
musi być rezultatem przetworzenia słów (Jezusa) w czy-
ny . Nie wystarczy znajomość Biblii żeby być Pojedyn-
czym: „Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słu-
chaczami oszukującymi samych siebie” (Jak 1, 22 i n .); 
„[ . . .] nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi 
u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają usprawiedli-
wieni będą” (Rz 2,13) . Nacisk położony zostaje nie 
na znajomość Pisma, lecz na przetworzenie jego wska-
zań w życie, na nadanie tekstowi Biblii życia, a przez 
to wzbogacenie wiary „Pojedynczego” . Chodzi o „uwe-
wnętrznienie” treści tak, by stały się one częścią oso-
bowości . To ich egzystencjalizacja! Na ogół używa się 
tu także określenia „interioryzacja” . Dodajmy, że prze-
tworzenie Słów w czyny ma subiektywny charakter, 
to niejako reduplikacja, zdwojenie, powtórzenie, tyle że 
na płaszczyźnie dającej się zaobserwować . W tym przy-
padku ujawnia się antagonizm subiektywnej decyzji 
z obiektywnym porządkiem społecznym . 

Mistyka jest konkluzją wynikającą z ostatnich stron 
tego tekstu, a odegrała ona niebagatelną rolę w cza-
sach Reformacji . Duńczyk też nie uchronił się przed 
nią . Powszechnie uznawana jest doniosłość źródeł mi-
stycznych Reformacji, szczególnie rola, jaką tradycje 
niemieckiej mistyki odegrały w umysłowym przygoto-
waniu reformy Lutra . Daje się zauważyć, że tendencje 
mistyczne w łonie Kościołów zarówno luterańskich, jak 
też reformowanych spotykały się nie tylko z oporem, ale 
z gwałtowną krytyką . Przy całym subiektywizmie ak-
centowanym przez Kierkegaarda nie da się elementów 
mistycznych ukryć . To właściwie nic nowego . W trady-
cjach Kościołów poreformacyjnych zawierała się – jak 
pisze Leszek Kołakowski27 – idea interioryzacji i auten-
tyfikacji życia religijnego, pobożności czynnej, której 
to elementy sprzyjały podatności na wpływy mistyczne . 
Mamy u Duńczyka wskazówkę ukazującą trwały anta-
gonizm między podstawowymi wartościami chrześci-
jaństwa a zbiorowością kościelną, z wszystkimi jej atry-
butami . Luterskie sola fide et sola gratia, którym to war-
tościom Duńczyk jest aż nadto wierny, także eliminują 

26 Por . K . Toeplitz, O możliwości lub niemożliwości istnienia chrześcijańskiego 
egzystencjalizmu, „Studia Filozoficzne” 1983 nr 7, s . 3–26 .

27 L . Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1965, [szczególnie rozdz . I .] .
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„widzialne pośrednictwo łask niewidzialnych” . Zarów-
no w klasycznej mistyce, jak i u Kierkegaarda widoczna 
jest negacja kultu zewnętrznego, niezbędnego dla zba-
wienia, podobnie jak idea niekonieczności ortodoksji28 . 
Kołakowski, dokonując podziału głównych wariantów 
mistyki, na pierwszym miejscu wskazuje indywidualizm 
radykalny, zakładający nieprzydatność zasadniczą albo 
szkodliwość „widzialnych” i kolektywnych form kultu 
w realizacji wartości religijnych jakichkolwiek, a więc 
także odmowę celowości reformy Kościołów29 . Poglą-
dy Kierkegaarda idealnie do tej charakterystyki pasują . 
To indywidualizm ewangeliczny stawiający sobie za cel 
zbawienie i praktyczne naśladowanie Chrystusa . To, jak 
konkluduje Kołakowski, subiektywizm mistyczny! 

W swoich założeniach nie dawała się ta odmiana mi-
styki ostatecznie uzgodnić, nie tylko z zasadami Refor-
macji zorganizowanej, ale i z propozycją samego Kier-
kegaarda . Jeśli idea komunikacji bezpośredniej i osobo-
wej, personalnie rozumianej, z Bogiem, jest celem naj-
wyższym jednostki ludzkiej – wówczas zbędne stają się 
nie tylko sakramenty działające przez struktury zorga-
nizowane Kościołów, ale także same te struktury wraz 
ze swoimi doktrynami .

Porównajmy to z cytatem rozpoczynającym niniej-
szy tekst i okaże się, że otwiera się teraz pole dla uni-
wersalizmu religijnego, pozakonfesjonalnego30 . Jednak 
postawy takie są w skali makrospołecznej pozbawio-
ne jakichkolwiek perspektyw powodzenia; indywidu-
alizmem nie można – jak uczy historia europejskiej mi-
styki – podważyć w sposób skuteczny samej instytucji 
Kościołów, niezależnie od konfesji . Gwoli sprawiedli-
wości może należy odnotować, iż Kościół rzymskokato-
licki potrafił „spacyfikować” niektóre odłamy mistyki, 
nawet przejmując od niej szereg postulatów .

Przyjrzyjmy się teraz definicji mistyki zapropono-
wanej przez L . Kołakowskiego i spróbujmy ją skon-
frontować już teraz bardziej szczegółowo z poglądami 
Duńczyka . 

„Doktryna, wedle której możliwe jest, w pewnych wa-
runkach, aby dusza ludzka, będąca pewną rzeczywisto-
ścią różną od ciała ludzkiego, komunikowała się przez do-
świadczenie […] z tą rzeczywistością duchową, która za-
chowuje pierwotność wobec wszelkiej innej rzeczywisto-
ści; przyjmuje się zarazem, że komunikacja ta, połączona 

28 Por . J .A . Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla huma-
nistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017, s . 35–47 .

29 L . Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, dz . cyt ., s . 46 .
30 Jako pierwszy ideę bezwyznaniowego i pozakościelnego chrześcijaństwa 

sformułował bodajże Sebastian Franck . I to w opozycji do reformatorskich 
idei Lutra .

z intensywnym afektem miłości, a przy tym wolna od 
udziału fizycznych władz człowieka, stanowi szczególnie 
pożądane dobro i że jest ona, przynajmniej w swoich for-
mach najintensywniejszych, najwyższym dobrem jakie 
człowiek może zrealizować w życiu ziemskim”31 .

Oto jeszcze cechy najważniejsze charakteryzujące mi-
styków . Jest to przekonanie o integralnym zepsuciu na-
tury ludzkiej . To nadto pogarda dla wiedzy świeckiej 
i teologicznej oraz uznanie doświadczenia wewnętrzne-
go za programowo niewyrażalne . Wreszcie jest to idea 
miłości bezinteresownej w stosunku do jakichkol-
wiek dóbr doczesnych, a jedyne, co mistyka interesu-
je, to wieczne zbawienie . Ponadto jest to negacja cza-
su, zarówno przeszłego jak i przyszłego, lub uznanie go 
za wartość subiektywną . Wreszcie mistyk uznaje an-
tagonizm indywidualności i doskonałości, stworzenia 
i Stwórcy na płaszczyźnie moralnej, który może być 
zniesiony jedynie w wieczności .

Cechy te, naszkicowane przez Kołakowskiego, ide-
alnie pasują do poglądów Kierkegaarda . Świadczy 
o tym zarówno jego negacja osiemnastu wieków hi-
storii chrześcijaństwa jako argumentu na rzecz wiary, 
jak też antagonizm jednostki z Kościołem luterańskim 
w Danii oraz akcentowanie subiektywności poparte 
cytatami z Nowego Testamentu . Mamy także totalną 
nieprzydatność tak zwanych „obiektywnych” i kolek-
tywnych form kultu, co zostało wyeksplikowane w 10 
ulotkach pt . Chwila32 . Jest to w końcu propozycja reli-
gii wewnętrznej, której pełne znaczenie manifestuje się 
i nabiera sensu w negacji tzw . chrześcijaństwa obiek-
tywnego . Gdyby go nie było, nie wiadomo by było, 
na czym polega egzystencjalna prawowierność, czyli to, 
co umownie (!) można by nazwać ortodoksją; więcej 
jeszcze, istnienie Kierkegaardowskiego wariantu wiary, 
swoista herezja, z punktu widzenia kościelnej ortodok-
sji jest warunkiem istnienia tej ostatniej . Gdyby więc 
nie istniała ta herezja, choćby przejściowo, należałoby 
jej zrodzenie zainspirować przez kościelną ortodoksję, 
dla dobra samej tej ortodoksji!

W gruncie rzeczy mamy u Duńczyka nawoływanie 
do powrotu do źródeł, to znaczy do gminy pierwot-
nej, do czasów, kiedy chrześcijaństwo rozprzestrzenia-
ło się poprzez naśladowanie Chrystusa, a więc drogą 
męczeństwa i cierpienia dla wiary, drogą przykładu 
osobistego wyznawców, przy braku pisemnego ujęcia 
31 L . Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna, dz . cyt ., s . 4–26 .
32 W Polsce ulotki te, z których dziesiąta ukazała się już po śmierci autora, wy-

dane zostały dwukrotnie: por . S . Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, 
tłum . K . Toeplitz, wyd . 1 . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1988; 
wyd . 2 . Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011 .
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poglądów zgodnie z zalecaną formułą jedności: „praw-
dy drogi i życia” .

Kwintesencją ideału chrześcijanina jest dla Duńczy-
ka „świadek prawdy” . Jego określenie zawdzięczamy 
polemice filozofo-teologa z przemówieniem nowego bi-
skupa Kościoła duńskiego, profesora H . L . Martensena 
(byłego nauczyciela akademickiego Kierkegaarda) nad 
grobem biskupa J .P . Mynstera, w którym ten ostatni 
został właśnie tak nazwany . Myśliciel przez czas jakiś 
wstrzymywał się z polemiką, która wzburzyła już przed-
tem skandynawskich protestantów . Owa definicja-opis 
w pełni oddaje ideał Kierkegaarda33 . Otóż Autor pisze, 
że świadek prawdy nigdy nie zaznał przyjemności, a je-
dynie cierpienia: 

„Świadek prawdy to człowiek, który w nędzy świadczy 
na rzecz prawdy, jest znienawidzony, poniżany, jest naj-
pośledniejszy w swojej znikomości, ponadto zapoznany, 
znienawidzony, wyszydzany, wykpiwany, wyśmiewany – 
a i chleb powszedni nie zawsze widział codziennie, taki 
był biedny, ale chleb codzienny prześladowań był mu dany 
dzień w dzień w wystarczających ilościach… Świadek 
prawdy, jeden z autentycznych świadków prawdy, to czło-
wiek torturowany, poniewierany, przenoszony z jednego 
więzienia do drugiego i na koniec – to było jego ostatnie 
wywyższenie, dzięki któremu został przyjęty do pierwszej 
klasy chrześcijan, do grona autentycznych świadków praw-
dy, by wreszcie – ponieważ jest to jeden z prawdziwych 
świadków prawdy[…] – wreszcie zostać ukrzyżowanym 
albo zdekapitowanym, albo spalonym, albo zostać upie-
czonym na ruszcie, a jego pozbawione ducha ciało zostaje 
przez oprawców rzucone w jakieś odległe miejsce, pozosta-
je niepochowane: tak się chowa świadków prawdy! – albo 
spala się je na popiół, a jego resztki zostają rozproszone 
przez wiatr, aby wszelki ślad tego „ścierwa”, jak to powiada 
apostoł34, zostało unicestwione, jak śmiecie tego świata”35 . 

Mamy więc ideał chrześcijanina, postać niezależną 
od kraju pochodzenia, w pełni odpowiadającą wymo-
gom pierwotnego chrześcijaństwa do czasów wstępne-
go spisywania tekstów, które potem weszły do kanonu 
Nowego Testamentu, wreszcie postać odpowiadającą 

33 Zob . S . Kierkegaard, Czy biskup Mynster był „świadkiem prawdy”, jednym 
z „prawdziwych świadków prawdy” i czy jest to prawdą?, tłum . K . Toeplitz, 
„Kronos” 2016 nr 1, s . 223–227 . S . Kierkegaard, Czy biskup Mynster był 
„świadkiem prawdy”, jednym z „prawdziwych świadków prawdy” i czy jest 
to prawdą?, [w:] Pisma późne, tłum . i komentarze K . Toeplitz, Wydawnictwo 
Marek Derewiecki, Kęty 2016, s . 350–357 .

34 I Kor 4, 13 [przyp . S . Kierkegaarda] .
35 S . Kierkegaard, Czy biskup Mynster był „świadkiem prawdy”, jednym z „praw-

dziwych świadków prawdy” i czy jest to prawdą?, [w:] Pisma późne, dz . cyt ., s . 
353 .

prześladowaniom czasów dokonstantyńskich . A jak 
to widział Autor tego tekstu w odniesieniu do siebie?36 
S . Kierkegaard wielokrotnie w swoich pismach powo-
łuje się na zawarty w różnych miejscach Nowego Te-
stamentu Jezusowy postulat naśladownictwa . Myślał 
nawet o tym, że władze go w końcu aresztują, ale ku 
jego rozczarowaniu wcale tego nie zamierzano . Nato-
miast Grundtvig swojemu religijnemu sceptycyzmowi 
nadał charakter instytucjonalny, powołując do istnienia 
samodzielny Kościół, o czym wspominałem już wyżej .

Zróbmy teraz wstępny bilans przedstawionych tre-
ści . I tak według Kierkegaarda, istniejącego świata qu-
asi-chrześcijańskiego nie należy wcale reformować, czy 
poddawać krytyce pochodzącej z zewnątrz . Stąd niejed-
nokrotnie będzie się odwoływał do M . Lutra, chociaż 
i wobec niego będzie krytycznym, szczególnie z powo-
du immanentnej sekularyzacji wiary w następstwie Re-
formacji, jej dążeniu do wyeliminowania cierpienia jako 
atrybutu wiary i zastąpieniu go instytucją, mającą być 
gwarantem autentyczności wiary, przy jednoczesnym 
eliminowaniu „bojaźni i drżenia” jako konstytutyw-
nego elementu wiary . Za swoistych prekursorów mógł 
uznać przykładowo P . Waldensa, głoszącego kult ubó-
stwa, także tłumaczącego Biblię w taki sposób, aby ją 
przybliżyć ludziom . Podobnie zresztą uczynił później 
Jan Hus . Jednak to oddzielne tematy .

Odrzuca Duńczyk celowość analiz i uwag krytycz-
nych wobec świata chrześcijańskiego prowadzonych 
niejako z zewnątrz, przykładowo przez B . Bauera, 
L . Feuerbacha, I . Kanta, nie mówiąc już o G .W .F . He-
glu, zwłaszcza jego koncepcji mediacji przeciwieństw . 
Pod uwagę należałoby wziąć liczne grono myślicie-
li, którzy wywarli wpływ na Kierkegaarda, w tym 
D .F . Straußa czy przykładowo A . Schopenhauera .

Naszemu bohaterowi bliżej, co zabrzmi może para-
doksalnie, do angielskiego deizmu czy niemieckiego 
oświecenia . Nie dziwi powtarzające się nawiązywanie 
do E . Lessinga . A i poglądy Daniela Schleiermachera też 
nie mogły mu być obojętne . Ten bowiem, przeniósł reli-
gię ze sfery racjonalnej do sfery uczucia, emocji, wyobra-
żenia i chociaż Duńczyk nie zgadzał się z nim, za trafne 
uznał jednak samo przeniesienie ciężaru wiary do sfery 
indywidualnej, do subiektywności, chociaż odmiennie 
rozumianej; również postulat autonomizacji religii miał 

36 Por . K . Toeplitz, Wiara Sørena albo dlaczego Kierkegaard nie mógł się przy-
znać do bycia chrześcijaninem, [w:] W kręgu Kierkegaarda, red . nauk . Antoni 
Szwed, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty-Warszawa 2014 s . 3–12; K . 
Toeplitz, Dlaczego Kierkegaard nie mógł uznać siebie za chrześcijanina, [w:] S . 
Kierkegaard, Pisma mniejsze (wybór) w tłumaczeniu Karola Toeplitza, Toruń 
2007, s . 5–10; K . Toeplitz, O możliwości lub niemożliwości istnienia chrześci-
jańskiego egzystencjalizmu, art . cyt . 
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tu swoje znaczenie . J .G . Hamann, F .V . Sibbern, P . Møl-
ler, J .L . Heiberg i wspomniani wyżej biskupi Martensen 
i Mynster, wreszcie poeta H .C . Andersen . Wszyscy my-
śliciele, którzy akcentowali podmiotowość człowieka, 
przeciwstawiając ją tzw . porządkom obiektywnym zna-
leźli się w kręgu zainteresowań Kierkegaarda .

Duńczyk z uznaniem wyrażał się o sekularyzacji Za-
konu Krzyżackiego w 1525 roku, jako o kroku zmierza-
jącym do oddzielenia Kościoła od państwa . Nie wolno 
przy tym zapominać, że na skutek wydarzeń Wiosny 
Ludów w 1848 roku doszło w Danii do autonomizacji 
Kościoła . Król przestał być zwierzchnikiem Kościoła, 
a ten uzyskał swoistą autonomię . Kierkegaard już wcze-
śniej zainteresował się poglądami C . Rudelbacha, kryty-
kującego oficjalne, czyli państwowe pojmowanie chrze-
ścijaństwa . Pod tym względem było obu po drodze . Ze-
wnętrzna manifestacja wiary, jako modelu bycia chrze-
ścijaninem, zostaje przez Duńczyka odrzucona . Cały 
czas szło mu o gruntowną wewnętrzną przemianę Poje-
dynczego, o metanoie, co miało uniwersalny, ponadcza-
sowy charakter, a zarazem uwalniało państwo od ideolo-
giczno-religijnych komponentów . Jeśli idzie o przemiany 
wewnętrzne zachodzące w ludziach, to droga do poza-
kościelnego chrześcijaństwa wiodła od krytycyzmu wo-
bec instytucji kościelnej, od sceptycyzmu, ewentual-
nie deizmu i poprzez agnostycyzm nawet do ateizmu . 
Krytyka instytucjonalnego działania Kościołów miała 
swoje podstawy nie tylko w odejściu od wskazań Biblii, 
ale w narastaniu podmiotowości wierzących . Sprzyja-
ły temu przemiany cywilizacyjne, wzrost wiedzy o nie 
zawsze chwalebnej historii Kościołów (np . inkwizycja, 
wojny chłopskie w Niemczech XVI w .), wreszcie polifo-
nia kościelna występująca w obrębie świata chrześcijań-
skiego i przeświadczenie, że żaden Kościół nie posiada 
monopolu prawdy wiary .

Katolicki teolog o . Andrzej Kłoczowski OP widzi 
ten problem następująco . Istnieją dwa nurty współcze-
snego polskiego katolicyzmu . Z jednej strony mamy 
trend zmierzający do umacniania istniejących struktur 
kościelnych, przepisów oraz tradycji, z drugiej mamy 
do czynienia z rosnącą liczbą świeckich teologów, ru-
chami kościelnymi skupiającymi ludzi świeckich (ok . 3 
miliony osób), ignorowaniem krytyki dostojników ko-
ścielnych czy hierarchów, z obrońcami status quo w ob-
liczu mało ortodoksyjnych publikacji ukazujących się 
nawet na łamach czasopism katolickich . Drugi nurt, 
przybierający na sile, nie jest wprawdzie nastawiony 
na niszczenie Kościoła instytucjonalnego, ale znajduje 
posłuch i zwolenników na marginesie samego Kościoła . 
To m .in . ruchy typu „szkoła wiary”, ruchy wyrażające 

niezadowolenie z powodu niedostosowywania się in-
stytucji do zmieniających się wymogów rzeczywistości, 
do braku uzasadnionego unikania problemów, z który-
mi cywilizacja zachodnia nie miała dotychczas do czy-
nienia, a przed którymi stają wierni i to coraz częściej 
(eutanazja, aborcja, małżeństwa księży itp .) . Nowe 
oczekiwania są przez pierwszy tu wymieniony nurt 
krytykowane i tłamszone . Tymczasem rozrastająca się 
liczebnie grupa zautonomizowanych chrześcijan wy-
wołuje narastający opór wobec tradycyjnie konserwa-
tywnych tendencji występujących w Kościołach silnie 
zinstytucjonalizowanych .

Dodać w tym kontekście należy, że odchodzenie 
od Kościołów, które wyrosły na bazie Reformacji jest 
znacznie większe aniżeli od Kościoła rzymskokatolic-
kiego i od prawosławia, co jest następstwem tego, że 
Reformacja wykluczyła instytucję kościelną z roli po-
średnika między wierzącym a Bogiem, a więc inaczej 
aniżeli w przypadku dwóch przed chwilą wymienio-
nych Kościołów . Potwierdza to empiria: wystarczy spoj-
rzeć na stan Kościołów w Skandynawii, a i w Bawarii, 
tradycyjnie katolickiej, stracił ten Kościół swoją pierw-
szorzędną rolę i znaczenie .

Co więc charakteryzuje tak zwane chrześcijaństwo 
pozakościelne, pozainstytucjonalne? Są tu teoretycznie 
możliwe, ale i praktycznie spotykane, dwa warianty . 
Z jednej strony przytoczony na samym wstępie, według 
którego, aby wierzyć wystarczy, że człowiek przyjmuje, 
iż w określonym roku Bóg ukazał się ludziom pod po-
stacią poniżonego sługi, żył wśród nas i nauczał, a na-
stępnie zmarł . Ten wariant, jak stwierdzono wyżej, nie-
koniecznie musi mieć szczegółowe(!) chrześcijańskie 
aspiracje . Drugi natomiast wiąże powyższy wybór z ko-
niecznością przyjęcia, akceptacji i przetwarzania37 w ży-
cie wskazań Biblii38, w szczególności Nowego Testa-
mentu, ale odrzuca wszelkie instytucjonalne 
37 Zob . niżej różnicę między pojęciem logosu i dawar .
38 Powyższe oznacza, że „Pojedynczy” przyjmuje tekst wraz z całą dyskusyj-

ną problematyką dotyczącą przykładowo kształtowania się i przyjęcia ka-
nonu, który – jak wiadomo – w różnych Kościołach lokalnych różni się 
nie tylko co do wielkości; ponadto musi przyjąć nie tylko do wiadomości, 
ale do zadecydowania, co począć z różniącymi się tłumaczeniami z języka 
hebrajskiego, greckiego czy łaciny, wreszcie jak rozstrzygać (oczywiście ści-
śle subiektywnie) występujące w Piśmie sprzeczności . Por . S . Stasiak, Błędy 
w przekazie tekstu biblijnego, s . 59–68, [w:] Status błędu w filozofii i teolo-
gii, red . B . Ferdek, L . Miodoński, Wrocław 2014 . Autorowi idzie zarówno 
o błędy zawinione świadomie, jak i nieświadomie . To liczne problemy doty-
czące autorstwa różnych tekstów, zagadnienia ksiąg wtórno kanonicznych . 
itp . Może spośród licznych problemów wymieńmy jeden . Oto nie tylko 
w Qumran znajdują się dwa warianty księgi Jeremiasza, z których jeden jest 
krótszy aż o 1/8 . Podobnie z zabójcą Goliata – mamy dwóch różnych boha-
terów tego czynu, a oba znajdują się w kanonie… Niepodobna tu wymienić 
wszystkich problemów, które dotyczą skutków wyboru Pisma, przed który-
mi staje wierzący . Instytucja za niego tych problemów nie rozstrzygnie, nie 
może .
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interpretacje39 . Niezbędna jest tu niewielka dygresja nie 
tylko natury semantycznej . Otóż greckie pojęcie logo-
su oznacza uporządkowywanie, rozsądek, powściągli-
wość czy umiarkowanie . Tymczasem hebrajskie dawar, 
w ujęciu Izraelity, oznacza nieustanny ruch; to poję-
cie tożsame z pojęciem czynu, to dynamiczna wszech-
moc, np . Pana, erupcja Jego mocy . Polski autor40 głosi, 
że pojęcie to oddałoby najtrafniej pojęcie „słowoczyn” . 
Oznacza to na przykład, że słowo użyte w prologu 
Ewangelii Jana i w Apokalipsie – to nie logos, to da-
war! Manifestuje On swój byt w nieustających czynach, 
wyrokach czy rozkazach, będących jednocześnie ich 
wykonaniem . Wybór Biblii musi zatem być jednocze-
śnie przetworzeniem jej treści (np . zaleceń), realizacją 
praktyczną przyjętego posłania . Tak musiałoby być poj-
mowane chrześcijaństwo pozakościelne albo – mówiąc 
inaczej – pozainstytucjonalne . 

Przyjmuje więc wierzący człowiek, według tego wa-
riantu, Pismo Święte wraz z wszelkimi problemami, 
które dotyczą Biblii . Te muszą być indywidualnie roz-
strzygane i nikt i nic tego subiektywnego wysiłku nie 
może zastąpić . W obu wariantach niekonfesjonalnej 
wiary znajduje się z tego powodu element mistyki .

Badania socjologiczne potwierdzają fakt narastania 
w kulturze śródziemnomorskiej liczby osób wyzna-
jących wiarę pozainstytucjonalną . Wiąże się to m .in . 
z coraz silniejszym oddziaływaniem skutków sekulary-
zacji (laicyzacja stosunków międzyludzkich) oraz ujaw-
nianiem zarówno historycznych, jak i aktualnych od-
stępstw poszczególnych Kościołów od chrześcijaństwa, 
sprzeniewierzanie się formalnie głoszonej doktrynie . 
W jakim stopniu takie postawy, coraz częściej spotyka-
ne, będą oddziaływać na sferę wartości – trudno w tej 
chwili rozstrzygać . Na pytanie, w jaki sposób wspo-
mniane pozakościelne postawy będą narastały, wydaje 
się, że istnieje jedna zasadnicza odpowiedź: dzięki świa-
dectwu, o czym była mowa wyżej . Jeżeli poszczególni 
wierzący znajdują się w tej sytuacji kulturowej, wówczas 
każdy z nich ponosi wielką odpowiedzialność, gdyż od 
niego zależy wiara innych ludzi, a nawet przyszłych 
pokoleń . Świadectwo jest bowiem przekazem prawdy, 
w którym nie ma przemocy (czy szantażu intelektual-
nego), nie ma nacisku ze strony struktur zorganizowa-
nych, jest ono swoistym zaproszeniem do uczestniczenia 

39 Dotyczy to na przykład „wyznań wiary”, które dzielą Kościoły mieszczą-
ce się w chrześcijaństwie . Por . Z . Pasek, Wyznania wiar. Protestantyzm, 
Kraków 1999 . Autor prezentuje tam łącznie dokumenty 15 Kościołów 
protestanckich i posiadających protestanckie rodowody . Por . także Jan A . 
Kłoczowski OP, Leszka Kołakowskiego myślenie o religii, [w:] Drogi i bezdro-
ża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, dz . cyt ., s . 219–227 

40 Por . R . Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1979, s . 74 .

w takich praktykach życiowych, które upodmiotowują 
człowieka; to zaproszenie do uczestniczenia w doświad-
czeniu nadającemu ludzkiej egzystencji sens .

P .S . Pośród bardziej znanych myślicieli XX w ., u których 
znajdziemy znaczące reperkusje pozainstytucjonalnego 
chrześcijaństwa, znajduje się przede wszystkim Niemiec 
Karl Jaspers i niemal nieznany w Polsce Peter Wust41 .

***

Oddziaływanie myśli Kierkegaarda w Danii, a właści-
wie w całej Skandynawii było olbrzymie . Na zakończe-
nie chciałbym się odwołać do dwóch przykładów . My-
śliciel, w dniu 2 . października roku 1855, padł nieprzy-
tomny na ulicy . Potem okazało się jeszcze, że jego nogi 
zostały sparaliżowane . Przyjęty do szpitala oznajmił, że 
jego choroba ma charakter psychiczny i że przybył tu, 
by umrzeć . Miał więc pełną świadomość swojego po-
łożenia . Do pokoju szpitalnego, w którym leżał, zabro-
nił wpuszczać swojego brata, Petera, biskupa Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, podobnie jak dobrze mu 
znanego redaktora ‘Fædrelandet’, opiniotwórczej ga-
zety nie tylko w Danii . Dostęp do umierającego mieli 
kuzyni: Christian i Peter Lundowie, którzy na samym 
pogrzebie odegrali znamienną rolę . Søren przyjmował 
także przyjaciela lat młodzieńczych, pastora Emila Bø-
sena . Jest to w tym kontekście ważna postać . Sporzą-
dzał on codziennie notatkę z ostatnich rozmów z My-
ślicielem . Kiedy zaproponował mu spowiedź i komu-
nię świętą, Søren odmówił . Na usilne namowy Bøse-
na odpowiedział: „ . .no to umrę bez komunii . . .Nie chcę 
na ten temat dyskutować . Dokonałem wyboru . Księ-
ża są urzędnikami państwowymi, a państwowi urzęd-
nicy nie mają niczego wspólnego z chrześcijaństwem” . 
Na kategoryczne pytanie, czy wobec tego umrze bez 
ostatniej komunii odrzekł: 

„Tak, mogę tak postąpić . Najpierw pomodlę się o odpusz-
czenie mi wszystkich grzechów . Następnie będę się mo-
dlił o to, abym w chwili śmierci być wolny od rozpaczy . 
Następnie będę się modlił o coś, na czym mi bardzo za-
leży, żebym odrobinę wcześniej wiedział, kiedy nadejdzie 
chwila śmierci” . Na pytanie Bøsena „Czy to jest wszystko 
czego sobie życzysz; czy to dlatego, że jesteś człowiekiem 
wierzącym i swoją ostoję masz w łasce Bożej oferowanej 
przez Chrystusa?” – odparł: „Tak, to oczywiste, jakże mo-
głoby być inaczej” .

41 Zob . P . Wust, Niepewność i ryzyko, tłum . i wstęp K . Toeplitz, Warszawa: 
PWN 2006 .
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Søren Kierkegaard . zmarł 11 listopada, a 18 listopada 
w Katedrze biskupiej odbyło się nabożeństwo żałob-
ne, mimo że kłóciło się to z podstawowym przesła-
niem Myśliciela . Poza bratem zmarłego Peterem i pro-
boszczem Katedry, innych duchownych w kościele 
nie było . Była to niedziela i kościół był przepełniony . 
W odczuciu tłumów instytucja kościelna zdawała się 
zawłaszczać zmarłego! Omal nie doszło do rozruchów, 
czemu zapobiegli studenci, którzy w zwartym szyku, 
jeszcze w kościele, otoczyli trumnę . Przemówienie 
Petera Kierkegaarda było taktowne i ukierunkowa-
ne na to, aby wrogość tłumów złagodzić . Natomiast 

na cmentarzu doszło do skandalu . Głos zabrał, wbrew 
zwyczajom i przepisom, siostrzeniec zmarłego, Hen-
rik Lund . Zakwestionował on prawo Kościoła do za-
właszczenia osoby zmarłego; powołał się na Listy św . 
Jana i czwartą Ewangelię, po to, by uzasadnić, iż zmar-
ły miał pełne prawo, opierając się na Nowym Testa-
mencie, uznać siebie za chrześcijanina; dodatkowo po-
wołał się na drugi numer Chwili42, szczególnie na pod-
rozdział zatytułowany: Co Chrystus sądzi o urzędowym 
chrześcijaństwie, odwołując się do słów ap . Łukasza 
„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?”43 .

42 Por . S . Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, tłum K . Toeplitz, Kęty 
2001, s . 184–192 .

43 (XVIII, 8) .



» 17 «

Karol Toeplitz Chrześcijaństwo pozakonfesjonalne…

The Beyond-Confessional Christianity and Søren Kierkegaard
(Summary)

According to Søren Kierkegaard, the development of Christianity is a history of going away from it, or at least 
of mitigating the criteria of belonging to it . Dane proposes two models of the trans-confessional faith: (1) The rec-
ognition of the earthly life of Jesus Christ, of his death and resurrection, and nothing more . (2) The recogni-
tion of the faith as that which was defined above in the first point and, additionally, on this basis of the choice 
of the Bible, which is possible as the secondary act related to the faith but not as its starting point . Moreover, all 
the interpretations of the beyond-confessional faith should be subjectively considered by a single individual . Kier-
kegaard mentions here some mystical elements . All the religious relationships should have the personal character . 
As far as the questions of faith and reason are concerned, the standpoint of Paulinism – either/or – is binding . Ki-
erkegaard demands that the existing churches recognise themselves as representing the mitigated forms of Chris-
tianity; otherwise they have to undergo criticism . For him, the first two centuries of the existence of Christianity 
are the ideal ones, and the personal model is the „witness of the truth”, of which he gives the detailed description . 
The increasing phenomenon of the trans-confessional faith has its roots in the civilisational changes (the secular-
ization) as well as in the intensive manifestation, in the history of Christianity, of the practices which are incon-
sistent with the biblical background .

Keywords: faith, choice, subjectivity, criticism of all the existing confessions .
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Dietrich Bonhoeffer 
– wyzwolony teolog wyzwolenia

Przypadek Dietricha Bonhoeffera jest szczególny z tego 
powodu, że nie sposób pominąć lub przynajmniej nie 
wspomnieć o jego życiu, z tej prostej przyczyny, że sta-
nowi ono ważny komentarz do jego poglądów, które 
najpierw pokrótce przypomnę, aby w następnym eta-
pie pokusić się o komentarz do fragmentów listów, które 
pisał z więzienia do swego przyjaciela Eberharda Beth-
ge, wydanych po wojnie . Dietrich Bonhoeffer przyszedł 
na świat w starej mieszczańsko-arystokratycznej rodzinie 
4 lutego 1906 r . w Breslau (Wrocławiu) . Został stracony 
w obozie koncentracyjnym w bawarskim Flossenburgu 9 
kwietnia 1945 r . W historii zapisał się jako luterański pa-
stor, teolog, działacz ekumeniczny i antyhitlerowski .

W świecie spraw ludzkich
Ważne jest, aby osobę Bonhoeffera osadzić w historii . Otóż 
należał on do elity starych solidnych domów pruskich, tzn . 
ojciec – Karl Bonhoeffer – był profesorem psychiatrii i neu-
rologii . Państwo Bonhoeffer mieli ośmioro dzieci a Dietrich 
był jednym z młodszych . W pewnym momencie rodzina 
przeniosła się z Wrocławia do Berlina . Był to zamożny 
dom słynnego lekarza i ośrodek berlińskiej elity uniwer-
syteckiej . Bywało tam wiele ówczesnych autorytetów na-
ukowych, wśród których można wymienić chociażby wy-
bitnego historyka Kościoła Adolfa von Harnacka . Atmos-
ferę rodzinną cechowały intelektualne tradycje dziewięt-
nastowiecznego liberalizmu, wynikające z protestanckiego 
postrzegania świata, sympatie dla Republiki Weimarskiej 
oraz charakterystyczne poczucie społecznej odpowiedzial-
ności pojęte w paternalistyczno-reformistyczny sposób . 

Owa swoista kultura polityczna nie była już wówczas zdol-
na do jakiejś twórczej historycznie roli, ale jeszcze dość ży-
wotna, aby wyłonić z siebie mniej lub bardziej zorganizo-
wane grupy przeciwne Hitlerowi, a skupiające się wokół 
środowisk niemieckiej generalicji . Był to ruch pozbawiony 
szerszej społecznej bazy, oparty w gruncie rzeczy na sta-
rych, pruskich jeszcze koncepcjach politycznych . Zarazem 
jednak reprezentował jedyne, poza partią komunistyczną, 
koła, które pozostawały krytyczne w czasach powszech-
nego oportunizmu, by nie powiedzieć zachwytu wobec 
faszyzmu1 .

Zatem Bonhoeffer wzrastał w akademickich krę-
gach berlińskiego uniwersytetu i, ku zaskoczeniu rodzi-
ny podjął, w 1923 roku, studia teologiczne w Tybin-
dze i Berlinie, gdzie studiował pod kierunkiem Adol-
fa von Harnacka i Reinholda Seeberga . W 1927 roku 
uzyskał doktorat z eklezjologii na podstawie rozprawy 
Sanctorum Communio . Eine dogmatische Untersuchung 
zur Soziologie der Kirche . Pozyskał również stanowisko 
asystenta . Na początku 1928 roku zdał egzamin na pa-
stora i udał się na roczny wikariat do Barcelony . Nie 
przerwał jednak naukowych poszukiwań i w 1930 roku 
habilitował się na podstawie rozprawy Akt und Sein . 
Rok później otrzymał katedrę teologii systematycznej 
na uniwersytecie w Berlinie . Pracował też duszpastersko 
wśród młodzieży akademickiej i robotniczej na mocy 
ordynacji jako pastor Kościoła Luterańskiego2 .

1 Anna Morawska, Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Biblioteka „Więzi”, 
Warszawa 1970, s . 10–11 .

2 Tamże, s . 28 i n .
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Akademicka działalność nie trwała jednak długo . 
Kryzys teologii protestanckiej, wobec którego stanął 
jako młody człowiek nauki, objawił mu się z całą wyra-
zistością . Chrześcijaństwo, tak doktrynalnie, jak i etycz-
nie, było w jego oczach czymś oderwanym i wiotkim . 
W konsekwencji zaczynało spełniać w życiu osobistym 
i społecznym funkcje marginesowe . Ta potężna dechry-
stianizacja, jaka z kolei w czasie wojny całkowicie od-
słoniła tragiczną bezsilność Kościołów protestanckich 
w Rzeszy Niemieckiej wobec rasizmu i szowinizmu, kry-
ła w sobie wiele przyczyn . Bez wątpienia obok społecz-
nego i intelektualnego konserwatyzmu kościelnych in-
stytucji trzeba wskazać na czynnik natury teologicznej . 
Najważniejszym z nich było pojawienie się wewnątrz 
tych Kościołów naukowej krytyki Biblii . Wykazywała 
ona, że teksty święte nie są bynajmniej tak jednoznacz-
nym „listem wprost od Boga” – jak dotąd przypuszcza-
no – ale dokumentem stosunkowo późnym i niezmier-
nie „ludzkim” . Dla wyznawców protestantyzmu ozna-
czało to zakwestionowanie samej ich podstawy i zro-
dziło pytanie, co jest wobec tego „twardym gruntem” 
chrześcijaństwa . Odpowiedź, którą podsuwała teologia 
liberalna zawiodła totalnie już i wobec dramatu pierw-
szej wojny światowej, która zakończyła się dla Niemców 
klęską – jak to pokazała historia – nie do udźwignięcia .

Dlatego już w 1933 roku, czując ten abstrakcyjny 
i papierowy „konkret chrześcijaństwa”, luterański pa-
stor odsunął na bok świetnie zapowiadającą się naukową 
karierę i bez reszty zaangażował się w działalność prak-
tyczną . Chciał teraz urzeczywistnić to, o czym wcześniej 
tylko myślał i pisał . W warunkach zniewolenia przez na-
zistowski totalitaryzm i pasywnej postawy Kościołów, 
co było w istocie ich wielką porażką, pojawiła się Bon-
hoeffera ostra krytyka kościelnego modelu chrześcijań-
stwa i roli religii . Zaczął przypisywać świeckiemu światu 
i jego humanistycznemu zaangażowaniu to, co dawniej 
przypisywał instytucjonalnemu Kościołowi3 .

Ten okres (1933–1940) w życiu naszego niemiec-
kiego chrześcijanina określany bywa często jako okres 
„walki kościelnej” . Po rozstaniu się z uczelnią wyjeżdża 
w 1933 roku do Londynu, gdzie pracuje jako duszpa-
sterz emigrantów niemieckich . Jednocześnie uaktywnia 
się na polu działalności ekumenicznej . W tym samym 
roku bierze udział w ekumenicznej konferencji Świato-
wego Aliansu Międzynarodowej Przyjaźni poprzez Ko-
ścioły, który stawia sobie za cel szerzenie pokoju mię-
dzy narodami poprzez przyjaźń między Kościołami . 
W ramach tego związku, mającego swoją stałą siedzibę 

3 Tamże, s . 39 i n .

w Genewie, powstaje komisja młodzieżowa pod kierow-
nictwem Bonhoeffera, która obradując na Fanö (Dania), 
jednoznacznie potępia współpracę kościelnych instancji 
z hitleryzmem . Uczestnicząc aktywnie w nurcie sprze-
ciwu, oponuje on przeciw programowi kolaboracyjne-
go związku Deutsche Christen (1934), funkcjonujące-
go w ramach Kościoła państwowego i przenoszącego 
do niego wprost zasady i porządki Trzeciej Rzeszy, takie 
jak Führerprinzip czy tzw . „paragraf aryjski” . Niemieccy 
Chrześcijanie opracowali też swoistą wersję teologiczną 
narodowego socjalizmu, gdzie postulowali całkowite ze-
rwanie ze Starym Testamentem, który jest „niemoralną 
historią żydowskich handlarzy bydłem” . Krzyż był sym-
bolem tego, że trzeba poświęcić się dla Rzeszy, swasty-
ka zaś to krzyż połączony z nadzieją, ku której prowadzi 
Adolf Hitler4 .

Zagrożona w ten sposób nie tylko autonomia prote-
stanckiego Kościoła, ale i podstawowe zasady ewange-
liczne – wymagały obrony . Jako wyraz protestu prze-
ciwko reżimowi hitlerowskiemu M . Niemöller i K . 
Barth tworzą tzw . Kościół Wyznający (Bekennende Kir-
che), który po spotkaniu swoich członków 7 maja 1934 
roku ogłasza tzw . Kasseler Erklärung i uznaje się za Ko-
ściół ewangeliczny, posłuszny jedynie Chrystusowi – 
Panu Kościoła i odrzuca podporządkowanie się wła-
dzom państwowym i narzuconemu przez nie bezpraw-
nie kościelnemu zwierzchnictwu . Kilkanaście dni póź-
niej dochodzi w Barmen (29–31 maja 1934 r .) do I Sy-
nodu Kościoła Wyznającego . Ci odważni, pozostający 
w zdecydowanej mniejszości chrześcijanie uchwalili 
swoje wyznanie wiary . Część z nich walcząc o zacho-
wanie zasad Ewangelii na kościelnym terenie, zapłaci 
za to później więzieniem i obozem koncentracyjnym5 .

Po osiemnastomiesięcznej nieobecności w kraju, Bon-
hoeffer, po powrocie z Londynu, przyłącza się do Bek-
ennende Kirche i staje się jednym z jego czołowych li-
derów . W 1935 obejmuje kierownictwo seminarium 
dla kaznodziejów tegoż Kościoła w Finkenwalde (obec-
nie Szczecin-Dąbie), gdzie zakłada ewangeliczne brac-
two o charakterze monastycznym . W tej atmosferze po-
wstaje jego książka Życie wspólne (Gemeinsames Leben) . 
Władze Rzeszy szybko uznały go za „pacyfistę i wro-
ga państwa” . Dlatego w 1936 roku oficjalnie usunięto 
go z uniwersytetu, a w 1937 r . zamknęły prowadzone 
przez niego seminarium dla młodych pastorów Kościo-
ła Wyznającego . Bonhoeffer rozpoczął zatem tajne na-
uczanie, jednakże w 1938 roku został wydalony z Ber-
lina . W końcu doszło do tego, że kolejny synod tego 
4 Tamże, s . 53 i n .
5 Tamże, 61 i n .
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samego Kościoła Wyznającego, w roku 1936, jako jedy-
ny ze strony chrześcijańskich Kościołów Niemiec wysto-
sował formalny protest do Hitlera w sprawie ustaw no-
rymberskich i obozów koncentracyjnych, wypowiedział 
się na temat zezwalania pastorom na składanie przysię-
gi na wierność Führerowi . Dla Bonhoeffera było to dno 
hańby; a przecież dochodziły do tego jeszcze inne czyn-
niki zewnętrzne . A mianowicie wojna, w której z racji 
swych pacyfistycznych przekonań nie mógł wziąć udzia-
łu, plany „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydow-
skiej, niemożliwe do zaakceptowania, ale też niemożliwe 
do powstrzymania – to były pytania, a nawet dramaty 
moralne, którymi żył . Ta zewnętrzna sytuacja wzmac-
niała narastające poczucie bezradności . Niepostrzeże-
nie w nim samym wytwarzał się coraz większy dystans 
do tych wszystkich kwestii . Sercem i myślą był już chyba 
gdzie indziej . Wolno sądzić, że przy Jezusowym Kazaniu 
na Górze . Już w latach 1932–1933 zaczęły krążyć w ko-
łach uniwersyteckich zadziwiające w tym środowisku 
pogłoski, że docent Bonhoeffer zrobił się pobożny . Istot-
nie wiele świadczyło o tym, że przestał on traktować za-
wód teologa w taki sposób, jak to było dotąd dość po-
wszechnie przyjęte, jak tylko pasjonującą przygodę in-
telektualną . Zmienił sposób wykładania tekstów świę-
tych z krytyczno-analitycznego na medytacyjny, zaczął 
regularnie chodzić do kościoła, zadawać studentom zdu-
miewające pytania o ich osobisty stosunek do Chrystu-
sa, poświęcał coraz więcej czasu na pracę duszpasterską . 
W liście do swojego brata Karla-Friedricha z 14 stycznia 
1935 r . pisał: „Być może, pod pewnymi względami mu-
szę wyglądać na fanatyka i wariata . Ale gdybym chciał 
być rozsądniejszy, musiałbym po prostu zawiesić na koł-
ku całą moją teologię . […] Chyba wszedłem na właściwy 
trop, pierwszy raz w życiu . Wierzę i wiem, że mogę osią-
gnąć jakąś jasność wewnętrzną i być naprawdę uczciwy, 
tylko gdy wezmę na serio Kazanie na Górze . […] Są bo-
wiem czasem rzeczy, dla których warto być całkiem bez-
kompromisowym . Wydaje mi się, że czymś takim jest 
pokój i sprawiedliwość społeczna czy właśnie Chrystus” . 
Najlepszy chyba biograf Bonhoeffera, dr Eberhard Beth-
ge, określa to krótko: „teolog nawrócił się na chrześcija-
nina” . W tej aurze powstaje jego książka Naśladowanie 
(Die Nachfolge), która ukazuje się w 1937 roku w Mona-
chium i przynosi mu duży rozgłos6 .

W takim zewnętrznym i wewnętrznym stanie Bon-
hoeffer rozpoczyna całkowicie odmienny etap swego 
życia – okres konspiracji, nawiązuje kontakt z oficera-
mi Abwehry planującymi zamach zbrojny na Hitlera . 

6 Tamże, s . 90–113 .

Jest to rzecz dla luterańskiego pastora niesłychana i na-
wet do dzisiejszego dnia niejednokrotnie krytykowana 
w Niemczech . Wprost z „getta nieskazitelnych” wszedł 
na powikłaną, ciemną drogę podziemnej polityki, 
wprost od ideałów pacyfisty i niestosowania jakiejkol-
wiek przemocy do zdeterminowanych, bezwzględnych 
zwolenników zbrojnego zamachu . Zaczął uczestniczyć 
w spotkaniach i naradach grupy generała L . Becka, 
będącego szefem sztabu generalnego, i admirała W .F . 
Canarisa – szefa służby wywiadowczej, do której wpro-
wadził go jego szwagier, prawnik Hans von Dohnanyi, 
pracujący wówczas w ministerstwie sprawiedliwości . 
Zresztą dom jego ojca Karla Bonhoeffera już od 1939 
roku był ośrodkiem kontaktów i wymiany informa-
cji grup opozycyjnych, szczególnie koła Becka i Gör-
delera, za co też przyjdzie później zapłacić tej rodzinie 
swoją cenę . Dwaj synowie Karla Bonhoeffera – właśnie 
Dietrich i Klaus – oraz dwaj zięciowie – Hans von Doh-
nanyi i Rudolf Schleicher – zostaną straceni za udział 
w przygotowaniu zamachu z 20 lipca 1944 roku .

Dietrich Bonhoeffer został formalnie zatrudnio-
ny „do poruczeń specjalnych” przez wywiad Abwery 
i dzięki temu zwolniony ze służby wojskowej . Na tere-
nie wywiadu służył jednak faktycznie jego frakcji, któ-
rą stanowiło koło przeciwników Hitlera . Bonhoeffer 
odbył, na zlecenie Canarisa, kilka podróży do krajów 
neutralnych . Z wyjazdami zagranicznymi wiązały się 
dwa cele . Z jednej, oficjalnej strony chodziło o kontak-
ty ze środowiskami ekumenicznymi, a z drugiej, po-
litycznej, o kontakty z anglikańskim biskupem Chi-
chester, G . Bellem, z W . A . Visser’t Hooftem oraz R . 
Niebuhrem . Odbył podróż do Stanów Zjednoczonych . 
W 1941 roku udał się z misją specjalną do Szwajcarii, 
gdzie uczestniczył w ekumenicznej konferencji Prak-
tycznego Chrześcijaństwa . W jego biogramie należy 
w tym miejscu zauważyć także dzień 24 listopada 1942 
roku, gdy zaręczył się z Marią von Wedemeyer . Następ-
nie pojechał do Norwegii i Szwecji (1943), gdzie spotkał 
się ponownie z bpem G . Bellem . Niemiecka opozycja 
postawiła, za jego pośrednictwem, aliantom pytanie, 
czy w razie zamachu na Hitlera zaprzestaliby ofensywy, 
przynajmniej na czas potrzebny do sformowania nowe-
go rządu, który podjąłby pokojowe pertraktacje . Bell 
przekazał dalej pytanie Bonhoeffera do brytyjskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych, do Anthony Edena, 
a następnie doszło ono do W . Churchilla . Jednakże od-
powiedź aliantów była negatywna, z tej racji że niemiec-
kiego ruchu oporu nie traktowano poważnie .

W przerwach między podróżami służbowymi a kon-
spiracyjnymi naradami Bonhoeffer pisał swoją kolejną 
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książkę, której nie zdążył już skończyć . Jego prace nad 
Etyką (Die Ethik) trwały od 1939 do 1943 roku, a wyda-
na została ona dopiero w roku 1949 . Składają się na nią 
różne tematyczne fragmenty, które powstawały głównie 
pod wpływem aktualnych zainteresowań i wewnętrznej 
potrzeby autora . Potem dopiero chciał je powiązać w lo-
giczną całość . Kiedy w kwietniu 1943 r . zostaje aresz-
towany przez Gestapo, pisanie Etyki przerwał na zda-
niu: „Krzyż pojednania jest przyzwoleniem na życie 
pod wzrokiem Boga w świecie bezbożnym, przyzwole-
niem na życie w prawdziwej świeckości” .

Początkowo stopień jego współudziału w spisku 
przeciw Führerowi nie był do końca znany, dlatego 
został umieszczony w wojskowym więzieniu w Tegel, 
gdzie miał stosunkowo znośne warunki, mógł pisać 
i kontaktować się listownie z bliskimi, z przyjaciółmi . 
Tam właśnie powstają jego Listy i Notatki z więzienia, 
wydane w jego dziele Opór i poddanie (Widerstand und 
Ergebung) . Jednakże po nieudanym zamachu na Hitle-
ra, mającym miejsce w Kętrzynie 20 lipca 1944 roku, 
tajne akta grupy spiskowców, ukryte w bunkrze w Zos-
sen, wpadają w ręce Gestapo i dochodzi do ujawnie-
nia faktycznego zaangażowania Bonhoeffera . Wskutek 
tego wraz z grupą więźniów, 7 lutego 1945 roku, zostaje 
wysłany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, 
gdzie z wyroku sądu doraźnego w wieku 39 lat zostaje 
stracony, w Flossenburgu, przez powieszenie7 .

W świecie teologii
Twórczość Bonhoeffera była ściśle związana z jego ży-
ciem i działalnością . Można powiedzieć, że wszystkie 
jego pisma teologiczne są odzwierciedleniem aktual-
nych pytań i zmagań, wypływających z konfrontacji 
z otaczającą go dramatyczną rzeczywistością . Niewielu 
jest teologów, u których kontekst sytuacyjny i refleksja 
teologiczna tworzą tak nierozerwalną całość, jak to ma 
miejsce w jego przypadku . Ten luterański pastor nie zo-
stawił po sobie żadnych rewelacyjnych sum teologicz-
nych, jego teologia jest przede wszystkim intelektualną 
refleksją, dokonywaną w duchu wiary, nad wezwaniami 
(czytaj: błogosławieństwami z Kazania na Górze) Jezusa 
Chrystusa i wcielaniu ich w życie . To teologia egzysten-
cji . To teologia życia, które nie szuka ani ułudnych za-
bezpieczeń w kolaborujących kościelnych instytucjach, 
ani też nie idzie drogą kompromisu swojego sumie-
nia . Stąd sercem teologii Bonfoeffera jest Chistus pre-
asens, którego znaczenie pragnie uwidocznić dla chwili, 
w której się żyje . Jakkolwiek z jego dorobku myślowego 

7 Tamże, s . 184 i n .

nie da się stworzyć systemu teologicznego, to jednak 
w jego pismach można wyróżnić trzy główne tematy 
(eklezjologia, etyka i hermeneutyka, czyli interpretacja 
pojęć biblijnych w znaczeniu areligijnym), które konse-
kwentnie analizuje on właśnie chrystocentrycznie .

Chcąc zrozumieć Bonhoeffera jako teologa, trzeba 
sięgnąć do początków jego akademickiej drogi . Dlate-
go należy najpierw przywołać, choćby pokrótce, ogól-
ną sytuację protestanckiej teologii jeszcze w wieku XIX 
i na początku XX . Godząc się na pewne uproszczenia, 
protestancką teologię tego okresu można określić jako 
teologię liberalną, idzie tu o myśl teologiczną, która nie 
czuła się sztywno związana z przekazanymi przez trady-
cję dogmatami chrześcijańskimi . Do teologów liberal-
nych zalicza się przede wszystkim F .D . Schleiermache-
ra, D .F . Straussa, F .Ch . Baura z jego szkołą tybindzką 
i A . Ritschla . Wszyscy oni starali się pogodzić chrześci-
jańską wiarę, ze światopoglądem środowisk wykształco-
nych, więcej nawet: do tego światopoglądu ją przysto-
sować . Teologia liberalna nie tylko nie czuła się skrępo-
wana jakimikolwiek pryncypiami, ale również wykazy-
wała dość dużą swobodę w badaniu historyczno-kry-
tycznym biblijnych źródeł wiary . Jest to tym bardziej 
znaczące, że przecież reformacyjna zasada sola scriptura 
była podstawowym wyznacznikiem całego protestanty-
zmu, a tym samym jedynym autorytatywnym źródłem 
wiary i nauki chrześcijańskiej . To Pismo Święte Stare-
go i Nowego Testamentu miało być jedynym kryterium 
wiary każdego chrześcijanina, a także normą jego dzia-
łania i postępowania . W teologię liberalną na trwałe 
jednak wpisała się metoda historyczno-krytyczna ba-
dania tekstów Nowego i Starego Testamentu z wkładem, 
jaki wniósł Rudolf Bultmann ze swoim egzystencjal-
nym „odmitologizowaniem” Nowego Testamentu8 . Li-
beralna próba konkretyzacji chrześcijaństwa okazała się 
jednak bankructwem . A jej fiasko stało się szczególnie 
jaskrawe po pierwszej wojnie światowej . Reformatorski 
optymizm teologów „praktycznego życia” i ich uczniów 
nie mógł udźwignąć ostrego poczucia kryzysu, ludzkiej 
bezradności wobec cierpienia i zła . Pesymistyczne na-
stroje potęgowały się zwłaszcza w Niemczech, wskutek 
przegranej wojny i zamętu panującego w kraju . Swój 
kres teologia liberalna osiągnęła jednak w momencie, 
gdy zostało ujawnione, że ten sam Harnack, rzeko-
my rzecznik „królestwa miłości i pokoju”, był jednym 
z pierwszych, którzy podpisali haniebny manifest so-
lidaryzujący się z agresywną polityką wojenną cesarza 

8 Tamże, s . 24–32 . Na ten temat czytaj Karl Jaspers, Rudolf Butmann, 
Problem demitologizacji, tłum . Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Maciej 
Pawlicki, Toruń 2015 .
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Wilhelma II . Taka postawa Harnacka i całego zastępu 
przedstawicieli liberalnej myśli protestanckiej oznaczała 
po prostu jej koniec .

Próby odnowy protestanckiej refleksji teologicz-
nej poszły w kilku kierunkach . Za najwybitniejszego 
przedstawiciela tej odnowy przyjęto uważać reformo-
wanego ewangelika Karola Bartha z jego teologią dia-
lektyczną . Jego drugi Komentarz do Listu do Rzymian 
stał się zasadniczym przełomem myśli protestanckiej . 
Nie bez przyczyny papież Pius XII nazwał go najwięk-
szym teologiem od czasów Tomasza z Akwinu . Następ-
nie należy wskazać na Paula Tillicha z jego koncepcją 
chrześcijańskiego uniwersalizmu, Reinholda Niebuhra 
z nową wykładnią wiary chrześcijańskiej i problemów 
społecznych, a także Dietricha Bonhoeffera z postula-
tem „świeckiego chrześcijaństwa” .

Wróćmy jednak do początków studiów teologicznych 
Bonhoeffera . Właściwie obracał się on wciąż jeszcze 
w oparach teologii liberalnej, a większość jego nauczy-
cieli akademickich można spokojnie zaliczyć do ostat-
niej jej generacji . Był on człowiekiem wyjątkowo uzdol-
nionym, gdyż swoje studia teologiczne rozpoczął w wie-
ku 17 lat, aby ukoronować je promocją doktorską cztery 
lata później . Jego praca doktorska, Communio Sancto-
rum, powstała pod wpływem dwóch tak różnych teo-
logów jak E . Troeltsch i K . Barth . Omawia on w niej 
dualistyczną funkcję Kościoła i jego istotę, jako nieem-
pirycznej instytucji i empirycznego czynnika władzy . 
Chciał w niej wyrazić chrześcijaństwo w kategoriach 
socjologicznych, wspólnotowych . Jego habilitacja odby-
ła się wkrótce potem na podstawie rozprawy Akt und 
Sein . Miał wówczas 26 lat . Reprezentował w niej zagad-
nienie etyki w życiu codziennym na tle egzystencjali-
zmu i doktryny Bartha . Chodziło mu o zaakcentowanie 
transcendencji i łaski w ludzkiej doczesności .

Na pierwszym miejscu w myśleniu teologicznym 
Bonhoeffera ukazuje się zatem eklezjologia . Kościół 
to dla niego wspólnota ludzi o odzyskanej, dzięki Chry-
stusowi, harmonii . Człowiek został bowiem stworzony 
do życia we wspólnocie, choć przez grzech zwrócił swoje 
serce ku sobie . Kościół ma swoją podstawę w objawieniu 
Bożego Serca i jest Chrystusem istniejącym w naturze 
wspólnotowej . Dlatego do opisu fenomenu Kościoła się-
gnął po kategorie socjologiczne . Jego eklezjologia była 
mocno powiązana z chrystologią . Poza Chrystusem, 
który jest najwyższym i jedynym pośrednikiem między 
Bogiem a ludźmi, nie ma możliwości bezpośredniego 
związku z Bogiem . W Chrystusie urzeczywistnia się nie 
tylko połączenie człowieka z Bogiem, ale także każda 
bezpośredniość między dwojgiem ludzi, stąd zbór jest 

ciałem Chrystusa, czyli wspólnotą chrześcijan . Chry-
stus zaś, jako zbierający wszystkich, jest tym, który ist-
nieje dla człowieka9 .

U teologa z Berlina dokonała się swoistego rodzaju ekle-
zjologiczna ewolucja . W początkach swojej teologicznej 
twórczości przyjmuje Kościół jako widzialną, konkretną 
wspólnotę, która spełnia społeczno-etyczne zadania . I tym 
bardziej opowiada się za potrzebą Kościoła, im bardziej 
dostrzega olbrzymią pustkę, jaką spowodowała teologia li-
beralna, optująca przecież za religijnością rozumianą jako 
uczucie (Schleiermacher) . Nawet przecież sam Barth, któ-
rego był on entuzjastą, zmienił tytuł swojego głównego 
dzieła Dogmatyki Chrześcijańskiej na Dogmatykę kościelną . 
Chodziło o lokalizowanie konkretu chrześcijaństwa w wi-
dzialnej, empirycznej wspólnocie, a więc w Kościele . Gdy 
jednak w konfrontacji z hitlerowskim nazizmem instytu-
cjonalny Kościół nie wytrzymał godziny swej próby, Bon-
hoeffer rewiduje swoją eklezjologię . Poddaje ostrej krytyce 
kościelny model chrześcijaństwa i rolę religii, przedkłada-
jąc nad nimi ideę „anonimowego chrześcijaństwa” . Świec-
kiemu światu i jego humanistycznemu zaangażowaniu 
przypisuje to, co wcześniej było atrybutem instytucjonal-
nego Kościoła . Droga ta miała okazać się po wojnie proto-
typem dalszej ewolucji wielu środowisk chrześcijańskich, 
w których tendencje „świeckie”, odśrodkowe i uniwersalne 
humanistycznie są dzisiaj tak silne, iż powodują, zwłaszcza 
w krajach Europy Zachodniej, ostry kryzys chrześcijań-
stwa jako zorganizowanej religii .

Wolno chyba stwierdzić, że wczesna i tragiczna śmierć 
twórcy „chrześcijaństwa bezreligijnego” jako męczenni-
ka z jednej strony przydała z pewnością autorytetu jego 
dorobkowi, a z drugiej zaś jego wkład w teologię pozostał 
nieskończony . Tak na dobrą sprawę nie wiemy do końca, 
jaką drogą poszłaby jego myśl i co chciał w rzeczywisto-
ści powiedzieć . Sprawą przy tym zaskakującą jest to, że 
dojrzałą refleksję luterańskiego pastora znajdujemy do-
piero w ostatnich dwóch latach jego życia . Idzie tu o nie-
duże, fragmentaryczne dzieło pt . Opór i poddanie (Wi-
derstand und Ergebung), które ukazało się pośmiertnie 
w 1949 roku, dzięki jego najbliższemu powiernikowi 
– pastorowi E . Bethge . Książka ta jest zbiorem różne-
go rodzaju notatek, utworów poetyckich, krótkich ka-
zań, esejów oraz listów do rodziny i przyjaciela (Beth-
ge) . Wszystkie te materiały powstały na przestrzeni lat 
1943–1945, tj . od momentu uwięzienia . Myśli teologicz-
ne Bonhoeffera sformułowane i spisane w warunkach 
więziennych obejmują w sumie zaledwie 50 stron . Lecz 
właśnie te myśli wywarły tak wielki wpływ na poglądy 
9 Por . Dietrich Bonfoeffer, Wybór pism, wybór, opr . oraz noty wstępne Anna 

Morawska, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1970, s . 32 i n .
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wielu współczesnych teologów .
W wielu publikacjach – tak katolickich, jak i prote-

stanckich – określa się często Bonhoeffera jako nowy 
typ męczennika, męczennika „niereligijnego” . Głosi 
się, że on, teolog i chrześcijanin, nie oddał swego ży-
cia bezpośrednio za wiarę chrześcijańską, lecz za to, 
iż w imieniu prawa i obrony człowieczeństwa wystąpił 
przeciw niesprawiedliwemu i nieludzkiemu państwu . 
Myślę, że z powyższą tezą nie tylko nie wolno się zgo-
dzić, ale należy z nią polemizować . Akurat bowiem 
w tym miejscu nie ma najmniejszej potrzeby sztucznej 
promocji humanizmu areligijnego . I to przynajmniej 
z dwóch powodów . Po pierwsze, tego luterańskiego 
pastora trudno uznać za niereligijnego świadka wiary . 
Miał on bowiem o wiele głębsze związki z Chrystusem 
niż niejeden ze śpiewających gregoriański chorał, ina-
czej bowiem ani on nie wytrwałby w godzinie próby, 
ani potomni na miejscu jego stracenia nie wmurowa-
liby tablicy pamiątkowej z napisem: „Dietrich Bonho-
effer, Zeuge Jesu Christi unter sein Bruder” („Dietrich 
Bonhoeffer, Świadek Jezusa Chrystusa wśród swoich 
braci”) . Po drugie nie jest on nowym typem męczen-
nika w obronie człowieczeństwa . Takich męczenni-
ków było i jest wielu . Wystarczy przywołać choćby o . 
Maksymiliana Kolbe, który żył i zmagał się w podob-
nej, tragicznej sytuacji . Ojciec Kolbe nie został zamor-
dowany dlatego, że był chrześcijaninem, czy też nawet 
księdzem katolickim, on nie oddał de facto swego życia 
za wiarę, ale dlatego, że stanął w obronie człowieczeń-
stwa drugiego .

W duchowości tego luterańskiego pastora wiel-
ką rolę odgrywa tajemnica Chrystusowego Krzy-
ża . Na dwa lata przed swoją śmiercią, snując refleksję 
o świeckości świata zapisał: „[…] cały świat, odrzu-
cając Chrystusa, stał się bez-bożny i […] żadne nasze 
własne wysiłki tej klątwy zdjąć nie mogą . Rzeczywi-
stość świata raz na zawsze naznaczona została krzy-
żem Chrystusa . Znaczy to, że jest wyzwoleniem na ży-
cie pod wzrokiem Boga w samym środku bez-bożne-
go świata, wyzwoleniem na życie w prawdziwej świec-
kości . Głoszenie krzyża pojednania jest wyzwalają-
ce, bo przezwycięża daremne próby »przebóstwienia« 
bez-bożnego świata, przezwycięża rozdarcia, napięcia, 
konflikty, między tym, co chrześcijańskie, a tym, co 
»światowe« i wzywa do jednolitego działania i życia, 
z wiarą, że pojednanie świata z Bogiem jest dokona-
ne . Jedynie głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego dać 
może życie w autentycznej świeckości, czyli życie nie 
wbrew chrześcijańskiej nowinie ani też nie obok niej, 
w jakiejś całkiem zautonomizowanej świeckiej strefie . 

Tylko głosząc Chrystusa i podporządkowując się temu 
głoszeniu można realnie żyć prawdziwym świeckim 
życiem” 10 .

Dlatego mówiąc o świecie teologicznym Bonhoef-
fera, trzeba wyraźnie podkreślić jego głębokie związ-
ki z Chrystusem Panem . Z fragmentarycznych my-
śli narodzonych w ostatnich dniach życia można do-
strzec jednoznaczne ustawienie Chrystusa w centrum 
jego życia . Jezus jest dla autora Oporu i poddania przede 
wszystkim człowiekiem dla innych i w ten sposób Bo-
giem dla ludzi . Egzystencja chrześcijanina polega na na-
śladowaniu Chrystusa, zwłaszcza na realizacji jego wy-
magań zawartych w Kazaniu na Górze . Stąd najważ-
niejszą sprawą jest zgodność życia z humanistycznym 
ideałem Ewangelii . Jego postulatem był Kościół służeb-
ny oraz tzw . „idea zastępczości” . Kościół winien prze-
jąć winę ludzi; bronić słabszych i służyć innym . Wia-
ra chrześcijańska winna się zatem ujawniać w konkret-
nym bezkompromisowym zaangażowaniu życiowym . 
Te przekonania doprowadziły Bonhoeffera do przy-
jęcia postawy nieprzejednanego pacyfisty . Natomiast 
konspiracyjna działalność antyhitlerowska stanowiła 
dla niego właściwą formę współżycia i współcierpienia 
z Chrystusem .

W murach więziennych, jego myśl o Kościele uległa 
dalszej radykalizacji . W swoich poszukiwaniach odpo-
wiedzi na pytanie, czym jest chrześcijaństwo, kim jest 
właściwie Chrystus, doszedł do twierdzenia, że dojrza-
ły świat to taki, który nauczył się rozumieć siebie (peł-
nię swojej istoty) bez uciekania się do wyobrażeń religij-
nych i który potrafi tłumaczyć napotykane zjawiska bez 
przyjmowania hipotezy Boga . W obliczu zawodu jaki 
sprawiły chrześcijańskie Kościoły w Niemieckiej Rze-
szy, uznał, że Kościół i chrześcijańskie przepowiada-
nie nie mogą dłużej się opierać na założeniu religijności 
a priori u człowieka . Uświadomiwszy sobie fakt istnie-
nia w świeckim świecie, Kościół nie powinien deduko-
wać Boga z niektórych sytuacji ludzkiej egzystencji, jak 
na przykład z winy i śmierci, lecz aprobując całą i całko-
wicie świecką doczesność; powinien ją natomiast kon-
frontować z dokonanym w Jezusie Chrystusie usprawie-
dliwieniu grzesznika . W tym właśnie kontekście wysu-
nął Bonhoeffer postulat bezreligijnej interpretacji pojęć 
biblijnych i dostrzegania Boga w centrum ludzkiego ist-
nienia . W tym też znaczeniu nazywa się go „świadkiem 
XX wieku” . To jego świadectwo nie zaistniałoby, gdy-
by nie jego duchowa więź z Chrystusem, która w mia-
rę upływu lat stawała się coraz wyraźniejsza . Bo jakżeż 

10 Tamże, s . 209–210 .
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inaczej rozumieć słowa, które kieruje do jednego z przy-
jaciół, odwiedzającego go pod koniec marca 1944 roku 
w przejściowym więzieniu Berlina: „Czyż ma nam się 
lepiej powodzić niż Jezusowi Chrystusowi?”

Bonhoeffer przebywając w swoim tragicznym od-
osobnieniu, próbuje zatem poddać reinterpretacji sytu-
ację Kościoła i chrześcijaństwa . Pyta, czym jest Ewan-
gelia dla dojrzałego człowieka . Odpowiedź na to znaj-
dujemy w jednym z więziennych listów, które kieruje on 
do swojego przyjaciela, pastora Bethge:

„Jedno pytanie absorbuje mnie bezustannie: czym właści-
wie jest dzisiaj dla nas chrześcijaństwo, kim jest Chry-
stus? […] . Idziemy naprzeciw czasom w pełni bezreligij-
nym; […] – co oznaczać to będzie dla »chrześcijaństwa«? 
[…] w jaki sposób Chrystus może być Panem także bezre-
ligijnych? […] czym jest bezreligijne chrześcijaństwo? […] 
pytania, na które należałoby odpowiedzieć, to przecież: 
czym ma być w świecie bezreligijnym Kościół, Zbór, ka-
zanie, liturgia, życie chrześcijańskie? Jak mówić o Bogu 
bez religii, tj . bez uwarunkowanych historycznie założeń 
metafizyki, »życia wewnętrznego« itp .? Jak mamy mówić 
»po świecku« o »Bogu« (czy też nie można wcale o tym 
mówić jak dotąd?), jak możemy być »religijno-świecki-
mi« chrześcijanami, a w jaki sposób mamy być »powoła-
nymi«, nie uważając się, religijnie, za uprzywilejowanych, 
lecz za przynależnych do świata? Chrystus wtedy nie był-
by już tylko przedmiotem religii, lecz czymś zgoła innym, 
naprawdę Panem świata . Ale co to oznacza? […] Jak ma 
wyglądać bezreligijne chrześcijaństwo, jaką postać przyj-
mie? Myślę o tym bardzo dużo […]”11 .

Chrześcijaństwo w bez-religijnym świecie
Zwracam uwagę, że fragmenty jakie niżej zamierzam 
poddać analizie, powstały w celi więziennej . Są wyni-
kiem poprzednich przemyśleń niemieckiego teologa, 
które w pewnym stopniu i w pewnych punktach były 
zbieżne, z niektórymi poglądami Karla Bartha, ale już 
do innych jego tez stały w opozycji . To, co go szcze-
gólnie interesowało i różniło, w refleksji teologicznej, 
od Bartha, to nacisk, który kładł na stronę etyczną ży-
cia . Warto podkreślić wyraźnie, że Bonhoeffer nie był 
uczniem Bartha, w Tybindze studiował u Harnacka, 
czyli u klasycznego przedstawiciela teologii i filozofii li-
beralnej . Jednakże swoje studia teologiczne uzupełniał 
lekturami o proweniencji filozoficznej, posiadał rów-
nież szerokie zainteresowania filozoficzne . W swojej 
pracy doktorskiej zawarł myśli, które wykazują związki 

11 Tamże, s . 239–241 .

z filozofią dialogu, choć wątki dialogiczne powstają nie-
zależnie od głównego nurtu . Jest to okres, kiedy Martin 
Buber (1878–1965) wydaje Ich und Du (1923), a Ferdi-
nand Ebner (1882–1931) – Słowo i realności duchowe. 
Fragmenty pneumatologiczne (1921) .

Można również wymienić kilku innych myślicieli, 
mających pewien wpływ na późniejszy sposób myślenia 
Bonhoeffera . Na przykład Hegel, u którego interesowało 
go przede wszystkim to, w jaki sposób filozof z Jeny prze-
łożył język teologiczny na język filozofii, co mogło mieć 
wpływ na koncepcję bezreligijnego chrześcijaństwa, któ-
rą tylko w dużym zarysie, jak pamiętamy, Bonhoeffer 
przedstawił w swych listach więziennych . Autora Akt 
und Sein w filozofii Hegla interesowały również posta-
cie relacji między poszczególnymi świadomościami, jakie 
ten ostatni wyróżnił w swojej Fenomenologii ducha12 . Jed-
nakże niemiecki teolog nie posługuje się abstrakcyjnym 
pojęciem świadomości, lecz w jego miejsce „podstawia” 
konkretne osoby . Można przyjąć, że wpływ filozofii nie-
mieckiej na myśl Bonhoeffera był ograniczony, mimo że 
przejmuje on pewne wątki i metody myślenia dialektycz-
nego, jednakże cały czas stara się sprowadzić myśl z po-
ziomu ogólnych rozważań o duchu, na płaszczyznę real-
nych relacji międzyludzkich, tak jak się one uzewnętrz-
niają w konkretnych relacjach międzyosobowych .

Przez pewien okres, a był to czas pisania habilitacji, 
Bonhoeffer z wielkim zapałem studiował Heideggera . 
Sein und Zeit zostało wydane w 1927 r . Zainteresowała 
go szczególnie koncepcja bycia, jako czasowości i histo-
ryczności, przejął po części słownik heideggerowski – 
posługiwał się chociażby terminem „egzystencja auten-
tyczna” . Tym niemniej ostatecznie odszedł od filozofii 
Heideggera, ponieważ nie przekonała go teza głosząca, 
że śmierć jest rzeczywistym kresem egzystencji i że cały 
byt człowieka sprowadza się do bycia ku śmierci (Sein 
zum Tode) . Uznał finalnie, że myśl ta jest świadomie 
ateistyczna i jest filozofią skończoności . Jako teolog nie 
mógł jej zaakceptować .

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych spotkał 
się z myślą Williama Jamesa . Zapoznał się z jego kon-
cepcją doświadczenia religijnego, jednakże to ujęcie 
nie znajduje szczególnego zainteresowania u Bonho-
effera . W pojmowaniu doświadczenia religijnego, dla 
niemieckiego teologa, najistotniejszy jest jego wymiar 
etyczny, ściśle związany z postawą jaką przyjmujemy 
za jego sprawą . To odróżnia go od Kanta, dla które-
go religia to po prostu sposób, w jaki człowiek inter-
pretuje powinność etyczną, jako pewną określoną 
12 Por . Georg W .F . Hegel, Fenomenologia ducha, tom I, tłum . Adam Landman, 

Warszawa 2010 .
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realizację przykazania . Bardziej namacalne, w rozwa-
żaniach Bonhoeffera, było rozwinięcie teologii Bartha, 
który z całą mocą, zgodnie z ortodoksją myśli reforma-
torskiej, kładł nacisk na wiarę (sola fide), czyli zasadę 
protestancką wyrażoną w formule zbawienia przez wia-
rę . Dla autora Naśladowania wiara również stanowiła 
centrum jego teologii . Wyraźnym oderwaniem się od 
tradycji barthowskiej było jednak rozumienie terminu 
„religia”, o czym się zaraz przekonamy przy okazji lek-
tury analizy jego listów .

Jedną z ważniejszych książek Bonhoeffera, wyda-
ną w 1938 r ., jest Naśladowanie . Bonhoeffer – to chyba 
oczywiste – zna klasykę filozoficznej literatury niemiec-
kiej, choćby koncepcję Feuerbacha i jego krytykę religii, 
Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego, którego poglądy 
miały znaczenie dla interpretacji chrześcijaństwa przed-
łożonej przez niemieckiego teologa . Generalnie rzecz 
biorąc jego teza nawiązuje do koncepcji mistrzów podej-
rzeń, tzn . stawia pytanie, czy obraz Boga, który Nietz-
sche odrzuca, Boga wszechmogącego, silnego, potężne-
go, który jest odpowiedzią na lęki i troski ludzi słabych 
i miernych, jest tym samym Bogiem, będącym Bogiem 
Ewangelii i Jezusa Chrystusa . Znawcy pism Bonhoeffera 
zwracają uwagę na to, że jego akceptacja krytycznej oce-
ny religii, przez mistrzów podejrzeń, nastąpiła nie tyle 
dzięki oświeceniowej, czysto racjonalistycznej krytyce 
podstawowych pojęć religijnych, lecz bardziej związana 
jest z tym, co nazywa on sam dojrzewaniem człowieka 
i świata, tzn . ze zdolnością do samodzielnej oceny i po-
dejmowania autonomicznych decyzji13 .

Od razu z całą mocą podkreślam, Bonhoeffer świa-
domie opowiadając się za bezreligijną formą wiary, nie 
jest bynajmniej ateistą . Twierdzi natomiast, że ateizm 
zburzył pewien obraz Boga . Oczywiście Boga jako poli-
tycznego zwornika systemu, także Boga, który ma wy-
jaśniać świat zamiast nauki oraz Boga, w którym czło-
wiek chce znaleźć wsparcie, dlatego że nie ma odwagi 
do życia dojrzałego i w pełni odpowiedzialnego . Inter-
pretacja koncepcji Boga u Bonhoeffera wychodzi od py-
tania: kim jest Bóg Jezusa Chrystusa oraz co zmieniło 
objawienie chrześcijańskie w ogólnej wizji Boga w róż-
nych religiach? Jego teza jest taka, że chrześcijaństwo nie 
jest religią, jest wiarą, w której można żyć, przyjmując, 
że żyjemy w świecie etsi Deus non daretur (także jeżeli 
by nie było Boga) . Odszedł Bóg polityczny, metafizycz-
ny i Bóg jako ostoja dla ludzkiej słabości, co nie znaczy, 
że człowiek jest doskonały, wszystkomogący i już Go 
nie potrzebuje . Bonhoeffer cały czas jest człowiekiem 
13 Por . Bogusław Milerski, Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha 

Bonhoeffera i Paula Tillicha, Łódź 1994, szczególnie rozdz . 5, s . 109–140 .

modlitwy, kontemplacji, medytacji nad Słowem Bo-
żym, to jest namacalne w całym jego zachowaniu, dzia-
łaniu i też racjach, wyrażonych dla uzasadnienia swojej 
koncepcji .

Przejdźmy, po tym obszernym wstępnie, do namy-
słu nad najbardziej interesującymi fragmentami Listów 
z więzienia . Pisane były do osobistego przyjaciela, tak-
że duchownego luterańskiego, Eberharda Bethge, któ-
ry wówczas, kiedy to Bonhoeffer słał do niego ową ko-
respondencję, przebywał, jako żołnierz armii niemiec-
kiej, na terenie Włoch . Pierwszy datowany jest na 16 
lipca 1944 roku, cztery dni przed zamachem na Hitlera . 
O planie oraz samym zamachu Stauffenberga, Bonho-
effer nie wiedział . W więzieniu był odcięty od wszel-
kich informacji . Historia jego życia, którą dość wyczer-
pująco przedstawiłem wyżej, stanowi tło dla dalszych 
rozważań . To niezwykle istotne, mamy bowiem tutaj 
do czynienia z tekstami, które nie powstały na semina-
rium . Być może jest to naiwnością z mojej strony, jed-
nakże twierdzę, że to miało znaczenie dla sposobu uję-
cia całości problemu bezreligijnego chrześcijaństwa .

„Stopniowo zaczynam się wgryzać w nie-religijną in-
terpretację pojęć biblijnych”14 (list z 16 lipca 1944 r .) . 
Wcześniej już o tych kwestiach rozmawiali z Bethge, 
całe doświadczenie politycznego uwikłania oficjalnego 
Kościoła luterańskiego, jak i ich działalność opozycyj-
na oraz sytuacja Kościoła Wyznawców, spowodowała, 
że zaszły w nich wielkie zmiany światopoglądowe, we-
wnętrzne . Zatem Bonhoeffer już wcześniej pracował 
nad tym, by „wgryźć się w nie-religijną interpretację po-
jęć biblijnych” . Po raz pierwszy pojawia się kwestia nie-
religijnej interpretacji . Co to dokładnie oznacza? . . .

„Raczej widzę dopiero, na czym zadanie polega, niż 
żebym już potrafił je rozwiązać”15 . Bonhoeffer ma świa-
domość tego, że są to zaledwie pewne pomysły . Dalej 
pisze: „Do aspektu historycznego: widzę j e d e n wielki 
proces, prowadzący do autonomii świata”16 . Zjawisko 
to szczególnie nasiliło się w czasach oświecenia . Nie-
miecki teolog wymienia ważniejsze postacie: Herbert 
von Cherburg, deista angielski, następnie Montaigne, 
Bodin, w polityce: Machiavelli, który „wyzwolił polity-
kę z powszechnej moralności i uzasadnił doktrynę racji 
stanu”17, potem Hugo Grotius, ważny holenderski my-
śliciel, twórca koncepcji prawa naturalnego, czyli obo-
wiązującego wszystkich, niezależnie od religii . Zosta-
ło ono wypracowane w kontekście debaty na temat 

14 Dietrich Bonhoeffer, Wybór pism, dz . cyt ., s .263 .
15 Tamże .
16 Tamże .
17 Tamże, s . 264 .
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tego, czy wolno uznać Indian za niewolników, skoro 
są ludźmi . Wówczas teologowie orzekli, że Afrykańczy-
cy (czarnoskórzy) nie posiadają duszy, dlatego przyzwo-
lono na niewolnictwo Afroamerykanów . U podwalin 
handlu niewolnikami legł zatem pewien zamysł teolo-
giczny . Bonhoeffer dalej dodaje, komentując koncepcję 
Grotiusa: „Nadaje on swemu prawu naturalnemu rangę 
prawa narodów, które ma ważność etsi Deus non dare-
tur (także gdyby nie było Boga)”18 . Prawo naturalne nie 
obowiązuje dlatego, że nie ma Boga, ale nawet wówczas, 
gdyby nie było Boga . Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że 
jest to nowa myśl, także na gruncie luteranizmu . Albo-
wiem fundamentem podstawowej przesłanki myśli lu-
terańskiej, zamykającej się w sformułowaniu sola fide, 
było absolutne zniszczenie człowieczeństwa . Grzech 
pierworodny zranił jednostkę ludzką i unicestwił w niej 
dobro . Chrystus dzięki odkupieniu, płaszczem zbawie-
nia zakrył to, co nędzne okropne i fatalne . Samo poję-
cie prawa naturalnego, czyli zgody na to, że człowiek 
z natury może nosić w sobie jakiś pierwiastek dobra, 
jest dla ortodoksyjnej myśli luterańskiej nie do zaakcep-
towania . Wielki spór Lutra z humanistami, którzy wy-
powiadali słowa: „Święty Sokratesie módl się za nami”, 
toczył się wokół cnót, jakie zdaniem tych drugich, czło-
wiek jest w stanie o własnych siłach wypracować w so-
bie . Dla Lutra cnoty Sokratesa były jego największymi 
grzechami, bowiem stanowiły przejaw pychy . W jaki 
sposób człowiek bez spływającej na niego łaski, sam 
z siebie, etsi Deus non daretur, może być dobry? Moja in-
terpretacja skłania się ku temu, by uznać, że Bonhoeffer 
szukając fundamentu dla dojrzałości ludzkiej, do której 
ludzie dochodzą etsi Deus non daretur, akceptuje tym 
samym możliwość dojścia do doskonałości i bycia do-
brym w sposób samodzielny .

„W końcu filozoficzna kropka nad »i«: deizm Kartezjusza, 
świat według niego jest mechanizmem, funkcjonującym 
samodzielnie, bez interwencji boskich, i z drugiej strony 
panteizm Spinozy: Bóg jest przyrodą . Kant to w gruncie 
rzeczy deista, Fichte i Hegel to panteiści . Wszędzie myślą 
przewodnią jest autonomia człowieka i świata”19 .

Również w kolejnym fragmencie Bonhoeffer zwraca 
uwagę, że w naukach przyrodniczych również funk-
cjonuje zasada: etsi Deus non daretur. Hipoteza Boga 
jest niepotrzebna .: „Bóg, jako hipoteza robocza, mo-
ralna, polityczna, przyrodnicza, jest więc zlikwido-
wany, przezwyciężony . Także jako hipoteza robocza 
18 Tamże .
19 Tamże .

w filozofii i religii (Feuerbach!) . Uczciwość intelektual-
na każe tę hipotezę odrzucać lub w największym moż-
liwie stopniu wyłączać . »Budujący« przyrodnik czy pro-
fesor medycyny byłby hermafrodytą”20 . Słowo „budu-
jący” zostało zamknięte w cudzysłów, bowiem chodzi 
o nabożnego, modlącego się przyrodnika . Co do termi-
nu „hermafrodyta” nie wypowiadam się w kontekście 
współczesnych debat, ta metafora służy Bonhoefferowi 
do określenia pewnej dwoistości sprzecznej .

„Gdzież więc zostaje jeszcze miejsce dla Boga? pytają lę-
kliwe dusze, a że nie znajdują odpowiedzi, potępiają cały 
proces, który wprowadził je w tak kłopotliwą sytuację . 
Już Ci pisałem, co myślę o różnych wyjściach zapasowych 
z tej, tak zacieśniającej się przestrzeni »boskiej«”21 .

W poprzednim liście z 8 lipca pisał o tym, że ludzie do-
chodzą do dojrzałości, żyją etsi Deus non daretur, ale pa-
storzy i inni duchowni zawsze znajdą jakiś sposób na to, 
aby przydybać człowieka, to w nieszczęściu, to na łożu 
śmierci, to przestraszą Sądem Bożym . Skupiają się 
na odnajdywaniu ludzkich słabości i lęków, pragnąc 
przyłapać ludzi w sytuacjach na dla nich „granicznych” .

„Dodać trzeba jeszcze możliwość salto mortale z powrotem 
w Średniowiecze . Zasadą Średniowiecza jest jednak hetero-
nomia w formie klerykalizmu i powrót doń byłby krokiem 
desperackim, który można by zrobić tylko za cenę uczciwo-
ści intelektualnej . Jest marzeniem na melodię: »O gdybym 
tylko znał drogę z powrotem, daleką drogę do kraju dzie-
ciństwa« . Otóż nie ma takiej drogi, a w każdym razie nie 
może ona wieść przez rezygnowanie przemocą z wewnętrz-
nej uczciwości, a tylko przez pokutę, to znaczy przez osta-
teczną uczciwość . Nie możemy być uczciwi, nie uznając, że 
żyć nam przyszło w świecie etsi Deus non daretur”22 .

Czyli w świecie sekularnym .

„Właśnie to uznajemy, pod wzrokiem Boga — to On 
nas do tego zmusza .” Bonhoeffer wprowadza w tym 
miejscu, wywiedzioną z wiary, interpretację procesu 
sekularyzacji .

„Tak więc fakt, że staliśmy się dorośli, prowadzi 
do wyznania przed Bogiem, zgodnie z prawdą, jaka jest 
nasza sytuacja . Bóg daje nam przez to do zrozumienia, 
że mamy żyć jak ludzie, którzy dają sobie w życiu radę 
bez Niego . Ten sam Bóg, który jest z nami, to przecież 

20 Tamże .
21 Tamże .
22 Tamże, s . 264–265 .
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Bóg, który nas opuszcza . (Eloi, Eloi lama sabatcha-
ni . . .)”23 . Pamiętamy słowa Psalmu 22. wypowiedziane 
przez Jezusa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił” .

„Ten sam Bóg, co nam każe żyć w świecie bez »hi-
potezy boga«, jest Tym, przed którego obliczem stoimy 
zawsze . To z Nim, to pod Jego wzrokiem żyjemy żyjąc 
bez Boga”24 . Wchodzimy w sferę paradoksów: w świecie 
bez Boga, mamy żyć pod Jego wzrokiem . Bardzo łatwo 
zinterpretować to jako sprzeczność, ale jak rozumiem 
Bonhoeffer dąży tutaj do dekonstrukcji pojęcia Boga 
i doprecyzowania jego nowego określenia .

„Nasz Bóg daje się wypchnąć ze świata aż na krzyż, jest 
w świecie bezsilny i słaby, i tak właśnie, tylko tak jest 
z nami i nam pomaga . On wziął naszą słabość i przyjął 
na siebie nasze choroby . U Mateusza (8, 17) jest więc cał-
kiem wyraźne, że Chrystus pomaga nie przez wszechmoc, 
tylko przez słabość i cierpienie .
Tu leży zasadnicza różnica dzieląca chrześcijaństwo od 
wszystkich religii: religijność człowieka każe mu zdać się 
w niedoli na władzę Boga w świecie . Bóg to deus ex machi-
na . Tymczasem Biblia każe zdać się na bezsilność i cier-
pienie Boga . Tylko cierpiący Bóg może pomóc . W tym 
więc sensie można powiedzieć, że opisany proces, prowa-
dzący do dojścia świata do pełnoletności, usuwa fałszywe 
przedstawienie Boga z pola widzenia i pozwala lepiej uj-
rzeć Boga Biblii, który zdobywa potęgę i miejsce w świecie 
swą bezsiłą . Tu naturalnie musi mieć swój punkt zahacze-
nia świecka interpretacja (pojęć biblijnych)”25 .

Paradoks – świecka interpretacja, czyli powrót do pojęć 
biblijnych . Jest to często pojawiający się w chrześcijań-
stwie moment ponownego zwrócenia się w stronę Księ-
gi . W wyżej zacytowanym fragmencie chodzi o odzy-
skanie obrazu Boga, który dla chrześcijan jest Bogiem 
Jezusa Chrystusa i tylko ten jaki objawił się w człowie-
czej naturze Chrystusa . Mamy tu do czynienia z kolej-
nym odrzuceniem tego, co miało miejsce na przestrzeni 
historii dziejów chrześcijaństwa, a mianowicie przekła-
du języka biblijnego na język filozofii greckiej . Zasłysza-
łem ważne wspomnienie profesora Stróżewskiego o Ju-
stynie Męczenniku, mogące pomóc w zilustrowaniu in-
tencji Bonhoeffera . Otóż Justyn zapoznając się z my-
ślą rozmaitych filozofów, w końcu spotkał starca, któ-
ry mu wyjaśnił, że Bogiem prawdziwym jest Bóg Biblii 
i to jest prawdziwa filozofia . Dehellenizacja – postulat 

23 Tamże, s . 265 .
24 Tamże .
25 Tamże .

wpisujący się niewątpliwie w ducha reformacji – czy-
li powrót do języka biblijnego, nie ma na celu powro-
tu do literalnego źródłosłowia biblijnego, do swoistego 
rodzaju archeologii, wydobywającej pierwotny sens sło-
wa, ale uchwycenie specyfiki języka i pojęć chrześcijań-
skich na tle pojęć i języka Biblii, jednak bez odniesień 
znaczeniowych do filozofii greckiej: „Tu leży zasadnicza 
różnica dzieląca chrześcijaństwo od wszystkich innych 
religii: religijność człowieka każe mu zdać się w niedoli 
na władze Boga w świecie”26 . Zamiast Boga wszechmo-
gącego mamy tu bezsilność i cierpienie . . .

W kolejnym fragmencie listu, tym razem z 3 sierpnia 
1944 roku27, Bonhoeffer próbuje uporządkować swoje 
myśli i przedstawić zamysł pisania książki, której jedy-
nie konspekt jest nam dostępny . Temat planowanego 
rozdziału drugiego: Świeckość i Bóg . Jeszcze nie poru-
sza wątków związanych z sekularnością, czy sekulary-
zmem, interesuje go tylko świecki Bóg .

„b . Co to jest Bóg? Przede wszystkim nie potoczna 
wiara w Boską wszechmoc etc .” . Tego dotyczy religia – 
władza Boga w świecie .

„Nie jest to prawdziwe doświadczenie Boga, lecz 
przedłużenie świata” . Obraz Boga, który jest powszech-
nie spotykany w religii .

„Spotkanie z Jezusem Chrystusem . Doświadczenie 
tego, że następuje tu odwrócenie całego ludzkiego bytu, 
gdyż Jezus »jest tylko dla innych«” . Egzystencja dla in-
nych . Użycie terminu „egzystencja” rzeczywiście jest ja-
kąś konsekwencją lektury Heideggera, jednakże w tym 
miejscu używa go Bonhoeffer dla określenia konkret-
nego człowieczeństwa, tego oto człowieczeństwa Jezusa 
Chrystusa . Egzystowanie dla innych to wątek, który bar-
dzo wyraźnie został zarysowany w Naśladowaniu28 . Jest 
to książka skupiona na problematyce etycznej, pojawiają 
się jednak w niej również pewne wątki charakterystyczne 
dla myślenia dialogicznego, owego spotkania ja i ty .

„To »egzystowanie dla innych« Jezusa jest doświad-
czeniem transcendencji!” . Bonhoeffer konsekwentnie 
wypracowując, w kategoriach świeckich, pojęcie Boga 
i próbując je ponownie zdefiniować, siłą rzeczy musi 
na nowo zdefiniować pojęcie transcendencji . Leksykal-
nie „transcendencja” znaczy tyle, co przekraczanie . Dla 
niemieckiego teologa doświadczenie transcendencji, 
to egzystowanie dla innych, czyli przekraczanie siebie 
samego lub wykraczania poza siebie .

„Właśnie z wolności od siebie samego, z »bycia dla 
26 Tamże .
27 Tamże, s . 272–274 .
28 Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie, przeł . Joanna Kubaszczyk, Wydawnictwo 

„W drodze”, Poznań 1997 .
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innych« aż po śmierć, wywodzi się wszechmoc, wszech-
wiedza, wszechobecność” . Innymi słowy, nie jest to od-
rzucenie tradycyjnych atrybutów, które klasyczna teo-
logia, zarówno katolicka, prawosławna jak i luterańska, 
przyznawała Bogu, lecz próba reinterpretacji znaczenia 
pojęć takich jak wszechmoc, wszechwładza, wszech-
obecność, orzekana nie o metafizycznie zdefiniowanym 
Bogu, jako bycie samoistnym, będącym swoim istnie-
niem, ale takim, który jest dany w doświadczeniu czło-
wieczeństwa Jezusa Chrystusa .

„Wiara jest współudziałem w tym bycie Jezusa” . To 
istotny wątek . Wiara nie jest pewnym poglądem, tyl-
ko sposobem bycia . Wiara nie znaczy wiary w cokol-
wiek . Wiara to sposób, w jaki człowiek urzeczywistnia 
swój byt . Dla Bonhoeffera chrześcijańska wizja wiary 
polega na byciu dla innych, przez co jest współudzia-
łem w byciu Chrystusa, czyli „(Stanie się człowie-
kiem, krzyż, zmartwychwstanie)” . Wszystko co stano-
wi klucz do interpretacji doświadczenia Boga, którego 
świadectwem są ci wszyscy, którzy spisali Jego dzieje 
w Ewangelii .

„Nasz stosunek do Boga nie jest stosunkiem »religijnym« 
do jakiejś istoty najwyższej, najbardziej wszechmoc-
nej i najlepszej, jaką sobie możemy wyobrazić — to nie 
jest prawdziwa transcendencja . Nasz stosunek do Boga 
jest nowym życiem, polegającym na »byciu dla innych«, 
na współudziale w bycie Jezusa! Nie jakieś nieskończone, 
nieosiągalne zadania są transcendencją, lecz dany w tej 
właśnie chwili i osiągalny bliźni . Bóg w ludzkiej posta-
ci! Nie — jak w religiach wschodnich — w postaciach 
zwierzęcych, jako potworność, chaos, dal, okropieństwo; 
również nie upostaciowany przez pojęcia absolutu, meta-
fizyki, nieskończoności etc .; ale też nie grecki obraz bo-
ga-człowieka zawarty w idei »człowieka samego w sobie«, 
lecz »człowiek dla innych«, i dlatego też ukrzyżowany . 
Człowiek żyjący transcendencją”29 .

Uderzające jest to sformułowanie: „żyjący dla innych, 
dlatego też ukrzyżowany” . Prawie w tym samym czasie 
powstawały teksty Simone Weil, gdzie często powtarzała 
, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie, kto miecz od-
kłada, umiera na krzyżu . Zadziwiająco bliskie intuicje .

„c . Na powyższym oparta interpretacja pojęć biblij-
nych” . Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Bonhoeffer 
chce przełożyć na język wiary chrześcijańskiej wszyst-
kie klasyczne pojęcia teologiczne: stworzenie, upadek, 
pojednanie, kara, wiara, vita nova (nowe życie), sprawy 

29 D . Bonhoeffer, Wybór pism, dz . cyt ., s . 272 .

ostateczne, w sposób podobny do tego, w jaki zinter-
pretował termin „transcendencja” . Nie jest to prosta 
sprawa, istnieje niebezpieczeństwo próby ich wyja-
śniania w taki sposób, jaki przyjęli to robić teologowie 
w latach ’60 – mamy do czynienia ze zjawiskiem se-
kularyzacji, świat jest świecki, żyjemy w pięknym, cu-
downym, mądrze zorganizowanym świecie, bawmy się 
itd . Dla nich świeckość wiązała się z liberalizacją wiary 
i relatywizacją ewangelicznego przekazu . Nie, to jest 
coś zupełnie innego . Transcendencja to realizowanie 
życia w świetle przesłania: człowiek dla innych . W ten 
sposób urzeczywistniamy się jako nowy byt, jakim się 
jest w świeckim świecie . Zastanawiająca jest i rodzą-
ca pytania bliskość poruszanych zagadnień przez Bon-
hoeffera z myślą etyczną Emmanuela Lévinasa . Ten 
ostatni, jak wiadomo, w pewnym sensie rozumiał reli-
gię jako etykę . Chcąc wyrazić to jednym zdaniem moż-
na powiedzieć: wierzyć to znaczy wiedzieć, co czynić . 
Oznacza to, że wiara to wierność prawu, zaś prawo jest 
ważniejsze od Boga . Bóg dał prawo i wraz z nim usta-
nowił odwieczny porządek, zatem Bóg jest więcej nie-
potrzebny . Oczywiście bardzo upraszczam tę kwestię . 
Chciałem jednak skontrastować myśl Bonhoeffera z re-
fleksją Lévinasa dla uwyraźnienia jej przekazu . Mamy 
tu do czynienia z wyraźną relacją . W tradycji luterań-
skiej, której wyznawcą był Bonhoeffer, sola scriptura, 
samo Pismo, posiada swoją ważność, moc i znaczenie 
o tyle, o ile jest świadectwem, znakiem, ikoną, obra-
zem tego oto człowieka dla innych .

„e . W co naprawdę wierzymy? Tzn . tak, że stawiamy 
na to całe nasze życie? Problem credo? W co m u s z ę 
wierzyć?” . Czy chrześcijanie mają żyć problemami spo-
rów teologicznych, które narosły pomiędzy luteranami 
a reformowanymi, czyli kalwinami, oraz katolikami?” 
Dla niego nie jest to autentyczne . W tej chwili stajemy 
wobec zupełnie innych fundamentalnych problemów, 
wobec owego biblijnego sposobu bycia .

„Udowodnić można tylko to, że wiara chrześcijańska nie 
z tych kontrowersji żyje i nie na nich się opiera . Barth 
i Kościół Wyznający doprowadzili do tego, że każdy za-
słania się zawsze »wiarą Kościoła«, zamiast rzetelnie py-
tać i stwierdzać, w co sam właściwie wierzy . Dlatego tak-
że i w Kościele Wyznającym nie ma zbyt wiele świeżego 
powietrza . Twierdzenie, że wiara to rzecz Kościoła, a nie 
moja, może być tylko wykrętem klechów i tak też jest 
na zewnątrz odbierane . Podobnie ma się rzecz z dialek-
tyczną refleksją, że nie ja dysponuję swoją wiarą i dlatego 
też nie mogę po prostu powiedzieć, w co wierzę . Wszyst-
kie te idee, jakkolwiek mogłyby być słuszne w określonych 
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sytuacjach, nie zwalniają nas od uczciwości wobec siebie 
samych . Nie możemy przecież, na wzór katolików, utoż-
samiać się po prostu z Kościołem . (To jest zresztą właśnie 
źródło zwulgaryzowanych mniemań, że katolicy są nie-
uczciwi .) Zatem w co naprawdę wierzymy? Odpowiedź 
w punktach b, c, d”30 . 

Bonhoeffer odsyła nas do tego, co wcześniej napisał, 
a co wyżej zostało zacytowane .

„Kościół jest wtedy tylko Kościołem, gdy jest dla in-
nych . Aby zrobić początek, musi ofiarować nędzarzom 
wszystko, co posiada . Proboszcze muszą utrzymywać 
się z dobrowolnych darów członków Zboru, ewentual-
nie pracować w świeckich zawodach” .

Należy pamiętać o tym, że zdanie to należy odnieść 
i rozumieć w kontekście niemieckim, gdzie duchowni 
wszystkich uznanych wspólnot religijnych są opłacani 
z podatków . Napoleon, jak pamiętamy, odebrał własność 
Kościołom i ustanowił, że każdy wierzący musi płacić 
na swój Kościół . Całość dochodów jest dystrybuowana 
pomiędzy nimi, one zaś wypłacają pensje proboszczom .

30 Tamże, s . 273 .

Na koniec chciałbym jeszcze przez chwilę zatrzymać się 
na jednym ważnym fragmencie listu z 14 sierpnia 1944 
r31: „Bóg nie spełnia wszystkich naszych życzeń, ale 
spełnia wszystko to, co obiecał, tzn . jest Panem zie-
mi i zachowuje swój Kościół, obdarza nas wciąż 
nową wiarą i nie wymaga od nas więcej, niż spełnić 
potrafimy; Jego bliskość i pomoc napełnia nas ra-
dością . Wysłuchuje naszych modlitw i prowadzi nas 
do siebie najkrótszą drogą i najlepszą drogą . Wszela-
ko czyniąc to wszystko Bóg poprzez nas przysparza 
sobie chwały” .

Zauważmy, że to nie są słowa niewierzącego czło-
wieka, problem religijności jest tutaj zdecydowanie zde-
finiowany, a przede wszystkim zdefiniowana jest owa 
tożsamość chrześcijańska .

I już na koniec: „( . . .) Proszę Cię, nie troszcz się i nie 
zamartwiaj o mnie tylko módl się za mnie, o czym 
z pewnością nie zapominasz” .

Niereligijny człowiek wiary i człowiek modli-
twy, tak można podsumować proroka świeckiego 
chrześcijaństwa .

31 Tamże, tłum . Andrzej Ściegienny, s . 274–275 .
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Dietrich Bonhoeffer – The Liberated Theologian of Liberation
(Summary)

The case of Dietrich Bonhoeffer is particular for the reason that there’s no way to omit or at least not to remem-
ber his life for this simple cause that it constitutes an important commentary to his views, that’s why the first 
chapter of the article has been devoted in its wholeness to his biography . Dietrich Bonhoeffer came to the world 
in an old, bourgeois-aristocratic family on the day of 4th February 1906 in Breslau (Wroclaw) . He was executed 
in the concentration camp in Bavarian Flossenburg on the 9th of April in 1945 . He has written himself into history 
as a Lutheran pastor, theologian, ecumenical and anti-Hitlerite activist . He was the creator of the concept of ’sec-
ular Christianity‘, which would have been supposed to have guested in the religionless world, that is, such that 
God had left it out of His own will and, while abandoning it, He didn’t desire for man anything so much as his 
maturity and growing-up to the self-directed and responsible living in the here and now . People must learn to live 
in the world etsi Deus non daretur (as if there weren’t any God), although still under His sight .

Keywords: Dietrich Bonhoeffer, ’secular Christianity‘, imitation, faith, religion, ’religionless world‘

JAN ANDRZEJ KŁOCZOWSKI OP – prof . dr hab ., dominikanin, w latach 80 . XX wieku duszpasterz aka-
demicki w Krakowie, teolog, profesor filozofii, publicysta . W latach 1970–1986 był duszpasterzem krakowskiego 
duszpasterstwa akademickiego „Beczka” . Od 1971 roku wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Do-
minikanów w Krakowie . Od 1990 roku pełnił funkcję regensa Polskiej Prowincji Dominikanów, w latach 1990–
1998 był rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie . W latach 1973–1993 czło-
nek zespołu redakcyjnego miesięcznika „W drodze”, w latach 1992–1996 członek redakcji miesięcznika „Znak”, 
od 1997 roku redaktor „Logos i Ethos” . Zasiadał w Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych . Au-
tor licznych publikacji książkowych oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych . We wrześniu 2014 roku, 
generał zakonu – o . Bruno Cadoré – przyznał o . Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu tytuł Mistrza Świętej Teolo-
gii – jest to najwyższy dominikański tytuł naukowy .
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Wsłuchiwać się w świat współczesny . 
Rzecz o Paulu Tillichu

Żywot i sprawy
Paul Tillich to, moim zdaniem, jeden z największych 
teologów protestanckich naszych czasów . W swym 
dziele dokonał syntezy wiary chrześcijańskiej w kontek-
ście najbardziej reprezentatywnych prądów filozoficz-
nych epoki . 

Urodził się w 1886 roku w Starzeddel w Branden-
burgii, obecnie Starosiedle w województwie Lubuskim . 
W roku 1904 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne . 
Na wykłady uczęszczał w miastach: Tybindze, Berlinie, 
Halle i we Wrocławiu . W tym ostatnim, w roku 1910, 
uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie pracy: Kon-
strukcja historii religii w pozytywnej filozofii Schellinga. 
Wkrótce potem, bo w roku 1912 zdobywa tytuł dok-
tora teologii na Uniwersytecie w Halle, na podstawie 
dysertacji: Mistycyzm i świadomość winy w filozoficz-
nym rozwoju Schellinga . Bliska mu była także myśl F . 
Schleiermachera, J . Fichtego, E . Kanta, G .W .F . Hegla, 
do których to wracał często w swoich niezliczonych pi-
smach . Jak wielu ówczesnych myślicieli ewangelickich 
studiował z pasją myśl duńskiego filozofa, teologa i pi-
sarza Sørena Kierkegaarda, bliska mu była także myśl 
Fryderyka Nietzschego . 

Ale nie tylko nauka była jego pasją, ważne było 
dlań bezpośrednie uczestnictwo w życiu parafian i pra-
ca duszpasterska . Dlatego w tym samym roku został 
pastorem w jednej z uboższych robotniczych dzielnic 
Berlina . 

Po wybuchu I wojny światowej został kapelanem woj-
skowym, brał bezpośredni udział w bitwie pod Verdun, 

przypłacił to załamaniem nerwowym . Po zakończeniu 
wojny powrócił do pracy naukowej, a w roku 1924 zo-
stał profesorem teologii systematycznej w Marburgu . 
Tam też zaprzyjaźnił się z Rudolfem Otto i poznał Ru-
dolfa Bultmana oraz Martina Heideggera . W rok póź-
niej został mianowany profesorem filozofii i studiów re-
ligijnych na Politechnice w Dreźnie . W roku 1929 prze-
niósł się do Frankfurtu nad Menem, tam objął kate-
drę po Maksie Schelerze i nawiązał owocną współpracę 
z Maksem Horkheimerem i Theodorem W . Adornem . 
W tym czasie przyłączył się również do Socjaldemokra-
tycznej Partii Niemiec . 

W roku 1933 kiedy Adolf Hitler został mianowany 
Kanclerzem Rzeszy, Tillich został pozbawiony katedry . 
Bezpośrednią przyczyną zawieszenia go w czynnościach 
profesorskich była publikacja antynazistowskiego tek-
stu pt . Socjalistyczne rozstrzygnięcie oraz zajęcie pozy-
tywnego stanowiska w sprawie żydowskich studentów . 
Wkrótce potem, bo w maju 1933 tekst zostaje publicz-
nie spalony we Frankfurcie . W listopadzie za namową 
i z pomocą Reinholda Niebuhra, Tillich wraz z rodzi-
ną emigruje do USA, gdzie zostaje profesorem Union 
Theological Seminar i Columbia University w Nowym 
Jorku . W roku 1948 publikuje Erę protestancką, która 
zrewolucjonizowała myślenie teologiczno-filozoficzno-
-społeczne . Wytężona praca badawcza i powszechne 
uznanie sprawia, że w roku 1955 otrzymuje profesurę 
na Uniwersytecie Harwarda w Cambridge . Podróżuje 
po Stanach Zjednoczonych z serią wykładów o tema-
tyce teologiczno-filozoficzno-etycznej . W roku 1962 
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przenosi się do Chicago, gdzie na wydziale teologicz-
nym tamtejszego uniwersytetu – Divinity School, obej-
muje katedrę teologii . Dzięki profesorowi teologii Joh-
nowi Nuveenowi, który prowadzi seminarium z histo-
rii religii wspólnie z Mircea Eliadem, uznanym bada-
czem religii, Tillich nawiązuje z nim naukowe relacje . 
Rok 1963 to podróż do Izraela i spotkanie z Martinem 
Buberem, żydowskim egzystencjalistą . Dwa lata póź-
niej w roku 1965 Tillich umiera w szpitalu na atak ser-
ca . Rok później prochy Tillicha zostają ponownie zło-
żone w Parku Paula Tillicha w mieście New Harmony 
w stanie Indiana, w hrabstwie Posey .

 
Dzieło 
Tillich jawi się jako autentyczny poszukiwacz prawdy 
tkwiącej w ludzkiej egzystencji, zarówno w jej etycz-
nym, politycznym, historycznym jak i kulturowym wy-
miarze, których to związki postaram się tutaj przedsta-
wić . Świadomy faktu, iż historia, w której przyszło mu 
egzystować, pełna jest politycznego zepsucia i ubóstwa . 
Jednak pomimo tak postawionej diagnozy współcze-
snego świata, protestancki myśliciel dostrzega możli-
wość istnienia sprawiedliwych relacji międzyludzkich . 
Dzieje się tak dlatego, że sprawiedliwość nie jest czymś 
abstrakcyjnym, wymyślonym, lecz związana jest z ludz-
kim losem, przeznaczeniem, eschatologicznym spełnie-
niem, które przynosi człowiekowi Emmanuel – Ten, 
który jest z człowiekiem, od Początku do Końca . 

Etyka
Dlatego etyka Tillicha próbuje spojrzeć na rzeczywi-
stość ludzką wertykalnie . Z kolei na politykę i sprawy 
społeczne myśliciel spogląda horyzontalnie . Te dwa uję-
cia tego, co jest, pozwalają mu na dokładniejsze zdefi-
niowanie sytuacji dzisiejszego człowieka . Stąd, dla przy-
kładu, marksizmowi, jak powiada Tillich, brakowało 
przede wszystkim wertykalnej perspektywy, otwarcia 
w stronę transcendencji, która znamionuje każdą moż-
liwą religię . Marksizm nie zna wieczności, która prze-
nika czas, wstrząsając, przewracając i transformując to, 
co doczesne1 . Oczywiście myślicielowi nie szło o „ide-
ologizację nieba”, lecz choćby o zasygnalizowanie wy-
miaru eschatologicznego w ludzkiej egzystencji, a dzięki 
temu, o inną niż tylko ziemską perspektywę człowieka . 
Niestety ów brak elementu wieczności w ludzkim by-
cie uczynił marksizm utopijnym, mało tego, uczynił go 
zamkniętym, nie dającym transcendentnego wyjścia – 
utrzymuje Tillich . Ponadto, jak pisze filozof: „Kwestią 
1 Por . Paul Tillich, The Protestant Era, The University of Chicago Press, 

Chicago, Illinois 1948, s . 256 . 

społeczeństwa zachodniego, widzianego w świetle reli-
gii jako państwa ostatecznej troski, nie jest komunizm, 
lecz dezintegracja jego demokratycznej praworządności 
i możliwa autorytarna reakcja na to . To może być po-
kazane w relacji z protestantyzmem, jak i humanistycz-
nym elementem w nim tkwiącym . Religijna autonomia, 
która jest zawarta w zasadzie protestanckiej, oraz kultu-
rowa autonomia zawarta w zasadzie humanizmu, są cią-
gle zagrożone przez samo-odsunięcie ludzkiej natury”2 . 
W kontekście powyższego, śmiało można skonkludo-
wać, iż sytuacja człowieka dzisiejszego to permanentny 
stan konfliktów związanych nie tylko z ekonomią, po-
lityką, sprawami militarnymi, lecz ludzką tożsamością . 
Zatem wyjście z klinczu powinno rozpocząć się, zda-
niem Tillicha, od indywiduum, bowiem tam dokonuje 
się prawdziwa walka ze złem, ciągłe zmaganie z ograni-
czeniami ludzkiej natury . 

Tym, co pomaga pojedynczemu człowiekowi w wyj-
ściu z tej jakże trudnej egzystencjalnie sytuacji, jest re-
lacja z drugim, dokonująca się w pełnym miłości i po-
szanowaniu spotkaniu . Człowiek tak interpretowany 
to ktoś więcej, aniżeli podmiot, esencja, dusza, czysta 
świadomość . Człowiek to ten, który może i chce podej-
mować decyzje, wiedząc, że istnieje wiele możliwości, 
lecz wybór tylko jeden . Wybór ten podporządkowany 
zostaje wartościom, które z reguły ucieleśniane bywają 
w konkretnych ludziach, ich losach . Tym samym być 
w pełni człowiekiem oznacza być w relacji do innych 
i wobec wartości . 

Takie ujęcie relacji, zdaniem Tillicha, przełamuje 
ludzką autodestrukcję i zmierza wprost ku twórczej jed-
ności . Co z kolei oznacza, że indywidua i grupy spo-
łeczne koncentrują swą uwagę na prawnej i obywatel-
skiej płaszczyźnie . Można powiedzieć, że Tillichow-
ska twórcza jedność mogłaby być dziś rozumiana jako 
otwarcie drzwi dla uchodźców, dla „trędowatych” XXI 
wieku . Ewangeliczny nakaz miłości w relacji z drugim, 
to umiejętność rozpoznania twarzy Chrystusa w kimś 
obcym, a nawet nam wrogim . Przyjęcia przybysza, któ-
ry przychodzi „znikąd” . Otóż Tillich utrzymuje, że 
chrześcijaństwo nie może pozostawać na uboczu spo-
łeczeństwa, na marginesie wciąż ewoluującej kultury . 
Każde spotkanie może przecież ukonstytuować wspól-
notę . Co więcej, każde spotkanie jako zaczyn tajemni-
cy sprawia, że pojedynczy dotąd ludzie znajdą się te-
raz w nowej, w niemal mistycznej komunii, gdzie będą 
mogli pozostać na zawsze razem w obliczu tego, co ab-
solutne . Zgodne jest to całkowicie z posłannictwem 
2 Tenże, Theology of Cultrure, Oxford University Press, New York 1959, s . 

186 . 
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i nauczaniem Jezusa, które powinno być czytelne nie-
mal dla każdego . Nazarejczyk ocenia nieprzychylnie 
pysznych i bogatych, chwali pokornych . Dlatego, rze-
komo chrześcijańska Europa, powinna dziś stać się zna-
kiem tego, że można wspólnie działać po to, aby na-
sze państwa były miejscami sprawiedliwości, twórczego 
działania, a przede wszystkim – spotkania . 

Bez wątpienia, taka świadomość zmierza w stronę tego, 
co Nieuwarunkowane . Indywiduum stale odczuwa nie-
zaspokojenie, które w niemal oczywisty sposób wskazuje 
na niemożność utożsamienia tego, co ludzkie, z tym, co 
absolutne . Każdy, bardziej świadomie lub nie, dąży więc 
ku temu, co Nieuwarunkowane, nosząc w sobie ostatecz-
ną troskę i niepokój . Pojedynczy człowiek przekracza więc 
dotychczasowy system aksjologiczny i zwraca się w stro-
nę nowych wartości . W tym działaniu staje się on isto-
tą wolną, niczym nie skrępowaną . Wolność nie pozostaje 
tu sprawą wolnej woli, co woli realnej, niczym nie zdeter-
minowanej odpowiedzi człowieka na to, co zastaje w świe-
cie . Innymi słowy, jest to próba tworzenia wartości, które 
mogą stanowić odmienny, bo demokratyczny punkt wyj-
ścia w etyce społecznej oświetlonej blaskiem absolutnego . 

Pojedynczy człowiek otrzymuje wówczas nieuwarun-
kowany nakaz, jedynie, albo aż, ze strony innego czło-
wieka . Ma to miejsce w bezpośredniej relacji Ja z Ty3 . 
Relacji, która powinna ostatecznie zamknąć się w My . 
Właśnie z takiego pnia myślowego wyrasta Tillichow-
skie „człowiek – istota społeczna” wraz z całą panora-
mą refleksji o egzystencji politycznej . To znaczy takiej, 
gdzie zdajemy sobie sprawę z tego, że bez drugiego nie 
jest możliwe, aby człowiek stał się człowiekiem . A za-
tem esencją nakazu jest tu przede wszystkim uzyskanie 
poczucia własnej wartości, szacunku dla samego siebie 
i drugiego człowieka . Jest to godność, której istota spo-
czywa w wolności zarówno mojej, jak i towarzyszących 
nam ludzi . Gdzie Ty posiada taką samą godność jak Ja, 
stwarzając w ten sposób podwaliny dla etyki, będącej 
prawdziwą mocą bytu . Pojedynczy człowiek w swej re-
lacji do drugiego człowieka odnajduje więc prawdziwy 
sens wspólnoty, miłości i swego indywidualnego prze-
znaczenia . Przeznaczenia, którym jest otwartość na in-
nych ludzi, kultury, religie, słowem – otwartość nie tyle 
w myśleniu, co w działaniu . Tillich powie: „Świat jest 
dla nas dostępny tylko przez ludzką wspólnotę . I mo-
żemy naszą duszę odkryć tylko przez zwierciadło tych, 
którzy nas obserwują . Nie ma żadnej głębi życia, bez 
3 Problem człowieka jako istoty społecznej, wyrażony w zagadnieniu komu-

nikacji i relacji we wspólnocie Ja-Ty był przedmiotem wielu prac, zwłaszcza 
takich klasyków filozofii jak: Martin Buber, Ferdinand Ebner, Abraham 
Joshua Heschel, Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, Franz Rosenzweig 
i wielu innych egzystencjalnie zorientowanych filozofów . 

wspólnotowego życia”4 . W tym miejscu ponownie po-
wtórzę – pisząc ten tekst „w czasach wstydu”, tragedii 
uciekinierów przemierzających Europę – Tillich jak 
nikt inny dotyka na sposób egzystencjalny rozdwoje-
nia tkwiącego w ludzkim bycie – człowiek jest w jednej 
chwili egzystencją dla siebie i egzystencją dla innych . 
Jednak by tak właśnie pojmować ludzką rzeczywistość, 
konieczne jest, by etyka wyrażała się w konkretnym 
działaniu politycznym . Co więcej, nie można w peł-
ni uchwycić mechanizmu politycznego działania, bez 
wcześniejszego zrozumienia człowieka, jego zinteriory-
zowanej etyki . W tym też kontekście należy przynaj-
mniej wspomnieć o tym, że dla Tillicha supernaturalny 
i racjonalny absolutyzm w etyce nie był w stanie do-
stosować się do fundamentalnej zmiany w historycznej 
sytuacji5 . Egzystencja nie nabywa bowiem swoich cech 
niezależnie od sytuacji politycznej, a w konsekwencji 
historycznej . „Zazwyczaj żyjemy w historii niemniej 
na powierzchni aniżeli w naszym indywidualnym ży-
ciu . Rozumiemy naszą historyczną egzystencję w taki 
sposób, w jaki się nam ona ukazuje, ale nie taka, jaka 
ona rzeczywiście jest . Strumień codziennych infor-
macji, fale codziennej propagandy i potoki konwencji 
i sensacji biorą naszego ducha w niewolę . Hałas tych 
płytkich wód przeszkadza nam w posłyszeniu tonów 
wypływających z głębi tego, co wydarza się w gruncie 
naszej społecznej i wspólnotowej struktury . Nie słyszy-
my tego, co się rozgrywa w stęsknionych sercach mas 
i w walczącym duchu tych, którzy mają zmysł histo-
rycznej chwili . Nasze uszy są niemniej głuche na krzyki 
wychodzące ze społecznej głębi jak na okrzyki i woła-
nia wychodzące z głębi naszej duszy . Zostawiamy krwa-
wiące ofiary naszego społecznego systemu ich własne-
mu losowi, nie słysząc ich wołania o pomoc w hałasie 
codziennego życia – tak jak to zwykliśmy w podobny 
sposób czynić z naszą udręczoną duszą”6 . 

Polityka
Egzystencja w dużej mierze pozostaje więc taka, jaką 
jest sytuacja, w jakiej się obecnie człowiek znalazł . Sama 
historia znajduje się dzisiaj w obliczu groźnej odpowie-
dzialności, paradoksalnie pasjonującej . Wszyscy odczu-
wamy strach, który ciąży na naszych umysłach i ser-
cach . Z tej perspektywy etyka Tillicha nie tyle jest na-
uką o moralności, ile refleksją nad całością stosunków 
historycznych, nad obyczajami, wartościami, normami, 

4 P . Tillich, Prawda jest w głębi, przeł . J .A . Łata, OW Signum, Wrocław-
 -Oleśnica 1996, s . 57 .
5 Por . tenże, The Protestant Era, dz . cyt ., s . 154 . 
6 Tamże . 
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wzorami postępowania wreszcie sztuką, nauką, litera-
turą danej grupy ludzi, innymi słowy, jest to rozważanie 
etyczne, połączone z głęboką teologiczno-filozoficzno-
-polityczną refleksją, nad tym, co zwie się kulturą . 

Idąc dalej tym tropem myśli, nie można nie zauwa-
żyć, że doświadczenia ubiegłego stulecia były szczegól-
nie dotkliwe dla wielu ludzi, ale tym samym kierowały 
pojedynczego człowieka do głębi jego istoty, a dalej – ku 
losowi całej ludzkości . Dlatego też pojęcie kultury nie 
odnosiło się u Tillicha tylko do zachowania pewnych 
grup społecznych, ich duchowego dorobku, wyrażone-
go przez praktykę życia codziennego, lecz wiązało się 
z kwestiami normatywnymi, z wartościami, które były 
wewnętrznie aprobowane . Jednak wartości te nie były 
powiązane jedynie z „moją” sytuacją „tu i teraz”, bo-
wiem rozumienie człowieka w kontekście historycznym 
zawsze implikuje moment ponadhistoryczny, transcen-
dentny . Moment związany z odczuwaniem współczu-
cia, cierpienia, wreszcie związany z refleksją, ze stawia-
niem wszystkiego pod znakiem zapytania . 

Bywa jednak, że zbiór idealnych wzorów kulturo-
wych gubi gdzieś po drodze swój głęboki ontyczny, 
by nie powiedzieć eschatologiczny wymiar, okrywając 
woalem realną ludzką istotę, jej pierwotne przeznacze-
nie . Zdaniem Tillicha oderwanie kultury od religijne-
go podłoża nie pozostało bez konsekwencji . Kultura ze-
szła na manowce i w coraz mniejszym stopniu stara się 
udzielić nam odpowiedzi na najstarsze pytanie: quo va-
dis . Z kolei dzisiaj, co nie trudno zauważyć, polityczni 
pismacy, ślizgając się po powierzchni bytu, z ignorancji, 
złej woli, bądź głosząc pseudo-wyzwoleńcze hasła, ni-
welują religijną etykę, o którą niegdyś starał się Tillich . 
Współczesny świat ignoruje eschatologię, marginalizu-
jąc problem ludzkiego przeznaczenia . Co więcej, trak-
tuje ów problem jako bezużyteczny, czyniąc z tego cno-
tę . Liczy się to, co się w ogóle nie liczy . Ważne jest to, co 
nie spełnia żadnej funkcji, do niczego się nie przydaje, 
tylko tak sobie… istnieje . 

Oczywiście trzeba przyjąć, że etyka, odwołująca się 
do teologicznych przesłanek w celu zaradzenia poli-
tycznym konfliktom i kulturowym bolączkom, wyda-
wać się może współczesnym intelektualistom czymś 
anachronicznym, teorią etyczną rodem z zamierz-
chłych czasów . Albo gorzej, aprioryczną normą, wy-
myśloną przez Boga samego w celu nadzorowania roz-
maitych struktur, rodzinnych, politycznych, społecz-
nych, ekonomicznych, itd . itp . Krótko mówiąc, Bóg 
staje się tu transcendentną podstawą tego, co rzeczy-
wiste i tego, jak należałoby żyć . Jednak taka etyka spo-
łeczna, wsparta o teologiczne przesłanki, nie mogła 

być przyjęta przez filozofów którzy zwracali zasadni-
czą uwagę na dynamicznie rozumiane elementy rze-
czywistości, na etykę w pełni niezależną, ani też filo-
zofów posiadających wyraźnie kognitywne nastawie-
nie do otaczającej ich rzeczywistości . Innymi słowy, 
taka etyka jawiła im się jako niewyrażalna, niedokład-
na, wreszcie patriarchalna, esencjalna, by nie powie-
dzieć – konfesyjna . 

Tillich był oczywiście świadomy istniejącej już 
za jego życia krytyki, wymierzonej wprost w „abstrak-
cyjną” vel „fundamentalną” etykę, podkreślał jednak, 
iż jako taka jest ona końcową i spekulatywną wersją 
dotychczasowych prób, skupiających się na wyjaśnie-
niu sensu człowieka i świata, życia i śmierci, dobra 
i zła . Co więcej zdawał sobie sprawę, że etyka daje się 
najpełniej zinterpretować w przestrzeni filozoficzno-
-teologicznego myślenia, zwłaszcza przez jego egzy-
stencjalne zakorzenienie . 

Należy przy tym podkreślić, że dla protestanckiego fi-
lozofa żaden spekulatywny system, szczególnie w teolo-
gii, nie może pominąć indywidualnego doświadczenia, 
osobistego zaangażowania . Człowiek nie tylko rozumu-
je, dowodzi, wnioskuje, wyjaśnia, lecz czuje . Buntuje 
się z powodu niegodziwego traktowania, zachwyca się 
pięknem świata, innego człowieka . Wkraczając w gąszcz 
ludzkiej egzystencji, powoli każdy zdaje sobie sprawę 
z tego, że działają w niej nie tylko motywy racjonalne . 

Tym samym etyka Tillicha staje się politycznie 
i kulturowo zainteresowaną egzystencjalną wprawką, 
ze wszystkimi ograniczeniami, które są zawarte w teore-
tycznym myśleniu . A będąc zakorzeniona w rzeczywi-
stości politycznej i jej krytyce – o czym warto tu wspo-
mnieć – zdradza analogie do społeczno-etycznej kryty-
ki mieszczaństwa zawartej w pismach duńskiego myśli-
ciela Sørena Kierkegaarda7 . 

Biorąc powyższe pod uwagę, widać jasno, że nie 
jest rzeczą prostą zdefiniowanie związków istnieją-
cych pomiędzy etyką, polityką, historią, czy kulturą 
składających się na obraz świata współczesnego . Filo-
zof proponuje taką definicję etyki, która byłaby praw-
dopodobnie najdogodniejsza dla rozumienia funkcji 
ducha, czyli jako nauki o postępowaniu moralnym8 . 

Definicja ta jednak nie w pełni satysfakcjonuje Til-
licha, dlatego stara się ją uściślić i poszerzyć . Ostatecz-
nie definiuje on etykę jako dziedzinę praktyczną, obej-
mującą swym zasięgiem to, co egzystencjalne, w tym 
7 Zob . S . Kierkegaard, Recenzja literacka „Dwóch epok”, noweli autora 

„Historii z życia codziennego”, przeł . M . Domaradzki, Wydawnictwo Marek 
Derewiecki, Kęty 2008 . 

8 Por . P . Tillich, Teologia systematyczna, przeł . J . Marzęcki, Wydawnictwo 
Antyk, Kęty 2004/2005, t . III, s . 67 .
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wypadku sferę indywidualną i społeczną . „Praktyka jest 
samotworzeniem życia w dziedzinie osobowo-wspólno-
towej”9, powie Tillich . Albo, praktyka obejmuje „od-
działywania osób na siebie same i na inne osoby, na gru-
py, do których przynależą, i poprzez nie na inne grupy, 
a pośrednio na ludzkość jako całość”10 . Oczywiste tym 
samym staje się to, że etyka odnajduje tu swoje miejsce, 
odnosi się bowiem do norm warunkujących całą kultu-
rową twórczość, relacje społeczne, politykę, prawo, eko-
nomię czy też zwyczajne życie i osobisty rozwój . Otóż 
ten właśnie zróżnicowany obszar praktyki jawi się jako 
najadekwatniejszy przedmiot etyki, jakby dalece prze-
kraczający przedmiot samej moralności . Gdzie moral-
ność będzie oznaczać dziedzinę decyzji i czynów czło-
wieka, zaś etyka będzie refleksją, teoretycznym namy-
słem, którego przedmiot stanowić będzie właśnie mo-
ralność . Wyrażając powyższe jeszcze inaczej, moralno-
ścią Tillich nazwie zachowania, postawy i motywacje, 
które odpowiadają pewnym kryteriom dobra, powin-
ności, bądź słuszności, gdy tymczasem etyka oznaczać 
będzie egzystencjalno-filozoficzne uchwycenie norm, 
moralnego postępowania i wartości . 

Moralność nie zostaje tym samym jakby „pomniej-
szona”, przeciwnie, moralność jest prezentowana przez 
Tillicha jako integrująca siła, skupiająca funkcja ludz-
kiego życia, gdzie osoba spotyka drugą osobę . Zna-
czenie tak pojmowanej moralności rozciąga się od 
czynów, których podejmuje się poszczególna jednost-
ka, aż po większe grupy społeczne, które są oceniane 
w związku z funkcją kulturowej samokreatywności ży-
cia11 . Mówiąc wprost, czyn moralny nie może istnieć 
bez uczestniczenia w kulturze świata współczesnego, 
a także bez wspólnego uczestniczenia moralności i kul-
tury w religii, w Duchowej Wspólnocie w Transcen-
dencji . Chcąc „zdobyć moralność” człowiek kieruje się 
przecież w stronę Boga, który jest samoistny w swym 
egzystowaniu i świadomości . To zaś oznacza, że między 
religią i sferą kultury istnieje nierozerwalna więź . Kul-
tura, która nie ignoruje autentycznej natury człowieka 
musi prowadzić wprost do religii . Zaś wiara w Stwórcę 
nadaje kulturze spójności i napełnia ją sensem . Tym, co 
w znacznym stopniu przybliża sens, owej „kulturowej 
dialektyki”, jest to, co zwie się „Nieuwarunkowane” . 
Ono to nadaje głębię poszerzonemu rozumieniu przez 
Tillicha etyki jako odnoszącej się do kultury . 

9 Tamże, s . 66 . 
10 Tamże, s . 67 . 
11 Por . tamże . 

Kultura 
To, co Nieuwarunkowane, jest sięgnięciem ludzkiej 
istoty przez wszystkie warunki po coś, co wydaje się 
być poza wszelkimi warunkami; ale jest to sięgnięcie, 
które napełnia te warunki znaczeniem . Innymi słowy, 
jest to postrzeganie tajemnicy, poprzez to, co doczesne 
i przez to postrzeganie, to, co doczesne, nabiera znacze-
nia . Nieuwarunkowane jest postrzegane przez „całego” 
człowieka, a nie przez jego rozum czy jego uczucie . Po-
strzeganie to Tillich nazywa egzystencjalnym w takim 
sensie, że w akcie poznawczym człowiek uczestniczy 
całym sobą . Myśliciel uważa nawet, że jest to jedyne 
miejsce, w którym słowo to może być w filozofii użyte 
w sposób właściwy . Jednak dystansuje się od tego poję-
cia z tej racji, że było ono już wcześniej użyte przez Søre-
na Kierkegaarda jako synonim rozdziału człowieka od 
Boga oraz jako decyzja, będąca elementem wiary . Gdy 
tymczasem – zdaniem Tillicha – bezpośrednie postrze-
ganie absolutu występuje przed jakąkolwiek separacją 
i wynika z bezpośredniej pewności nie wymagającej de-
cyzji . Co więcej, Tillich utrzymuje, że teologia jest eg-
zystencjalna wprost i świadomie, zaś filozofia jest taka 
tylko pośrednio i to w sposób niezamierzony, a to dlate-
go, że filozof jako myśliciel znajduje się zawsze w jakiejś 
sytuacji egzystencjalnej12 . 

Dlatego też i etyka nie zajmuje się ani dobrem, ani 
obowiązkiem, wreszcie prawnym czy osobistym po-
rządkiem . Etyka nie jest też filozofią moralną, jest na-
uką o kulturze, o realizacji tego, co Nieuwarunkowane, 
w nadających znaczenie egzystencjalnych sytuacjach i re-
lacjach . Przy czym należy podkreślić, że etyka w syste-
mie Tillicha, poza oczywistym kontekstem kulturowym, 
działa wspólnie z metafizyką w tzw . sferze teoretycznej, 
zajmując się tym, co Nieuwarunkowane . Etyka i metafi-
zyka nie mogą działać jedna osobno od drugiej . Dla Til-
licha każda propozycja kreatywnej metafizyki jest wyra-
zem kultury, zaś każda kultura wyraża metafizykę . 

Jednakże kultura jest orientacją, postawą, ukierun-
kowanym ruchem, który można znaleźć w działaniu, 
w dorobku ludzkości, zaś szczególnie w przestrzeganiu 
sprawiedliwości przez prawo . Prawo, które nie może być 
nie zgodne z obiektywną ideą porządku obejmującego 
wszechświat . Inaczej bowiem prawo to przestanie być 
w swej istocie wartością etyczną . Zdaniem Tillicha uty-
litarny i relatywny charakter prawa sprowadza je do roli 
instrumentu wspomagającego tymczasowe zadania 
zmieniającej się polityki . Dlatego prawo nie może być 
kaprysem trzymających władzę, bądź fortelem słabych, 
12 Por . tenże, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, przeł . 

J . Zychowicz, Wydawnictwo Znak , Kraków 1994, s . 67 – 68 . 
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lecz raczej powinno wyrażać obiektywną ideę uciele-
śnioną w takich normach postepowania, które gwaran-
tują ład i sprawiedliwość społeczną zakorzenioną w mi-
łości13 . Bowiem miłość nie uczyni więcej niż sprawiedli-
wość wymaga, lecz miłość jest ostateczną zasadą spra-
wiedliwości . A zatem prawo odkrywać należy poprzez 
etykę, nie zaś arbitralnie, na przykład z przyczyny po-
siadanej siły, czy to medialnej, a nawet militarnej . 

Podobnie i sens kultury jako całokształt materialne-
go i duchowego dziedzictwa można odnaleźć w prze-
strzeganiu miłości przez wspólnotę . Gdzie punktem 
wyjścia dla zrozumienia podstawy tegoż problemu jest 
człowiek wezwany do tego, by wzrastać i rozwijać się 
jako stworzenie Boże we wspólnym z Nim życiu miło-
ści . W tym kontekście powołaniem pojedynczego czło-
wieka jest jego przebóstwienie, stopniowe przekształce-
nie zgodnie z wzorem, jakim jest Jezus Chrystus . To, 
co ludzkie, przenika tu czynnik boski, w postaci łaski 
będącej wezwaniem do miłości, lecz pozostawiającym 
człowiekowi wolność odpowiedzi w sferze ziemskiego 
życia . Jest to bowiem miłość, która nie jest emocją, lecz 
zasadą życia14 . 

Ta przenikająca orientacja, kultury jako takiej, jest 
wyrażona przez symbole, które są różnymi lingwi-
stycznymi terminami i zwrotami, które odznaczają się-
gnięcie do czy ukierunkowanie na to, co Nieuwarun-
kowane . Powodem przekształcenia pojęć w symbole 
jest, jak wyjaśnia Tillich, charakter tego, co ostatecz-
ne, oraz natura wiary . To, co prawdziwie, ostateczne, 
nieskończenie przerasta domenę skończonej rzeczywi-
stości . Należy też pamiętać, że owe pojęcia nie zawsze 
są wystarczająco adekwatne, by to, co Nieuwarunko-
wane, móc zinterpretować . Żadna skończona rzeczywi-
stość nie może wyrazić ostatecznego w sposób bezpo-
średni i właściwy . Wyrażając powyższe językiem reli-
gijnym, można powiedzieć, że Bóg wykracza poza swe 
własne imię . Stąd też używanie Jego imienia tak łatwo 
stawało się nadużyciem i świętokradztwem . Cokolwiek 
powiemy o tym, co stanowi przedmiot ostatecznej tro-
ski, czy będziemy nazywali go Bogiem czy też nie, na-
biera znaczenia symbolicznego . Odsyła do czegoś poza 
sobą, uczestnicząc zarazem – jak konkluduje myśliciel 
– w tym, na co wskazuje15 . W powyższym kontekście 
etyka poznaje kulturę i jej symbole, jako że pojawia-
ją się one nie tylko w szerokich praktycznych dziedzi-
nach zwanych prawem i wspólnotą, ale we wszystkich 
13 Por . tenże, Love, Power, And Justice. Ontological analyses and Ethical 

Applications, New York, Oxford University Press 1960, s . 71 . 
14 Por . tenże, Theology of Culture, dz . cyt ., s . 144 . 
15 Por . tenże, Dynamika wiary, przeł . A . Szostkiewicz, W drodze, Poznań 

1987, s . 64–65 .

innych utrwalonych i wzbogaconych w ciągu dziejów 
duchowych dziedzinach i funkcjach, które składają się 
na te dwa szerokie obszary . 

Właśnie na podstawie takiego, poszerzonego pojęcia 
etyki jako nauki o kulturze w której natrafiamy, na sze-
reg transcendentnych znaczeń, możemy lepiej zrozumieć 
pojęcie teonomicznej etyki Tillicha . Jak powiada myśli-
ciel: „Etyka teonomiczna w pełnym sensie tego zwrotu 
jest etyką, w której pod wpływem Duchowej Obecności 
substancja religijna – doświadczenie ostatecznego zatro-
skania (tego, co nas ostatecznie obchodzi) – jest świado-
mie wyrażana poprzez proces swobodnej argumentacji, 
nie zaś poprzez próbę jej apriorycznego określenia”16 . Ta 
„swobodna” argumentacja to inaczej – refleksja, inter-
pretacja, która kieruje swoje ostrze na sposób działania 
Nieuwarunkowanego w przestrzeni różnych kultur i re-
ligii . Co ważne, refleksja ta nie przestaje być przy tym – 
chrześcijańską . Dlatego Tillicha skonstatuje, że: „Zada-
niem teologii apologetycznej jest wykazanie, że roszcze-
nie chrześcijańskie ma także ważność z punktu widzenia 
osób z poza kręgu teologicznego . Teologia apologetyczna 
musi ukazać, iż tkwiące we wszystkich religiach i kultu-
rach trendy zmierzają ku chrześcijańskiej odpowiedzi”17 . 
Zaznacza jednak, że wiara powinna być autokrytyczna, 
co więcej, iż: „Musi się stać rzeczą oczywistą, że jakie-
kolwiek – liturgiczne, doktrynalne bądź etyczne – spo-
soby wyrazu wiary wspólnotowej nie mają charakteru 
ostatecznego . Ich funkcja polega raczej na wskazywaniu 
tego, co ostateczne, a co wykracza poza nie wszystkie”18 . 
Pewnie dlatego Nazarejczyk, Jezus historii i Chrystus 
wiary, jako uobecniony, przede wszystkim siłą swej wła-
snej egzystencji i przyjęty mocą ludzkiej ufności, jest 
par excellence ucieleśnieniem teonomicznej kultury . 
Nie oznacza to jednak, że chrześcijaństwo jest szczegól-
nie uprzywilejowane, wyróżnione na tle innych wierzeń 
i światopoglądów . Otóż jest o tyle uprzywilejowane, o ile 
jest ono otwarte i zdolne do poświęceń . Nie można więc 
zapominać o tym, że wiara powinna zawierać w swym 
wnętrzu autokrytykę . Dlatego też zasada protestancka 
strzeże wiarę przed deformacją, ale i bałwochwalstwem . 
Tillich napisze: „Teologia protestancka protestuje w imię 
zasady protestanckiej przeciw utożsamianiu naszego 
ostatecznego zatroskania z jakimkolwiek tworem Ko-
ścioła, łącznie z pismami biblijnymi o tyle, o ile ich świa-
dectwo o tym, co jest naprawdę ostatecznym zatroska-
niem, stanowi także uwarunkowany wyraz ich własnej 

16 Tenże, Teologia systematyczna, dz . cyt ., t . III, s . 239 . 
17 Tamże, t . I, s . 22 . 
18 Tenże, Dynamika wiary, dz . cyt ., s . 52 . 
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duchowości”19 .Takie rozumowanie szczęśliwie wyklucza 
grzech pychy, który obdarzałby chrześcijaństwo jakimiś 
specjalnymi przywilejami, wśród wielości ludzkich kul-
tur oraz monoteistycznych religii . 

Z tej też przyczyny objawienie, jak dowodzi Tillich, 
jako finalne, ma charakter uniwersalny . Bowiem „Bez-
warunkowe i uniwersalne roszczenie chrześcijaństwa nie 
opiera się na jego własnej wyższości nad innymi religia-
mi . Chrześcijaństwo same, nie będąc finalne, daje świa-
dectwo finalnemu objawieniu . Chrześcijaństwo jako 
chrześcijaństwo nie jest ani finalne, ani też uniwersalne . 
Ale to, czemu daje ono świadectwo, jest finalne i uniwer-
salne . I nie wolno pomijać tej głębokiej dialektyki chrze-
ścijaństwa na rzecz kościelnych czy ortodoksyjnych au-
toafirmacji . Wbrew nim tak zwana teologia liberalna 
słusznie zaprzecza, jakoby jakaś jedna religia mogła pre-
tendować do finalności czy nawet zwierzchnictwa”20 . 
Dodaje jednak, że chrześcijaństwo, które nie zapewnia, 
że Jezus z Nazaretu złożony zostaje w ofierze Jezusowi 
jako Chrystusowi, jest zwyczajnie jeszcze jedną religią 
pośród wielu innych . I tym samym nie posiada żadne-
go dającego się racjonalnie uzasadnić prawa do finalno-
ści21 . Z powyższego można by wysnuć wniosek, iż fi-
nalne objawienie, nie przynosi nie nasuwającej żadnych 
zastrzeżeń etyki, bezwzględnych doktryn, czy gotowego 
wzorca postępowania . Rzec można, poza jednym wy-
jątkiem, otóż jest nim egzystencja Jezusa Chrystusa . 
Ewangelie mówiąc o całym życiu religijnym Nazarejczy-
ka ukazują takie Jego dyspozycje etyczne i duchowe, jak: 
prawdomówność, wewnętrzną szczerość, pokorę wzglę-
dem życia a nade wszystko Ojca, pełne i bezwzględne 
do Niego zaufanie, wreszcie autentyczną miłość do dru-
giego człowieka . Dla Jezusa bowiem życie miłości jest 
dobrym darem, od tych którzy mają, dla tych, którzy 
nie mają, lecz pragną . Tutaj, to co dobre, jest darem, 
wprawdzie wyczekiwanym lecz jego nadejście bywa nie-
spodziewane . Zaskoczenie leży w fakcie, że ludzka sytu-
acja jest tak dalece naznaczona wyobcowaniem zarówno 
osobistym, jak i społecznym, że kiedy dar się pojawia, 
wzbudza głębokie zdziwienie . Innymi słowy, takie po-
jęcie daru przechodzi jakiekolwiek oczekiwania i wska-
zuje na napięcie, które było w centrum wszystkich myśli 
Tillicha . Myśli, czy to na temat etyki, polityki, historii, 
kultury – wynikały przecież z poczucia czegoś, co po-
mimo, iż było przewidywalne, było też niekontrolowa-
ne i nieznane. Ujmując rzecz ściślej, rzecz dotyczy „peł-
ni czasu” . Dokładniej zaś, momentu, w którym historia 

19 Tenże, Teologia systematyczna, dz . cyt ., t . I, s . 41 . 
20 Tamże, t . I, s . 128 . 
21 Por . tamże . 

dojrzała do punktu zdatności do przyjęcia przełomowej 
centralnej manifestacji Królestwa Bożego . Otóż Nowy 
Testament nazywa tą chwilę, po grecku kairos22 . Dla Til-
licha kairos, paradoksalnie, współbrzmi z czasem niepo-
koju, z ludźmi, współczesnymi mu wydarzeniami, po-
zostając przy tym czymś, co zadziwia, obdarza możli-
wością, wreszcie pozostaje nieprzewidywalnym darem . 
Z tej racji, powtórzę, Tillich za punkt wyjścia postawił 
sobie obecną mu sytuację, dokładniej zaś egzystencjal-
ną traumę jaka towarzyszyła Europejczykom po pierw-
szej wojnie światowej . Filozof mówił o nowej możliwo-
ści połączenia z absolutem oraz duchowej odbudowie . 
Znaczenie kairos polega więc zasadniczo na odtworzeniu 
religijnego i kulturowego pluralizmu, a także humani-
zmu, który przekracza granice politycznych i społecz-
nych podziałów . Przede wszystkim jednak kairos uświa-
damia wielu ludziom, że nastał taki moment w historii, 
który jest brzemienny w nowe rozumienie sensu historii 
i życia . Gdzie historię – podobnie jak miało to miejsce 
w świadomości pisarzy biblijnych zarówno Starego Te-
stamentu, jak i Nowego Testamentu – cechowała auto-
transcendująca dynamika23 . 

Wygląda na to, że ów „dar”, o którym mówi Til-
lich jest innym rodzajem obecności, jest czymś ponad, 
czymś więcej, nawet, jeśli znajdujemy go w samym środ-
ku gwałtownych przemian społecznych i wojen . Wresz-
cie w kulturze, która, która ma coraz większe kłopo-
ty z własną tożsamością . Może właśnie dlatego Tillich 
wskazuje na duchową obecność Chrystusa, na wspól-
notę, która będzie w stanie wypełnić lukę jaka powsta-
ła w wyniku gwałtownych przemian szargających cy-
wilizacją euro-atlantycką . Myśliciel nie chce jednak 
powiedzieć przez to, że punkt widzenia, który obiera 
znajduje się gdzieś w niedostępnym niebie, ponadna-
turalnym wymiarze, w ezoterycznym świecie wiedzy . 
Zdaniem Tillicha to co spirytualne z zasady odpowiada 
temu, co naturalne, co integralnie związane jest z czło-
wieczą historią i doświadczeniem . Warto jednak pamię-
tać, że wypełnienie czasu „Darem Chrystusa”, nie tylko 
w partykularnym religijnym, ale i kulturowym rozwo-
ju, oznacza nie tylko zdolność przyjęcia centralnej ma-
nifestacji Królestwa, ale i zdecydowane jego odrzucenie . 

Historia
Historia Królestwa Ducha nie pozostaje więc oddzie-
lona od politycznej, etycznej, czyli naturalnej dynami-
ki rozwoju świata . To, co Nieuwarunkowane pozosta-
je przy tym niezależne, choć stale obecne w dziejach . 
22 Por . tamże, t . III, s . 328 . 
23 Por . tamże . 
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Dostrzeżone w okamgnieniu, w uśmiechu, który ma 
twarz dziecka, w rodzinnym szczęściu, we wspólnocie 
przyjaciół, w głębi bycia, w staraniu o lepszy świat . Im-
manencja Nieuwarunkowanego w stosunku do dzie-
jów ludzkich, jak i samej kultury wydaje się tym sa-
mym oczywista . Dar Ducha nie jest więc czymś ze-
wnętrznym wobec świata, dziejów ludzkich, raczej 
oznacza doświadczenie tego, co dobre . Co dookreślić 
można jako egzystencjalne uobecnienie daru dokonują-
cego się w przestrzeni kultury i realnej rzeczywistości . 
Dar, pochodzi skądinąd, lecz działa w określonej prze-
strzeni zarówno historyczno-kulturowej, przyrodniczej, 
jak i przede wszystkim antropologicznej . Stąd odwaga 
istnienia dotycząca każdej ludzkiej jednostki związa-
na jest z jej odkrywaniem samej siebie, z rozwijaniem 
potencjalności, ze stawaniem się tym, kim się w istocie 
jest, na mocy daru – który odsłania przed nami nasze 
przeznaczenie . Ta niewzruszona decyzja daru, nie doty-
czy jedynie życia jednostki, lecz wewnętrznej dynamiki 
świata, jego dziejów, społecznych przeobrażeń . Doty-
czy więc egzystencji, która realizuje się we wspólnocie 
osób . Egzystencji, która staje się tym, kim możliwe, że 
już jest . Nie oznacza to jednak, o czym wspomniałem 
wcześniej, próby odnalezienia przez Tillicha jakiejś nie-
ruchomej podstawy, anachronicznej struktury, wyklu-
czającej samorozwój, aktywność i zmianę . Jednakże 
nie oznacza to również pominięcia społecznych, poko-
jowych relacji, bez których nie można by doświadczać 
świata . Osobowa dynamika jest nieodłączna od dyna-
miki rozwoju świata, zaś owo wzajemne przenikanie 
sprawia, że pojedynczy człowiek ma możliwość uczest-
niczenia w kulturze, polityce, sprawach społecznych . 
W Męstwie bycia, Tillich podkreśla, że odwaga istnienia 
w świecie, jego nieustanna eksploracja jest o tyle moż-
liwa, o ile znajduje ona zakorzenienie w transcenden-
cji . „Męstwo jest samoafirmacją bytu wbrew faktowi 
niebytu . To akt >>ja<< indywidualnego przejawiający 
się w akceptacji lęku przed niebytem na drodze afirmo-
wania siebie albo jako części jakiejś ogarniającej cało-
ści, albo w aspekcie jaźni indywidualnej . Męstwo za-
wiera zawsze pewne ryzyko, zawsze znajduje się przed 
groźbą niebytu – czy mamy do czynienia z ryzykiem 
utraty siebie i stania się rzeczą pośród całej masy in-
nych rzeczy, czy też z utratą własnego świata w jałowym 
zwróceniu się ku samemu sobie . Potrzebuje ono mocy 
bytu, mocy przekraczającej niebyt doświadczany w lęku 
przed losem i śmiercią, czający się w lęku przed pustką 
i bezsensem, przejawiający swą obecność w lęku przed 
winą i potępieniem . Męstwo, które integruje ten potrój-
ny lęk, musi być zakorzenione w mocy bytu większej 

niż moc własna naszego »ja« i moc czyjegoś świata”24 . 
Otóż świat ten, zarówno ten czyjś, jak i ten obiektywnie 
istniejący, „powinien” zdaniem Tillicha wesprzeć jed-
nostkę w jej pragnieniu poznawania siebie, doskonale-
nia, chęci usprawiedliwienia swojej w nim obecności . 
Paradoksalnie jednak ów świat wchłonął w siebie tego, 
kto go stworzył i kto obecnie traci w nim swą podmio-
towość25 . Najlepiej owa utratę podmiotowości wyrazili 
egzystencjaliści, na co wskazuje sam Tillich . Była ona 
związana przede wszystkim z utratą Boga . Ludwik Feu-
erbach eliminuje Stwórcę, sprowadzając go do objawia-
jącego się w sercu ludzkim pragnienia nieskończoności . 
Karol Marks interpretował Boga jako ideologiczną pró-
bę wzniesienia się ponad daną rzeczywistość . Z kolei 
Fryderyk Nietzsche, ten wielki „bluźnierca”, rozprawiał 
o osłabieniu woli życia . Na koniec tych wszystkich „ob-
jawień” proklamowano, że „Bóg umarł”, a wraz z nim – 
istniejący system wartości i znaczeń26 . Nastrój tak rady-
kalnych tez udzielił się wielu współczesnym filozofom 
i pisarzom, wystarczy wymienić Martina Heideggera, 
Jean-Paul Sartre’a, Alberta Camusa czy Franza Kafkę . 
Ten ostatni, niezwykle sugestywnie, w powieściach Za-
mek i Proces odmalowuje nastój trwogi i zwątpienia cha-
rakteryzujący dzisiejszego człowieka, wreszcie powiada, 
że źródło „znaczenia” znajduje się gdzieś w bezkresnej 
dali, a źródło sprawiedliwości i łaski skrywają mroki27 . 

Tillich nie pozostaje tu na uboczu, podobnie jak 
jego poprzednicy poszukuje dróg wyjścia z mentalnego 
i aksjologicznego kryzysu . Tak trudno przecież odna-
leźć dziś siebie w formie świata, w jego ustawodawstwie 
i w tym, co je poprzedza, mianowicie w wartościach 
moralnych, których urzeczywistnienie sprawia, iż mo-
żemy stać się lepsi . Wartościach, których nie da się ina-
czej pojąć, niż pod kątem widzenia cnót społecznych, 
sprawiedliwości, miłosierdzia, troski o zbawienie, altru-
izmu, dbałości o doskonałość bliźniego, wreszcie miło-
ści Boga okazywanej w relacji ku innym ludziom . 

W tym też kontekście niezwykle ważnym punktem 
rozważań w koncepcji Tillicha będzie, wspomniana już 
na wstępie, kwestia sprawiedliwości, która ma bezpo-
średnie przełożenie na życie społeczne . Być sprawiedli-
wym będzie oznaczać dla protestanckiego myśliciela 
bycie osobą wolną, nie zdeterminowaną w swych eg-
zystencjalnych decyzjach, co miało miejsce w syste-
mach totalitarnych, gdzie każdy posiadał wolność wy-
boru sposobu milczenia . Sprawiedliwość jest przeto dla 
24 Tenże, Męstwo bycia, przeł . H . Bednarek, Éditions du Dialogues, Paris 

1983, s . 153 . 
25 Por . tamże, s . 137 . 
26 Por . tamże, s . 139 – 140 . 
27 Por . tamże, s . 140 . 
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Tillicha celem wszystkich działań kulturowych, które 
są skierowane na przemianę społeczeństwa28 . Tillich 
nieustannie przypomina, że w samej istocie wspólnoty 
tkwi już zalążek tego, co sprawiedliwe, na mocy wspól-
nego pochodzenia, życia, dążeń, innymi słowy ducho-
wej więzi . Wyklucza to, a przynajmniej powinno, przy-
musową, nieludzką kolektywizację, sprzeczną z żywą 
i duchową relacją z drugim człowiekiem . Implikuje na-
tomiast pełną realizację miłości utożsamianej ze spra-
wiedliwością, która stoi ponad prawem . Tillich wyraź-
nie podkreśli, że: „Miłość, agape, oferuje zasadę etyki, 
która zachowuje ponadczasowy, niezmienny element, 
lecz czyni jej realizację zależną od ciągłego postępowa-
nia kreatywnej intuicji . Miłość znajduje się ponad pra-
wem, także ponad naturalnym prawem stoicyzmu oraz 
supernaturalnym prawem katolicyzmu . Można ująć ją 
jako prawo, można mówić jak Jezus i jego Apostołowie: 
>>Ty powinieneś kochać<< ; lecz mówiąc tak, rozumie-
my, że jest to paradoksalny sposób mówienia o tym, za-
znaczania ostatecznej zasady etyki, która z jednej strony 
jest bezwarunkowym nakazem, a z drugiej siłą, przebi-
jającą się przez wszystkie nakazy”29 .

A zatem chcieć spojrzeć na sprawiedliwość poprzez 
miłość, oznacza dostrzec kairos oraz ingerencję Nieuwa-
runkowanego w bieg dziejów, przenikającą egzystencję 
konkretnych jednostek, etykę, prawo, które kodyfiko-
wane jest na mocy ich egzystencjalnego, ale i pozakon-
fesyjnego przykładu30 . Albo, wyrażając to jeszcze ina-
czej, kiedy myślenie eschatologiczne wpłynie na takie 
ukształtowanie prawa, że nie pominie ono tego, co zwie 
się sprawiedliwością . W tym kontekście kultura i etyka 
nie będą wówczas naznaczone fragmentarycznością do-
bra, lecz otrzymają jasną i rzetelną dyrektywę, jak czło-
wiek powinien żyć i co ze swym życiem miałby zro-
bić . Całość ludzkich spraw nabierze dynamizmu, który 
u swych podstaw będzie posiadał niewzruszony funda-
ment miłości i sprawiedliwości, na którym wznosi się 
gmach wspólnoty i rządzącej nią praw . Czytelność praw 

28 Tenże, Teologia systematyczna, dz . cyt . t . III, s . 67 – 68 . 
29 Tenże, The Protestant Era, dz . cyt ., s . 154 – 155 . 
30 Por . tamże, s . 155 – 156 . 

wykluczy nihilizm, w jakiejkolwiek by się jawił ma-
sce, a miarą dobrej normy, będzie dobre społeczeństwo . 
Śmiało można powiedzieć, iż tego rodzaju refleksja nale-
ży do przyszłości, ponieważ czas przeszły jakby dla niej 
nie istnieje . Wyklucza go ciągły, zamierzony etyczny po-
stęp ludzkości, dynamizm wyrażony w egzystencjalnej 
strukturze jednostki . Tenże dynamizm kreśli zwięzłą 
formę egzystencji społecznej jako sprawiedliwej i pojed-
nanej w miłości . Gdzie nikt nikomu nie będzie nic dłuż-
ny poza wzajemną miłością . Kto bowiem miłuje bliźnie-
go, wypełnił prawo . Miłość nie wyrządza zła bliźniemu 
– dlatego miłość jest doskonałym wypełnieniem pra-
wa . Jest to miłość, nad którą panuje mądrość wyrażona 
w moralnej tradycji, jaką otrzymaliśmy wraz ze Starym 
i Nowym Testamentem oraz dziedzictwie, które wyra-
ża mądrość nie tylko dawnego Izraela, lecz całej ludzko-
ści, a z pewnością tej, która mieścić się winna w obrębie 
kultury euro-atlantyckiej . Jest to wreszcie mądrość, która 
poprzedza prawo, będąc jednocześnie jego niewzruszo-
ną podstawą . Mądrość, która nieustannie staje się sposo-
bem etycznego kształtowania świata . Bowiem odnosi się 
w swej przestrzeni do problemów współczesnych, zwią-
zanych z ekonomią, polityką, sprawami militarnymi czy 
naturalnym środowiskiem . 

I taka też jest refleksja Tillicha, mądra, bowiem nie 
buduje ona swej struktury na marginesie rozwoju kul-
turowego, społecznego czy politycznego . Myśl Tilli-
cha wchodzi w interakcje z innymi dziedzinami wiedzy 
a zwłaszcza z zastaną rzeczywistością . Nie tworzy ona 
swych relacji ze światem jedynie w oparciu o wiarę, lecz 
w łączności z kulturą danego okresu . 

Konkludując, myśl filozoficzno-teologiczna Tillicha 
słucha głosu świata i na niego reaguje – odpowiada, go-
dząc wiarę i kulturę, cywilizację i religię . W refleksji 
tej Tillich daje zaskakująco świeże komentarze do na-
szej współczesności . Nie jest bowiem ograniczony swoją 
epoką, w swej filozofii pozostaje na wskroś uniwersalny 
i przekonywujący . 
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Listening to the Contemporary World. Reflections on Paul Tillich
(Summary)

The text of this article combines the different areas of Tillich’s argumentation referring to the interpretation of the 
contemporary world . On one hand, it refers to history and civilization, on the other – it is intertwined with some 
threads from the domain of philosophy and ethics, in order to pass smoothly to the theological paradigm . The pa-
per situates Tillich’s thoughts in the cultural-civilisational context both of the last century and of our times . There-
fore, it reveals the universality of Paul Tillich’s thought, based on the interaction with other realms of knowledge, 
especially with the existing reality . The text shows how the German-American builds up his “system” as the one 
that has not lost its relationship with the world but is acting in it in coherence with the culture, with the politics 
and, first of all, with the immediate existence . Tillich is presented as one of the greatest Protestant theologians of 
our age as well as belonging to the supreme Christian existential philosophers, as the one who has achieved the 
synthesis of the Christian faith in the context of the most representative philosophical trends of the epoch
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Następstwa protestantyzmu 
we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku 

i ich europejski kontekst

Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku miało dla 
sztuki wielorakie konsekwencje1 . Niektóre z nich 
dały się zaobserwować niemal od razu . Spowodowało 
– wbrew intencjom reformatora – falę ikonoklazmu, 
wprowadziło nowe treści, wytyczyło sztuce nowe za-
dania, przyczyniło się do powstania nowych form wy-
razu . Wcześnie w orbicie wpływów Lutra znalazł się 
Gdańsk . Tak jak w wielu innych miastach sprzyjają-
cych reformacji, również tutaj dochodziło do aktów 
niszczenia dzieł pozostawionych przez średniowiecze . 
Jednakże dość wcześnie pojawiły się nad Motławą po-
zytywne dla sztuki konsekwencje przyjęcia reformacji 
przez elity społeczne . W latach 30 . i 40 . XVI wieku 
powstała niezwykle interesująca realizacja artystycz-
na – wystrój Dworu Artusa, będący świadectwem do-
konującej się w mieście transformacji wyznaniowej . 
Kwestie związane z Gdańskiem rozwiniemy w dalszej 
części tekstu . Na wstępie warto zastanowić się, czy 
w sztuce późnego średniowiecza istniały jakieś zapo-
wiedzi zbliżającego się przesilenia . Wskażemy takie, 
co do których nie ma wątpliwości, że były przejawem 
sytuacji kryzysowej, jak i takie, których ocena jest nie-
jednoznaczna . Przypomnimy też, jaki był charakter 
i przebieg ikonoklazmu w różnych regionach Europy 
Środkowej i Zachodniej, aby odnieść doń pokrewne 
wydarzenia w Gdańsku . 

1 Zob . m . in . Luter und die Folgen für die Kunst . Hrsg . von Werner Hofmann, 
Hamburger Kunsthalle, 11 . November 1983 – 8 . Januar 1984, München 
1983; Rolf Bothe, Kirche, Kunst und Kanzel. Luter und die Folgen der 
Reformation, Köln, Weimar, Wien 2017 .

U schyłku średniowiecza niektóre środowiska teolo-
gów zaczęły krytycznym okiem spoglądać na rozlicz-
ne wizerunki uchodzące za cudowne2 . Taki status miał 
na przykład obraz z kościoła Santa Maria del Popolo 
w Rzymie . Cudowna aura oryginału przechodziła także 
na jego kopie . Inskrypcja umieszczona na tej z Augsbur-
ga głosi, że za przybycie do obrazu przysługuje odpust3 . 
Praktykę sprzedaży odpustów potępiali reformatorzy . 
Krytykowano również legendy opowiadające o ożywa-
jących pod wpływem modlitwy obrazach . Jedną z nich 
ilustruje grafika niderlandzkiego mistrza IAM z Zwol-
le, ukazująca św . Bernarda modlącego się przed posąż-
kiem Matki Boskiej (il.1). Dzieło to ukazuje moment, 
w którym modlitwa świętego sprawiła, że z piersi Matki 
Bożej trysnęło w jego kierunku mleko . 

Słynny kanclerz Uniwersytetu Paryskiego Jan Ger-
son krytykował niektóre wyobrażenia używane w ko-
ściołach . Należały do nich Madonny Szafkowe . Ich 
osobliwa konstrukcja łączyła kilka tematów . W wersji 
zamkniętej była to Matka Boska z Dzieciątkiem, nato-
miast po otwarciu figury w jej wnętrzu ukazywała się 
2 Liczne przykłady cudów czynionych przez wizerunki świętych podają 

m . in . Sixten Ringbom, Devotional images and imaginative devotion: Notes 
on the Place of Art in Late Medieval Private Piety, ‘Gazette des Beaux-Arts’, 
73, Mars, 1969, s . 159–170; Michael Camille, The Gothic Idol. Ideology 
and Image-making in Medieval Art, Cambridge 1989, s . 232 nn .; David 
Freedberg , Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, 
tłum . E . Klekot, Kraków 2005, s . 288 nn .

3 Daniel Hess, Triptychon mit einer Kopie des römischen Gnadenbildes von S. 
Maria del Popolo, (w:) Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im 
Spätmittelalter . Ausstellungskatalog des Germanischen Nationalmuseums, 
31 . Mai bis 8 . Oktober 2000, Hrsg . von Ulrich Großmann, Nürnberg 
2000, Kat . 50, s . 221–222 .
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Trójca Święta . Gerson zastrzegał, że dla niego główne 
przesłanie jest oczywiste, jednak przez wielu wiernych, 
zwłaszcza niewykształconych, tego rodzaju przedsta-
wienie może być rozumiane opacznie, jakoby Ma-
ria była matką Trójcy Świętej . Z tego powodu Gerson 
uznał Madonny Szafkowe za dzieła niebezpieczne4 . 
Słynny strasburski kaznodzieja Geiler von Kaisersberg 
odnosił się w niektórych kazaniach do wizerunków 
osób świętych . W jednym z kazań z lat 90 . XV wieku 
ganił artystów za to, że w wizerunkach Chrystusa czę-
sto eksponowali jego przyrodzenie . Kaznodzieja kry-
tykował również takie wyobrażenia św . Katarzyny, św . 
Barbary, św . Agnieszki, w których święte wyglądają jak 
kobiety z wyższych sfer lub kurtyzany5 . Tak więc istnia-
ły zastrzeżenia co do niektórych tematów bądź sposo-
bów ich ujmowania . 

Nierzadko dzieła sztuki średniowiecznej odznaczały 
się wybujałą formą i kolorystyką . Przykładem może być 
retabulum św . Jerzego z lat 80 . XV wieku w kościele 

4 Jean Wirth, Jean Gerson condamne les Vierges ouvrantes (w:) Iconoclasme. Vie 
et mort de l’ image médiévale . Catalogue de l’exposition Musée d’histoire 
de Berne, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, Musée de Strasbourg . Sous la 
direction de Cécile Dupeux, Peter Jezler, Jean Wirth en collaboration avec 
Gabriele Keck, Christian von Burg, Susan Marti, Zurich 2001, s . 282–283, 
kat . 129 .

5 Jean Wirth, Johannes Geiler et le bon usage des images (w:) Iconoclasme… 
dz . cyt ., s . 114, 411 .

św . Mikołaja w Kalkarze (il. 2)6, które zachowało ory-
ginalną polichromię . Dzięki niej sceny są niezwykle 
zmysłowe i pełne powabu . Późne średniowiecze znało 
również inne, znacznie oszczędniejsze w wyrazie kon-
wencje estetyczne . Niektórzy badacze doszukują się 
w nich intencjonalnego odejścia od formalnego prze-
pychu i symptomów reformy sztuki sakralnej7 . Jako 
przykład tego zjawiska podawano ilustracje w rękopisie 
husyckim z lat 60 . XV wieku z Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Getyndze (il. 3)8 . Ascetyczna formuła i ograni-
czenie koloru w tych pracach miałyby – zdaniem Jörg 
Rosenfelda – świadczyć o trwałości oddziaływania my-
śli husyckiej . Podobnego podłoża teologicznego badacz 
ten doszukiwał się w późnogotyckiej rzeźbie monochro-
matycznej9 . Tezy te budzą wątpliwości . W rysunkach 
w kodeksie husyckim bardziej aniżeli skromność, ude-
rza niedoskonałość formalna, a nawet nieudolność wy-
konawcza . Rzeźby monochromatyczne zaś oznaczają 
się niekiedy wirtuozerią, bogactwem faktury, detali, 
jak na przykład realizacje Tilmana Riemenshneide-
ra (il. 4)10; ich jednobarwna ciemnobrązowa powłoka 
w niektórych przypadkach budzi skojarzenia z wyro-
bami z ekskluzywnego brązu . Monochromia w rzeź-
bie wydaje się w dużej mierze należeć, wraz z grafiką 
i malarstwem en grisaille, do ponadgatunkowego nurtu 
w sztuce późnogotyckiej11 .

W sztuce późnego średniowiecza występowało zjawi-
sko retrospektywy12 . Przejawiało się sięganiem do for-

6 Christa Schulze-Senger, Die spätgotische Altarausstattung der St. Nicolaikirche 
in Kalkar – Aspekte einer Entwicklung zur monochromen Fassung der Sätgotik 
am Niederrhein, (w:) Flügelaltäre des späten Mittelalters, Staatliche Museen 
zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Skulpturensammlung, Hrsg . von 
Hartmut Krohm, Eike Oellermann, Berlin 1992, s . 24 nn ., Abb . 2–6, 13, 
Farbtafel II–III . 

7 Poglądy te bliżej omawiam w: Andrzej Woziński, Późnogotycka rzeźba mo-
nochromatyczna w Prusach, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Gdańskiego”, T . 11, 2012, s . 76–77 .

8 Jörg Rosenfeld, Die nichtpolychromierte Retabelskulptur als bildreformatori-
sches Phänomen im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit 
(w:) Flügelaltäre . . . dz . cyt ., s . 67–69, Abb . 5–6, Farbtafel VI–VII . 

9 Jörg Rosenfeld, Die nichtpolychromierte Retabelskulptur als bildreforma-
torisches Phänomen im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden 
Neuzeit, Ammersbek bei Hamburg 1990; idem, Die nichtpolychromierte 
Retabelskulptur . . . dz . cyt ., s . 66 . Stanowisko i argumenty tego badacza sze-
rzej omawiam w Andrzej Woziński, Późnogotycka rzeźba monochromatycz-
na…, art . cyt ., s . 76–77 .

10 Rainer Kahsnitz, Die Großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, 
Österreich, Südtirol, München 2005, s . 222–253; Eike Oellermann, Die 
Oberflächengestalt der Schnitzwerke Riemenschneiders einst und heute, oder 
der unvollendete Creglinger Altar (w:) Nicht die Bibliothek, sondern das Auge. 
Westeuropäische Skulptur und Malerei an der Wende zur Neuzeit. Beiträge 
zu Ehren von Hartmut Krohm . Hrsg . von der Skulpturensammlung 
der Staatlichen Museen zu Berlin und Tobias Kunz, Petersberg 2008, 
s . 207–222 .

11 Kwestie te omawiam w: Andrzej Woziński, Późnogotycka rzeźba monochro-
matyczna…, art . cyt ., s . 67–106 .

12 Theodor Müller, Frühe Beispiele der Retrospektive in der deutschen Plastik, 
“Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 

Il . 1 . Mistrz IAM z Zwolle, Św . Bernard z Clairvaux modlący się 
przed figurą Marii z Dzieciątkiem, około 1480
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muł należących do przeszłości: stosowaniem dawnych 
schematów kompozycyjnych, cytatów i parafraz a tak-
że włączaniem dawnych dzieł do nowych struktur . Je-
den z przykładów retrospektywy widzimy w retabulum 
ołtarzowym w kościele opackim w Kleve w Północnej 
Nadrenii (il. 5) . Całość została wybudowana w drugiej 
dekadzie XVI wieku, natomiast w środku umieszczono 
figurę Matki Boskiej, która powstała w XIV wieku13 . 
W tych zjawiskach retrospektywy niektórzy badacze 
dopatrują się przejawu tęsknoty za dawnym porząd-
kiem i okresem świetności Kościoła . 

Znamienne, że mniej więcej w tym samym czasie, gdy 
Marcin Luter ogłosił swoje tezy, a nawet kilka lat później, 
w wielu kościołach Europy Łacińskiej powstały monu-
mentalne nastawy ołtarzowe, jak na przykład retabulum 
ołtarza głównego z lat 1516–1525 z klasztoru Cystersów 
w Zwettl, obecnie w Adamov koło Brna (il. 6)14 . Były 
to realizacje niezwykle drogie . Fundowanie ich w mo-
mencie kryzysu nie tylko instytucjonalnego, ale również 
finansowego skłania do przypuszczenia, że mogły być 
wyrazem obrony pozycji, jaką zajmował Kościół . 

Reformacja była tryumfem słowa nad obrazem . Szyb-
kie rozprzestrzenienie się nowych idei nastąpiło dzięki 
nowemu medium – drukowi . Kwestia obrazów poja-
wiała się w pismach reformatorów początkowo spora-
dycznie . Traktaty skierowane wyłącznie przeciwko ob-
razom były rzadkie15 . Pierwszy z nich, napisany przez 
Andreasa Bodensteina von Karlstadta, opublikowano 
w 1522 roku . W Wittenberdze, utwór ten stał się zarze-
wiem ikonoklazmu . Prawdopodobnie stanowił też in-
spirację dla Ludwiga Hätzera, który rok później ogłosił 
swoją rozprawę skierowaną przeciwko obrazom . Ta z ko-
lei, dostarczyła argumentów ikonoklastom działającym 
w Zurychu . Ci dwaj autorzy jako pierwsi odwoływali 
się do starotestamentowych zakazów wykonywania wi-
zerunków . Kwestia obrazów nie zajmowała początkowo 
przywódców reformacji . Luter wypowiedział się na ten 
temat dopiero w 1520 roku w traktacie O dobrych uczyn-
kach, nie mając zamiaru ich usuwać . Ikonoklazm w Wit-
tenberdze w 1522 roku nazwał wandalizmem (Wider 
die himmlischen Propheten. Von denn bildern und sacra-
menten, 1525) . Zwingli na początku zajmował podob-
ne stanowisko jak Luter; dopiero od 1525 roku uzasad-
niał konieczność systematycznego usuwania obrazów 

Sitzungsberichte”, 1961, H . 1, s . 3–25; Bernhard Decker, Das Ende des mit-
telalterlichen Kultbildes und die Plastik Hans Leinbergers, Bamberg 1985, s . 
114 nn .

13 Theodor Müller, Frühe Beispiele…, dz . cyt ., s . 9 . 
14 Rainer Kahsnitz, Die Großen Schnitzaltäre . . ., dz . cyt ., kat . 18, s . 364–370 .
15 Peter Jezler, La Réforme et la question des images, (w:) Iconoclasme…, dz . cyt ., 

s . 290–291 oraz hasła katalogowe 135–145, s . 292–303 .

z kościołów . W Strasburgu Martin Bucer spisał swoje 
refleksje dotyczące wizerunków w 1530 roku, po ich 
oficjalnym usunięciu . Bucer kwestionował ich użytecz-
ność pedagogiczną . Ze strony katolickiej głos w sprawie 
obrazów zajął Thomas Murner ze Strasburga w 1522 
roku, dając pierwsze opisy działań ikonoklastów . Wizu-
alne świadectwa działań ikonoklastów były początko-
wo nieliczne . Jednym z nich jest drzeworyt ukazujący 
usunięcie krucyfiksu z kościoła zawarty w opublikowa-
nym w Norymberdze w latach 1525–1527 utworze Eyn 
Warhafftig erschrocklich Histori . . . (il. 7); wiele z ikono-
graficznych przekazów dokumentujących ikonoklazm 
powstało po samych zajściach . Zachowały się też bez-
pośrednie dowody tego procederu w postaci uszkodzo-
nych dzieł16 . Sam Marcin Luter na temat obrazów zaczął 
się wypowiadać stosunkowo późno i jego stanowisko, co 
znamienne, było tolerancyjne . Luter zakładał, że wize-
runek jest czymś neutralnym – adiaforą, która pozostaje 
bez znaczenia dla losów duszy ludzkiej; czymś, co w ko-
ściele jest dopuszczalne, lecz nie konieczne . Pozostawiał 
w tej sprawie wolny wybór17 . Luter reprezentował libe-
ralne skrzydło Reformacji . Skutkiem tego w świątyniach 
luterańskich pozostało sporo dzieł średniowiecznych . 

Stanowisko Reformatorów wobec obrazów miało 
dwojakiego rodzaju skutki . Z jednej strony w mniej-
szym lub większym stopniu przyczyniło się do usuwania 

16 Zob . liczne przykłady w tamże. 
17 Sergiusz Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, 

Warszawa 1989, s . 13 nn . 

Il . 2 . Arnt z Kalkaru, Retabulum św . Jerzego (fragment), lata 80 . 
XV w ., Kalkar, kościół św . Mikołaja
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lub niszczenia dzieł pozostawionych przez średniowie-
cze, z drugiej zaś stawiało przed sztuką nowe wyzwania, 
choć w przypadkach skrajnych minimalizowało jej rolę 
w kościele . 

Działania obrazoburców wobec wizerunków przy-
pominały sposoby penalizacji przestępców . Ukazuje 
je drzeworyt zamieszczony w pracy Ulricha Tengle-
ra Layenspiegel wydanej w Moguncji w 1508 roku (il. 
8)18 . Dekapitacja, rozpłatanie, oślepienie, powieszenie, 
spalenie na stosie – podobne „kary” zwolennicy refor-
macji nakładali na obrazy, w czym można doszukać 
się znamion bałwochwalstwa, gdyż traktowali je tak, 
jak gdyby posiadały siłę sprawczą . Reformacyjne ob-
razoburstwo miało wiele oblicz19 . Najwcześniejszy akt 
ikonoklazmu odnotowano w Trzebiatowie niedaleko 
Kołobrzegu, w 1521 roku, gdzie do kaplicy św . Ducha 
wdarło się pospólstwo, zdewastowało wnętrze, znisz-
czyło rzeźby, po czym wrzuciło je do studni . W latach 

18 Iconoclasme…, dz . cyt ., il . s . 118 .
19 Zagadnienie to ma bogatą literaturę; tutaj przywołuję jedynie wybrane 

opracowania: Herbert Beck, Horst Bredekamp, Bilderkult und Bildersturm, 
(w:) Kunst. Die Geschichte ihrer Funktionen, hrsg . v . Werner Busch und 
Peter Schmoock, Weinheim, Berlin 1987, s . 80–106; Sergiusz Michalski, 
Protestanci…dz . cyt ., s . 255 nn .; David Freedberg, Potęga wizerunków…, 
dz . cyt ., passim; Iconoclasme…, dz . cyt ., s . 46 nn .

1523–1525 do niszczenia wyposażenia kościołów do-
szło w Gdańsku, Braniewie, Królewcu, a także w wielu 
innych regionach nadbałtyckich . W Turyngii newral-
gicznym miejscem była Wittenberga – miasto Marci-
na Lutra . Tutaj na przełomie 1521–522 roku nastąpi-
ły pierwsze działania obrazoburców, których sam Luter 
nie pochwalał . W kilku miejscach na terenie Palatyna-
tu, w Alzacji, zwłaszcza w Strasburgu w latach pomię-
dzy 1524 a 1530 rokiem pojawił się ikonoklazm . Gdzie-
niegdzie miał charakter zorganizowany, odbywając się 
za wiedzą i pod kuratelą władz miejskich . Gwałtowne 
wystąpienia obrazoburców miały miejsce w pierwszej 
połowie lat 20 . XVI wieku na terenie dzisiejszej Szwaj-
carii, zwłaszcza w Zurychu i Bernie20 . 

Spójrzmy dokładniej na obrazoburstwo w kilku mia-
stach . Wittenberga, gdzie Luter 31 października 1517 
roku ogłosił 95 tez potępiających różnorakie naduży-
cia Kościoła, proponujących nowe rozwiązania i odno-
wę chrześcijaństwa, była miastem sprzyjającym sztu-
ce . W czasie nieobecności Lutra – przebywał wówczas 
w Wartburgu, gdzie tłumaczył na język niemiecki Biblię 
– w Wittenberdze rozwinął działalność reformatorską 
20 Sergiusz Michalski, L’expansion initial de l’ iconoclasme protestant 1521–

1537, (w:) Iconoclasme…dz . cyt ., s . 46 nn . 

Il . 3 . Kardynał nakładający tiarę papieską kobiecie, rękopis 
husycki, 1462–1465, Göttingen, Niedersächsische Staats-und 
Universitätsbibliothek

Il . 4 . Tilman Riemenschneider, retabulum Krwi Świetej, 
Rothenburg ob der Tauber, 1500–1504
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Andreas Bodenstein von Karlstadt, który był inicjato-
rem ikonoklazmu w tym mieście21 . Zimą 1521 roku 
w kościele franciszkanów studenci zniszczyli rzeźbione 
retabulum, rozpoczynając serię obrazoburczych eksce-
sów . Rada miejska wydała edykt nakazujący usunięcie 
wizerunków z kościołów . W 1522 roku Karlstadt opu-
blikował traktat O zniesieniu obrazów . W aktach obra-
zoburstwa uczestniczyli oprócz studentów, mnisi fran-
ciszkańscy oraz mieszczanie . Luter dowiedziawszy się 
o nich powrócił do Wittenbergi . W kazaniu Invocavit 
z 1522 roku potępił ikonoklazm . Wkrótce też usunął 
ze sceny religijno-politycznej Karlstadta i innych ob-
razoburców . W późniejszych latach Wittenberga była 
wolna od ikonoklazmu . Powstały w niej natomiast 
wczesne dzieła reformacyjne: obrazy, retabula, ilustro-
wane biblie i druki ulotne .

Wcześnie przyswoiła sobie nauki Lutra Norymber-
ga22 . Promotorem reformacji było tutaj stowarzyszenie 
Sodalitas Staupitziana zrzeszające artystów, członków 
rady miejskiej, bogatych mieszczan, uczonych, którym 
przewodził generalny wikariusz zakonu augustianów Jo-
hannes Staupitz . Po spotkaniu z Lutrem stowarzyszenie 
zmieniło nazwę na Sodalitas Martiniana . W XV w . rada 

21 Norbert Schnitzler, Wittenberg 1522 – La Réforme à la croisée des chemins, 
(w:) Iconoclasme…dz . cyt ., s . 68–74 .

22 Gudrun Litz, Nuremberg et l’absencje d’ iconoclasme (w:) Iconoclasme…, 
dz . cyt ., s . 90–96 .

miejska uzyskała prawo desygnowania duchownych 
na urzędy kościelne, co sprawiło, że w 1520 roku na po-
sady w kościołach św . Sebalda i św . Wawrzyńca przyjęto 
zwolenników doktryny luterańskiej, z których najważ-
niejszym był Andreas Osiander . W latach 1523–1525 
duchowny ten wprowadził, nie bez protestów biskupa 
Bambergu, zmiany w organizacji mszy świętej, które 
jednak akceptowała rada miejska . W 1525 roku odbyło 
się zgromadzenie, które ujawniło przewagę zwolenni-
ków nowej konfesji . Jego skutkiem była reforma mszy 
świętej, zamkniecie klasztorów lub zakaz przyjmowania 
do nich nowych członków, ograniczenie świąt kościel-
nych; dobra kościelne znalazły się pod zarządem rady 
miejskiej . Miasto podpisało Protestatio i Confessio Au-
gustiana, lecz zajęło pozycję umiarkowaną, nie przysta-
jąc do frontu militarnego przeciwko cesarzowi . W 1532 
roku podpisano w Norymberdze traktat uznający pań-
stwa protestanckie w cesarstwie . Po porażce protestan-
tów w wojnie szmalkaldzkiej, w 1548 roku powrócono 
do tradycyjnej formy mszy, lecz było to chwilowe . No-
rymberga na długo pozostała miastem protestanckim . 
Stosunek protestanckiego kleru do obrazów był bardzo 
wyważony, do czego w znacznej mierze przyczynił się 
zwolennik nauk Lutra – Osiander . Odrzucono cześć dla 

Il . 5 . Retabulum ołtarza głównego, 1513–1515, figura Marii 
z Dzieciątkiem z XIV w ., Kleve, kościół opacki

Il . 6 . Zwettl, retabulum ołtarza głównego, 1516–1525, klasztor 
Cystersów, obecnie Adamov koło Brna
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obrazów, traktując je jako adiaforę, potępiono jednak 
ikonoklazm . Osiander tolerował wizerunki postaci bi-
blijnych, sprzeciwiał się natomiast wyobrażeniom inspi-
rowanym legendami o świętych; krytykował nadmiar 
ołtarzy bocznych, za niepotrzebne uznawał wystawne 
szaty i inne sprzęty liturgiczne; doceniał walor dydak-
tyczny wizerunków jako księgi dla laików . Duchowni 
w Norymberdze zajmowali w sprawie obrazów stano-
wisko pełne rezerwy, natomiast dla rady miejskiej wize-
runki były pamiątkami związanymi z historią miasta . 
Aktów obrazoburczych było w mieście bardzo niewie-
le: w 1523 roku uszkodzono witraże w kościele fran-
ciszkanów – w odpowiedzi rada zabroniła podobnych 
działań i przydzieliła świątyni straż . Kilka drobnych 
incydentów miało miejsce później . W 1520 roku usu-
nięto z kościoła Panny Marii wizerunek Matki Boskiej, 
ze względu na odbywające się przed nim praktyki bał-
wochwalcze . Krótko po wprowadzeniu Reformacji No-
rymberczycy, chcąc uchronić przed ewentualnym usu-
nięciem lub atakiem obrazoburczym słynne Pozdrowie-
nie Anielskie Wita Stwosza w kościele św . Wawrzyńca, 
osłonili je workiem, aby nie kuło w oczy reformatorów . 
W 1529 roku usunięto ze św . Sebalda trzy retabula, 
prawdopodobnie dlatego, że podczas mszy zasłaniały 
kapłana . Złotnictwo przejęła rada miejska; w 1552 roku 
jego część przetopiono w związku z konfliktem zbroj-
nym z jednym z margrafów . W innych kościołach nie 
niszczono dzieł, niekiedy je sprzedawano do krajów ka-
tolickich, niekiedy przenoszono do kościołów św . Waw-
rzyńca lub św . Sebalda . 

 Pisma Lutra były dobrze znane i drukowane od 1518 
roku w Strasburgu23 . Drukowano tutaj też od 1520 roku 
23 Frank Muller, L’ iconoclasme à Strasburg 1524–1530, (w:) Iconoclasme…, dz . 

cyt ., s . 84–89 .

pamflety i polemiki m .in . Matthieu Zella – pierwsze-
go strasburskiego reformatora oraz Ulricha von Hutte-
na . To sprawiło, że Strasburg stał się jednym z głów-
nych centrów reformacji . Zmiany instytucjonalne na-
stępowały tutaj jednak powoli ze względu na rezerwę 
części magistratu wobec nowinek próbujących naru-
szyć stary porządek . Zwolennikami reformacji byli tu-
taj rzemieślnicy . Czołowym zwolennikiem reformacji 
w magistracie był Jacobus Sturm, wśród intelektuali-
stów i kaznodziejów podobną pozycję zajmował Martin 
Bucer . W 1524 roku wprowadzono mszę w języku nie-
mieckim, komunię dla laikatu pod dwoma postaciami, 
zniesiono celibat . Wówczas nastąpiły pierwsze incyden-
ty ikonoklastyczne w katedrze i w kościele Saint-Pier-
re-le-Jeun . Magistrat w odpowiedzi na te wydarzenia 
przestrzegał przed podejmowaniem takich akcji, przy-
pominając, że tylko wyznaczone instancje są do nich 
uprawnione . W 1524 roku ukazało się inspirowane 
traktatem Karlstadta i koncepcjami Zwinglego dzieło 
Bucera Przyczyny, dla których powinno się usuwać wize-
runki . Autor powoływał się na zakazy starotestamen-
towe; twierdził, że pieniądze wydawane na wizerunki 
powinny trafić do biednych . Głosił prymat słowa nad 
obrazem . Podobnie jak Luter, uważał, że wizerunki 
są neutralne, lecz, aby je uczynić niegroźnymi, należy 
je wyrwać z serc ludzkich słowem, a następnie oddalić 
fizycznie od wiernych . Postulował aby wizerunki były 
usuwane przez odpowiednie służby miejskie . W 1530 
roku magistrat zarządził wyniesienie wszystkich ob-
razów z kościołów, przy czym fundatorzy mogli za-
brać swoje dzieła . Stanowisko Bucera wobec obrazów 
z upływem czasu stało się bardziej liberalne – szydzenie 
z nich bądź niszczenie uznał za błąd . 

Il . 7 . Usuwanie krucyfiksu, Eyn Warhafftig erschrocklich 
Histori . . ., Norymberga około 1525–1527
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 Obfite żniwo ikonoklazm zebrał w Bernie24 . U po-
czątków reformacji stał tam Luter . W 1520 roku po raz 
pierwszy dało się słyszeć skargi pod adresem ofiary 
na mszy św . oraz czci oddawanej świętym . W 1527 roku 
w wyborach do Wielkiej Rady zwolennicy reformacji 
zyskali większość . Wcześniej nieliczne były ataki na wi-
zerunki . W 1528 roku w kościele franciszkanów odby-
ła się dysputa, która doprowadziła do wielkiej manife-
stacji protestantyzmu . Po debacie pomiędzy Zwinglim 
a Bucerem, nastąpiły ataki ikonoklastyczne . Fundato-
rzy mogli odzyskać swoje dzieła; usuwanie wizerunków 
miało odbywać się według ustalonych reguł . Wiele ob-
razów usunięto wówczas z kolegiaty . W późniejszym 
czasie świątyni, jako miejscu związanemu z historią 
miasta, przydzielono straż . 

Zurych był terenem działalności kaznodziejskiej 
i publicystycznej jednego z najbardziej radykalnych 
reformatorów Ulricha Zwingliego25 . Rozpoczął ją 
w 1519 roku . Wywarł silny wpływ na stanowisko rady 
miejskiej, a także mieszkańców okolicznych wsi, którzy 

24 Franz-Josef Sladaczek, Entre destruction et conservation, l’ iconoclasme de la 
Réforme bernoise (1528), (w:) Iconoclasme…, dz . cyt ., s . 97–103 .

25 Peter Jezler, L’ iconoclasme à Zurich 1523–1530, (w:) Iconoclasme…, dz . cyt ., 
s . 75–83 .

szybko przeszli metamorfozę stając się krytykami Ko-
ścioła i zwolennikami wolności . Pół roku po akcji iko-
noklastycznej w Wittenberdze, w 1523 roku, Zwin-
gli opublikował tekst zachęcający do niszczenia idoli . 
W tym samym roku rozprawę o konieczności likwido-
wania wizerunków ogłosił inny miejscowy reformator 
– Ludwik Hätzer . Publikacje te oraz kazania wywołały 
falę spontanicznych aktów ikonoklastycznych . W 1523 
roku Niclaus Hottinger został pierwszym męczenni-
kiem reformacji w Szwajcarii – za zniszczenie krzyża 
na przedmieściach Zurychu został ścięty . Z inicjatywy 
Zwingliego rada miasta uchyliła prawo strzegące wize-
runki i uchwaliła dekret o ich zniszczeniu . W okresie 
od 20 czerwca do 2 lipca 1524 roku zamknięto wszyst-
kie kościoły i pod nadzorem władz, bez udziału ludu, 
podjęto akcję usuwania wizerunków . Znalazła ona wie-
lu zwolenników . Te działania obrazoburcze są bardzo 
dobrze udokumentowane zarówno przez przedstawi-
cieli reformacji, jak i zwolenników starej wiary . Zgod-
nie z dekretem, o losie wizerunków miały decydować 
ich walory użytkowe i materialne . Oszczędzono wi-
traże i zworniki sklepienne, natomiast rzeźby i obrazy 
miały być rozbite lub spalone; freski na ścianach – po-
kryte pobiałą . Po usunięciu wizerunków, do kolegiaty 

Il . 8 . Karanie przestępców według Ulricha Tenglera, Layenspiegel, 
Moguncja 1508

Il . 9 . Łukasz Cranach St ., retabulum, 1547, Wittenberga, kościół 
parafialny
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wpuszczono lud, który dokończył dzieło zniszczenia . 
W 1524 roku zakony sekularyzowano i nastąpiła seku-
laryzacja skarbców kościelnych . Rok później zniesiono 
mszę świętą w tradycyjnym rycie . W odpowiedzi na ob-
razoburstwo Thomas Murner opublikował Almanach 
heretyków z grafiką ukazującą Zwingliego na szubieni-
cy . W 1526 roku Zwingli zniszczył ołtarz w kolegiacie 
i wzniósł w niej kazalnicę z kamieni pochodzących z ro-
zebranych ołtarzy . 

Ikonoklazm w najbardziej radykalnej formie poja-
wił się tam, gdzie posłuch znalazły idee Jana Kalwi-
na, najbardziej nieprzejednanego reformatora, który 
wykluczał sztukę z przestrzeni świątyni26 . Były to te-
reny, przede wszystkim, północnej Francji, Holandii, 
co zostało dobrze udokumentowane grafikami, rysun-
kami, innymi dziełami sztuki, jakie dotrwały do na-
szych czasów uszkodzone przez zwolenników Kalwi-
na . Na przykład obraz z 1504 roku w Rijksmuseum 
w Amsterdamie Mistrza z Alkmaar ukazujący siedem 
uczynków miłosierdzia został zniszczony częściowo . 
W kwaterze środkowej ukazującej chowanie zmarłych 
zamazano twarze księży, jako że kler czerpał korzyści 
26 Olivier Christin, France et Pays-Bas – Le secondo iconoclasme, (w:) 

Iconoclasme…dz . cyt ., s . 57–66 .

materialne z pochówku . Na terenie Holandii zachowa-
ło się wiele dzieł w mniejszym lub większym stopniu 
uszkodzonych . Wielokrotnie spotykamy uszkodzone 
twarze Marii, świętych lub przedstawicieli kleru . 

Reformacja przyniosła też pozytywne konsekwen-
cje dla rozwoju sztuki, która stała się orężem walki 
religijno-politycznej i narzędziem prowadzenia pole-
mik . Grafika na początku XVI wieku po raz pierw-
szy w swojej wówczas krótkiej historii zaczęła pełnić 
funkcje niemalże reportażowe, odnotowując to, co się 
działo w sferze publicznej27 . Sztuka reformacji posłu-
giwała się motywami obrazowymi o rodowodzie śre-
dniowiecznym . Uzasadnieniem ich było słowo, które 
jako cytat z Pisma Świętego widnieje na wielu dziełach 
luterańskich, na przykład na znanym z kilku wersji ob-
razie Łukasza Cranacha Starszego ukazującym alegorię 
Prawa i Łaski28 . 

27 Illustrierte Flugblätter aus den Jahrhunderten der Reformation und der 
Glaubenskämpfe . Hrsg . v . Wolfgang Harms, Bearb . v . Beate Rattay, 24 . Jul 
ibis 31 . Oktober 1983, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburger 
Landesstiftung, Coburg 1983; Wolfgang Harms, Michael Schilling, Das 
illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit. Tradition – Wirkung – Kontexte, 
Stuttgart 2008 . 

28 Bonnie Noble, Lucas Cranach the Elder. Art and Devotion of the German 
Reformation, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth 2009, 
s . 27–66 .

Il . 10 . Mistrz Paweł, Pokłon Trzech Króli z korpusu retabulum, 
1515–1530, kościół św . Katarzyny, Gdańsk (obecnie Muzeum 
Narodowe, Gdańsk)
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Luteranizm wprowadził modyfikacje do nastaw ołta-
rzowych . Doktryna Lutra zakładała, że w kościele może 
być tylko jeden ołtarz . Najwcześniejszym przykładem 
retabulum powstałego z jego inspiracji jest to z 1539 
roku w kościele w Schneebergu w Saksonii29 . Zwracają 
uwagę jego stosunkowo skromne wymiary: nie więcej 
niż trzy metry wysokości, podczas gdy w średniowieczu, 
jak wspomnieliśmy, tego rodzaju konstrukcje osiągały 
kolosalne wymiary . Tematyka luterańskich nastaw oł-
tarzowych ściśle odpowiadała ich funkcji . Nawiązywała 
do ofiary eucharystycznej, stąd bardzo częstym tematem 
bądź w predelli, bądź to w polu głównym, jest Ostatnia 
Wieczerza . W 1547 roku luterańskie retabulum stanę-
ło na ołtarzu w kościele parafialnym w Wittenberdze 
(il. 9)30 . W jego centrum ukazano Ostatnią Wieczerzę, 
na lewym skrzydle – ceremonię chrztu świętego, w któ-
rej celebransem jest Filip Melanchton, jeden z głównych 
współpracowników Lutra, na prawym skrzydle – scenę 
spowiedzi, w której spowiednikiem jest kolejny współ-
pracownik Lutra – Johannes Bugenhagen, zaś sam Lu-
ter pojawia się w predelli jako kaznodzieja wskazujący 
z ambony na Chrystusa jako źródło wiary . 
29 Tamże, s . 67–96 .
30 Tamże, s . 97–137 . 

W przeciwieństwie do luteranizmu, doktryna Kalwi-
na nie stwarzała możliwości rozwoju sztuce sakralnej . 
Pokazuje to XVII-wieczny obraz Hans Sixta Ringlego 
z widokiem wnętrza średniowiecznej katedry w Bazylei 
ze zbiorów Historisches Museum w Bazylei . Pierwot-
nie we wnętrzu tej świątyni znajdowały się barwne wi-
traże, ołtarze boczne, freski . Cały ten wystrój usunięto 
z nastaniem wyznawców kalwinizmu . Freski zamalo-
wano, w kościele pozostawiono tylko ławki oraz ambo-
nę, z której kapłan głosił słowo boże . 

Jak na tle tych wydarzeń rysowała się sytuacja 
w Gdańsku? W okresie niepokojów w mieście powstało 
kilka rzeźb monochromatycznych, m . in . prace Mistrza 
Pawła: pozostałości retabulum Trzech Króli z kościoła 
św . Katarzyny w Gdańsku z lat 1515–1530 (Muzeum 
Narodowe, Gdańsk, il. 10) i figuralne kapitele na za-
pleckach ław brackich z lat 30 . XVI wieku w Dworze 
Artusa w Gdańsku . Tak jak wyżej wspomniałem, nie 
wydaje się, aby ta nowa estetyka, również w Gdańsku, 
miała głębsze podłoże religijne i była zapowiedzą lub 
symptomem zmian konfesyjnych31 . 

Nad Motławą w okresie zbliżonym do pierwszych 
manifestacji reformacyjnych pojawiły się w sztuce ce-
chy retrospektywne32 . Przykładem może być retabulum 
baldachimowe z około 1520 r ., w którym umieszczono 
wówczas tzw . Piękną Madonnę z lat 1430–35 (il. 11)33 . 

31 Dzieła te i znaczenie monochromatycznej konwencji omawiam bliżej w tek-
ście Andrzej Woziński, Późnogotycka rzeźba …, art . cyt ., s . 67–106 .

32 Zjawisko retrospektywy w późnogotyckiej sztuce Prus, w tym rów-
nież Gdańska, omawiam w: Andrzej Woziński, Retrospective Tendencies 
in the Sculpture of Prussia as Memorial Form at the End of the Middle Ages 
(w:) Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Studien zur Kunstgeschichte 
Kurlands (Homburger Gespräch 2007, Heft 24), Hrsg . von Lars Olof 
Larsson, Kiel 2008, s . 27–52 .

33 Andrzej Woziński, Michał z Augsburga, Mistrz Paweł i epilog gotyckiej 

Il . 11 . Retabulum Pięknej Madonny, około 1520, kościół Panny 
Marii, Gdańsk, (stan sprzed 1945)

Il . 12 . Retabulum Michała z Augsburga, 1510–1517, ołtarz głów-
ny, kościół Panny Marii, Gdańsk
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Część obudowy i jej wystroju uległa zniszczeniu w cza-
sie drugiej wojny światowej . Madonnę otaczał różaniec 
z reliefowymi medalionami ze scenami pasyjnymi i wy-
obrażeniem Trójcy Św ., po bokach, u dołu znajdowa-
ły się płaskorzeźbione grupy duchownych i świeckich 
adorantów, u góry natomiast nieokreślony biskup i św . 
Franciszek . Na skrzydłach nastawy widniały malowa-
ne wizerunki świętych i Ecce Homo . Typ tej nastawy 
miał w Gdańsku długą, sięgającą początków XV stule-
cia, tradycję . Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy re-
tabulum było wyrazem powszechnej w tym okresie chę-
ci dowartościowania dawnej sztuki i tęsknoty za prze-
szłością, czy może jego powstanie mogło mieć związek 
z religijno-społecznym przesileniem .

Być może w jakimś stopniu z napiętą sytuacją reli-
gijno-społeczną należałoby wiązać fundacje retabulów 
ołtarza głównego oraz w kilku kaplicach brackich w ko-
ściele Panny Marii w Gdańsku . To pierwsze ukończono 
w 1517 roku, choć już rok wcześniej stanęło w miejscu 
docelowym (il. 12)34 . Dzieło wzmiankowali ówcześni 
kronikarze, wypowiadając się o nim w najwyższych su-
perlatywach35 . Była to największa w Prusach późnośre-
dniowieczna nastawa ołtarzowa o wysokości ponad 
10 metrów, uderzała obfitością złoceń i obecnością srebr-
nych figur w liczbie, być może, czterdziestu we wnękach 
awersów skrzydeł . Wykonał ją przybysz z Augsburga: 
malarz Michał . Kosztowała najprawdopodobniej około 
3 tys . Grzywien, choć niektóre zapisy podają znacznie 
wyższe wartości36 . Należała do najdroższych późnośre-
dniowiecznych realizacji tego typu . W tym samym 
mniej więcej czasie do świątyni Mariackiej trafiły re-
tabula sprowadzone z Antwerpii i Mechelen dla brac-
twa św . Reinholda oraz cechów rzeźników i tragarzy37 . 

rzeźby gdańskiej, „Rocznik Historii Sztuki” XXVII, 2002,, s . 71 nn .; Tenże, 
Retrospective Tendencies…,art . cyt ., s . 32–33 .. 

34 Z obszernej literatury dotyczącej gdańskiej nastawy wymieniam jedy-
nie kilka najnowszych opracowań, w których znaleźć można pełny wykaz 
wcześniejszych opracowań: Andrzej Woziński, Michał z Augsburga…art. 
cyt ., s . 6–35; Bożena Noworyta-Kuklińska, Triumphus Mariae Ecclesiae: 
retabulum ołtarza głównego kościoła Najświętszej Panny Maryi w Gdańsku, 
Lublin 2003; Taż, Praedicatio tabularis. Obrazowe kazanie o tryumfie Maryi 
Eklezji na retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Gdańsku, 
Lublin 2006; Andrzej Woziński, O nietypowych cechach nastawy ołtarzo-
wej Michała z Augsburga w kościele Mariackim w Gdańsku, „Porta Aurea . 
Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, 2013, t . 12, 
s . 24–43; Tenże, Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego 
w kościele Mariackim w Gdańsku. Geneza i znaczenie, (w:) Procesy przemian 
w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres – innowacja – tradycja. Studia z hi-
storii sztuki, pod red . Rafała Eysymontta i Romualda Kaczmarka, Warszawa 
2014, s . 253–267 .

35 Christoph Beyers des ältern Dantziger Chronik, (w:) Scriptores rerum prussia-
carum, Bd . 5, Hrsg . v . Theodor Hirsch, Max Töppen und Erich Strehlke, 
Leipzig 1889, s . 459; Georg Melmann, Chronica des Landes Preussen. Anno 
1548 (Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn . 300, R/LI/1), s . 805 .

36 Andrzej Woziński, Michał z Augsburga…, art . cyt ., s . 6 .
37 R . Szmydki, Retables anversois en Pologne. Contribution à l‘ étude des rapports 

Z pewnością nie były tanie . Zastanawia przeznaczanie 
znacznych funduszy na wyposażenie kościoła w okresie 
niepokojów społecznych, problemów ekonomicznych 
miasta i nabrzmiewającego kryzysu instytucjonalnego 
w samej gdańskiej świątyni (konflikt pomiędzy liczną 
grupą słabo wynagradzanych kapłanów pozostających 
bez szans na awans a nielicznymi kapłanami wyższego 
szczebla) . Być może oprócz względów liturgicznych, es-
tetycznych i prestiżowych chodziło o stworzenie wra-
żenia, że gdański Kościół zajmuje niezachwianą pozy-
cję wobec wszelkich tarć, nadal pełni swoją misję i stoi 
na straży odwiecznego porządku . 

Idee reformatorskie trafiły do Gdańska różnymi 
drogami . Przynieśli je pierwsi protestanccy kaznodzie-
je . W 1520 roku do Gdańska przybył uczeń Lutra Jan 
Boschenstein . Dwa lata później pierwsze protestanc-
kie kazanie wygłosił tutaj, również przybyły z Witten-
bergii, Jakub Hegge zwany Finckenblockiem . Ponadto 

artistiques entre les anciens Pays-Bas Méridionaux et la région de Gdańsk 
au début du XVIe siècle, Brussel 1986, s . 7–73, 105–124; G .  Weilandt, 
Transferkultur – Danzig im Spätmittelalter, (w:) Original – Kopie –Zitat. 
Kunstwerke des Mittelalters und der Frühen Neuzeit: Wege der Aneignung 
– Formen der Überlieferung . Hrsg . von W . Augustyn und U . Söding 
(Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, 
Bd . 26), Passau 2010, s . 73–100 .

Il . 13 . Retabulum, około 1520 r ., kościół św . Katarzyny, Gdańsk 
(obecnie Muzeum Narodowe, Warszawa)
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uniwersytet w mieście Lutra był uczelnią, na której stu-
diowało wielu Gdańszczan . W 1523 roku w wyniku za-
mieszek o podłożu religijnym, w kościele św . Katarzyny 
zniszczono sakramentarium, kaplice, ołtarze i obrazy38 . 
Rozmiary obrazoburstwa w Gdańsku trudno określić . 
Katarzyna Cieślak twierdziła, że miało ograniczony za-
sięg39 . Trochę aktów ikonoklastycznych na prowincji 

38 Christoph Beyers des Ältern Dantziger Chronik…,dz . cyt., s . 562 . 
39 Katarzyna Cieślak, Czy reformacja stanowiła zagrożenie dla gdańskiej 

sztuki kościelnej, (w:) Sztuka około 1500. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s . 41–46 .

odnotował kronikarz Simon Grunau40 . W kościele Ma-
riackim w Gdańsku sporo średniowiecznego wyposa-
żenia przetrwało Reformację, co mogłoby potwierdzać 
hipotezę Cieślak . Sytuacja w Gdańsku może zatem 
budzić skojarzenia z Norymbergą . Jednakże z innych 
gdańskich świątyń, w których znajdowały się liczne oł-
tarze – według wyliczeń Efraima Praetoriusa w kościele 
św . Jana było ich 20, św . Mikołaja – 19, św . Trójcy – 15, 
św . Brygidy – 1341 – pozostały jedynie pojedyncze dzie-
ła . To mogłoby skłaniać do przypuszczenia, że wypadki 
obrazoburstwa w Gdańsku były liczniejsze, aniżeli po-
dają źródła . Z ikonoklazmem w Gdańsku można hipo-
tetycznie wiązać trzy zachowane dzieła . 

Pochodząca z kościoła św . Katarzyny w Gdańsku 
nastawa składa się z elementów różnego pochodzenia 

40 Simon Grunau’s, Preussische Chronik, (w:) Die preussischen Geschichtschreiber 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Bd . I, Hrsg . von Max Perlbach, Leipzig 
1876, s . 304, 300; Bd . 2, Hrsg . von Max Perlbach, Rudolf Philippi, Paul 
Wagner, Leipzig 1889, s . 484, 689, 727, 748–749, 760; Bd . III, Hrsg . von 
Paul Wagner, Leipzig 1896, s . 243 .

41 Efraim Praetorius, Das evangelische Danzig – vorstellend den Lebenslauff aller 
evangelischen Lehrer in Dantzig, Bd . 1 (Staatsbibliothek, Berlin, Ms . Boruss . 
Fol . 267), nlb; por . Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą 
a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, Wrocław 
2000, s . 47 . 

Il . 14 . Maria z Dzieciątkiem, Utrecht, 1425–50, Gdańsk, 
Muzeum Archeologiczne

Il . 15 . Krucyfiks (fragment), ostatnia ćwierć XV w ., Gdańsk, 
kościół św . Trójcy, (stan przed konserwacją)
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(il. 13)42 . Korpus wraz ze skrzydłami najprawdopodob-
niej powstał jako rodzaj nowej obudowy dla starszych 
rzeźb z lat 1420–1430: Boga Ojca z Tronu Łaski, Ma-
rii z Dzieciątkiem oraz św . Małgorzaty . Nie pokryte 
pozłotą pola na tylnej ścianie korpusu ściśle odpowia-
dające kształtem sylwetom figur zdają się to potwier-
dzać . Różnice formalne wskazują, iż rzeźby te pochodzą 
z różnych zespołów . Aby zestroić ich wysokość dodano 
im nowe cokoły, zapewne w okresie powstania korpu-
su i skrzydeł . Być może również małe figury w pod-
niesionej partii korpusu pochodzą z różnych zespołów, 
na co może wskazywać ich zróżnicowana wysokość; po-
wstały mniej więcej w tym okresie co obudowa korpu-
su i skrzydła . Całość retabulum zdaje się być niespójna 
pod względem ikonograficznym, trudno doszukać się 
w nim wyrazistych wątków treściowych . Zarówno ce-
chy formalno-stylistyczne, jak i ikonografia wskazują, 
że najmłodsze partie nastawy mogły powstać w okresie 
zbliżonym do odnotowanych przez kronikarza aktów 
wandalizmu w kościele św . Katarzyny . Trzy lata później 
przywrócono w Gdańsku na krótko wyznanie katolic-
kie . Być może wówczas zdecydowano, aby wybudować 
nastawę i umieścić w niej ocalałe ze zniszczeń dzieła? 

W latach 90 . XX wieku na jednej z parcel Główne-
go Miasta w Gdańsku odkryto latrynę a w niej potłu-
czoną niewielką terakotową figurkę Marii z Jezusem, 
zapewne wyrób z Utrechtu z lat 1425–1450 (il. 14)43 . 

42 Willy Drost, Danziger Malerei vom Mittelalter bis zum Ende des Barock, 
Berlin, Leipzig 1938, s . 98; W . Wallerand, Altarkunst des Deutschordensstaates 
Preussen unter Dürer Einfluss, Danzig 1940, s . 21; Tenże, Kunstdenkmäler 
der Stadt Danzig, Bd . 2: Sankt Katharinen, Stuttgart 1958, s . 51–59, Abb . 
40–49; Andrzej Woziński, Retrospective Tendencies…, art . cyt ., s . 32, il . 9 .

43 Jerzy Kamrowski, Dewocyjna Figurka „Madonny z Dzieciątkiem”, pocz. XVI 
w., (w:) Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. 
Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25  czerwca–12 
września 2010, red . Barbara Pospieszna, Malbork 2010, T . I ., Kat . III . 12 . 

Terakota jest materiałem bardzo delikatnym, zatem 
nie ma pewności, czy figurka nie zbiła się bez związku 
z Reformacją . Z drugiej strony przekazy z Prus i innych 
obszarów informują, że krucyfiksy oraz inne wizerunki 
podczas działań obrazoburczych wrzucano do latryn . 
Nie można zatem zupełnie wykluczyć, że figurkę znisz-
czyli ikonoklaści .

W kościele św . Trójcy zachował się krucyfiks z końca 
XV wieku44 . Przed konserwacją, twarz Chrystusa wyglą-
dała inaczej niż obecnie: oczy miał zalepione (il. 15) . Po-
zbawienie wizerunku oczu było procederem wielokrot-
nie stosowanym przez obrazoburców45 . Nie wiadomo 
dokładnie, kiedy i z jakich przyczyn zmieniono oblicze 
Zbawiciela . Kit, którym zalepiono mu oczy, według opi-
nii konserwatora, należy najprawdopodobniej do pierw-
szej warstwy przemalowań olejnych, a tę można datować 
najwcześniej na około 1600 rok . Niewykluczone zatem, 
że zaklejenie oczu Chrystusowi nastąpiło nie na począt-
ku reformacji w Gdańsku, a podczas konfliktu luteran 
z kalwinami, który zaczął narastać pod koniec lat 80 . 
XVI w . i trwał do połowy XVII w . Kościół św . Trójcy 
użytkowany był wówczas przez obie konfesje . Na prze-
łomie 1589 i 1590 r . kalwini usiłowali usunąć z niego 
pokatolicki ołtarz główny z wyobrażeniem Tronu Łaski . 
Luteranie udaremnili to . W tym okresie ponowiły się 
przejawy wrogości wobec dawnych dzieł46 .

Dwór Artusa, będąc budynkiem świeckim, odegrał 
poważną rolę w transformacji wyznaniowej . Był też jed-
nym z pierwszych miejsc nad Motławą, w którym po-
jawiły się w sztuce treści luterańskie47 . Z początkiem 
lat 30 . XVI w . do trójprzęsłowego wnętrza wprowa-
dzono przyścienne ławy brackie, rozstawione wzdłuż 
zachodniej, wschodniej i częściowo północnej ściany; 
reliefowe fryzy, obrazy i tablice w bogato rzeźbionych 
ramach; pełnoplastyczne figury i zbroje . Fundatorami 
tych dzieł były bractwa: św . Krzysztofa, św . Reinholda, 
Trzech Króli oraz Bractwo Malborskie . W połowie lat 
40 . wzniesiono imponujących rozmiarów piec kaflowy, 

23, s . 326 .
44 Jolanta Pabiś-Gagis, Andrzej Woziński, Późnogotycki krucyfiks w kościele 

św. Trójcy w Gdańsku. Konserwacja, forma, styl, pochodzenie, „Porta Aurea . 
Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, 7/8, 2009, s . 
13–44 .

45 Iconoclasme…dz . cyt ., kat . 146–198; David Freedberg, Potęga wizerun-
ków…, dz . cyt ., rozdz . Idolatria i ikonoklazm, zwłaszcza s . 421–2 .

46 Przebieg konfliktu pomiędzy luteranami a kalwinami opisuje Katarzyna 
Cieślak, Między Rzymem . . ., dz . cyt ., s . 69–70, 141 nn ., 202 nn . 

47 Katarzyna Cieślak, Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku i jego program ideowy 
w XVII wieku, „Porta Aurea . Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Gdańskiego”, I (Pierwodruk: „Biuletyn Historii Sztuki”, R . LV, Nr 1, 1993, 
s . 29–48) 1992 (1995), s . 43, 46–47; Taż, Między Rzymem…, dz . cyt ., s . 
88 nn .; Andrzej Woziński, W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku 
w latach 1450–1550 (Gedania Artistica, red . M . Omilanowska, J . Friedrich), 
Gdańsk 2011, s . 161 nn .

Il . 16 . Martin Schoninck, Salvator Mundi, 1541, Gdańsk, Dwór 
Artusa, Ława Malborska
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być może na zlecenie rodziny Loitzów . Powszechnie 
uważa się, że do nowego wystroju włączono kilka re-
liktów wcześniejszego późnogotyckiego wyposażenia – 
rzeźby św. Jerzego i św. Jakuba oraz obrazy Oblężenie 
Malborka i Okręt Kościoła . Luterańskimi elementami 
wystroju są cytaty z Pisma Świętego widniejące pod nie-
którymi obrazami oraz ukute przez niemieckiego refor-
matora pojęcie Gnadenstuhl zawarte w tekście modli-
twy umieszczonej ponad obrazem Martina Schonicka 
z 1541 roku z wyobrażeniem Salvatora Mundi (il. 16) . 
Na kapitelach zapiecków ław brackich oraz na kaflach 
w dolnej partii pieca rozpoznać można władców należą-
cych do zwalczających się obozów: katolickiego i prote-
stanckiego . W kilku miejscach znajdowały się wizerun-
ki królów polskich oraz herby Rzeczypospolitej, Prus 
i Gdańska . W wystroju znalazło się szereg tematów 
typowych dla dekoracji średniowiecznych i nowożyt-
nych ratuszy: personifikacje cnót, egzempla właściwej 
i niewłaściwej postawy obywatelskiej, sceny z historii 
miasta, wizerunki władców oraz planet . Upodobnie-
nie do ratuszy związane było rolą, jaką Dwór Artusa 
odegrał w formowaniu się nowego ładu polityczno-
-religijnego w Gdańsku . W tym miejscu odbywała się 
walka na argumenty i zdobywanie sprzymierzeńców, 
o czym informuje kronika Bernta Stegmanna48 . Wcze-
śnie po stronie nowego wyznania opowiedziało się za-
siadające w Dworze Artusa bractwo św . Reinholda, któ-
re w zapusty 1522 roku zorganizowało widowisko wy-
śmiewające „papistów”49 . Jak zdają się sugerować różne 

48 Bernt Stegmann’s Chronik vom Aufruhr, (w:) Scriptores rerum prussicarum . 
Hrsg . von Theodor Hirsch, Max Töppen, Ernst Strehlke, Bd . 5, Leipzig 
1874, s . 550–551, 563–564, 569, 571, 581 .

49 P . Simson, Der Artushof in Danzig und seine Brüderschaften, die Banken, 
Danzig 1900, s . 67 .

elementy wystroju Dworu Artusa, również pozostałe 
bractwa rezydujące w tym budynku sprzyjały reforma-
cji . Wydaje się, że Dwór Artusa od co najmniej 1525 
roku zaczął odgrywać rolę konkurencyjną w stosunku 
do ratusza, który reprezentował interesy katolickiego 
króla Rzeczypospolitej . W Dworze Artusa formował się 
nowy porządek społeczny, w którym niezwykle istotna 
rola przypadła konfesji luterańskiej . 

Jak starałem się wykazać, w sztuce późnośrednio-
wiecznego Gdańska wystąpiły podobne zjawiska jak 
na innych obszarach zachodniej i środkowo-wschodniej 
Europy: monochromia w rzeźbie, retrospektywne ten-
dencje i fundacje nowych nastaw ołtarzowych . W róż-
nym stopniu można doszukać się w nich odbicia ówcze-
snych napięć religijno-społecznych . Reformacyjne obra-
zoburstwo nie ominęło Gdańska . Wydaje się, że miało 
zasięg większy, niż sugerowała Katarzyna Cieślak, lecz 
zniszczenia nie były tak drastyczne, jak sądzili XIX-
-wieczni historycy miasta . Szczególna sytuacja politycz-
no-wyznaniowa Gdańska sprawiła, że treści luterańskie 
pojawiły się w tutejszej sztuce początkowo w sposób bar-
dzo dyskretny, sąsiadując z akcentami lojalistycznymi 
wobec katolickiego króla Rzeczypospolitej . Intensyw-
ny rozwój sztuki protestanckiej nastąpił dopiero w dru-
giej połowie XVI wieku, gdy Zygmunt August zaakcep-
tował istnienie w Prusach luterańskiej formy komunii 
pod dwiema postaciami oraz gdy nieco później Stefan 
Batory wydał w Malborku przywilej zrównujący prawa 
katolickich oraz luterańskich mieszkańców Gdańska . 
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The Consequences of the Protestant Reformation 
in the Early Modern Art in Gdansk and their European Context

(Summary)

In the works of art created in the pre-Reformation period some art-historians find certain symptoms of a reli-
gious crisis . The first part of the paper discusses this issue: the critique of the miraculous images and of some other 
types of images and their subjects; it pays attention to the phenomenon of the monochrome sculpture, considered 
by some scholars – who are not quite right in the opinion of the author of this paper – to be an expression of the sa-
cral art reform; it examines certain cases of a retrospective in art; it indicates that the foundation of the great re-
tables at the end of the Middle Ages might in some cases express the defense of the Church’s existing position . 
The next part of the paper discusses the consequences that the proclamation of Luther’s the 95theses had for 
the European art . On the one hand – contrary to Luther’s intentions – the Reformation brought about, to a greater 
or lesser extent, a removal or destruction of the medieval images, and on the other hand it opened art for new tasks 
but in some cases it seriously minimised its role in the Church . The subsequent part shows the situation in Gdansk, 
where in the pre-Reformation period or during the early part of that time, the phenomenon of art was similar 
to what could be seen in its other regions, like the monochrome sculpture, the retrospective tendency, the appear-
ing of splendid retables, e . g ., the one situated on the high altar that can be localised in Our Lady’s Church . An ac-
curate scope of the iconoclasm in Gdansk is difficult to estimate . There are very few archival sources that mention 
the destruction of many sacral images, furthermore, a lot of elements of the Medieval decor of Our Lady’s Church 
are preserved, which could indicate that the iconoclasm was not a serious problem in Gdansk . However, as far 
as the other churches in Gdansk are considered, the Medieval decor have been lost nearly completely, which might 
suggest that the cases of the iconoclasm were more numerous than the written sources indicate . Perhaps, a few 
of the damaged images preserved in Gdansk testify to the cases of the iconoclasm in the city during the Reforma-
tion period . The final part of the paper focuses on the Artus Court, where for the first time in the modern period 
the protestant subjects as regards their forms and contents, could be found .

Keywords: Gdansk, Reformation, art, iconoclasm, Middle Ages, Early Modern, Marcin Luter .
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Muzyka a protestantyzm

Pomorze jako region wzorcowo obrazujący rozwój 
muzyki protestanckiej
Muzyka od niepamiętnych czasów była istotną  war-
tością  w życiu człowieka . Pomagała wyrażać emocje 
i towarzyszyła w ważnych chwilach . Gdy ludzie zaczę-
li świadomie wypowiadać imię Boga, pragnęli oddać 
mu cześć przy pomocy sztuki, w tym sztuki muzycznej . 
Podział muzyki na utwory sakralne oraz świeckie jest 
podziałem podstawowym . Wśród chrześcijan do dziś 
najpopularniejszymi pieśniami są Psalmy Dawida . No-
sząc je w pamięci jako niedościgniony wzór, próbowano 
później pisać pieśni, które miałyby zadowalającą formę 
oraz oprawę muzyczną . Dopiero w IX i X wieku nastą-
pił rozwój chorału gregoriańskiego, opartego na ośmiu 
skalach modalnych . Muzyka ówczesnego Kościoła była 
elitarna – niewielu ją  rozumiało, wykonywali ją  tylko 
specjaliści, a wierni uczestniczący w liturgii mogli je-
dynie podziwiać majestat tego jednogłosowego śpiewu . 
I tak przez szereg wieków, aż do czasu Reformacji, która 
wniosła wiele zmian . Był to dobry czas dla rozwoju mu-
zyki . Wraz z nastaniem nowego ruchu religijnego – Re-
formacji, wierni stali się otwarci na nowinki m .in . mu-
zyczne, które miały wnieść pozytywne aspekty do ich 
religijnego życia . 

Niniejszy artykuł nie został ukierunkowany na prze-
łomowe odkrycia dotyczące wpływu Reformacji na roz-
wój muzyki Gdańska . Jest raczej zbiorem, kompila-
cją szeregu już istniejących informacji – począwszy od 
ogólnej ewolucji samej muzyki, różnic pomiędzy muzy-
ką katolicką a muzyką protestancką, historii gdańskich 

świątyń koncentrującej się głównie na kontekście mu-
zycznym oraz instrumentach organowych, a skończyw-
szy na muzykach – kapelmistrzach, organistach, kanto-
rach, kompozytorach i carillonistach . Zbierając infor-
macje z różnych źródeł, opierałem się na wiedzy pro-
fesjonalistów – teoretyków i badaczy historii muzyki, 
którzy z całą pewnością posiadają dużo większe kom-
petencje do stawiania nowych hipotez . Jako dyrygent, 
skupię się na tym, co z punktu widzenia mojej profe-
sji jest najbardziej interesujące, mianowicie na kierunku 
ewolucji form, wpływie muzyki europejskiej na sposób 
tworzenia kompozycji lokalnych utworów muzycznych 
oraz na aspektach samego wykonawstwa muzyki . 

W czasach, gdy Reformacja przeżywała swój rozkwit 
i powstawały kapele przy praktycznie każdym istnie-
jącym kościele, coraz wymyślniejsze dzieła wymagały 
odpowiedniego nadzoru ze strony ludzi do tego przygo-
towanych . Jeszcze w XVII i XVIII wieku dyrygentami 
byli najczęściej kompozytorzy, którzy kierowali zespo-
łami muzyków wykonujących własne dzieła, a ówcze-
sna dyrygentura niewiele miała wspólnego z dzisiejszą, 
dookreśloną co do formy i zasad w niej obowiązujących . 
Zasady oraz schemat współczesnej dyrygentury zapre-
zentował dopiero w XIX wieku Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy . Z całą pewnością, dzięki kapelom i zespołom 
oraz znacznemu skomplikowaniu faktury muzycznej, 
jak i wyrafinowanej polifoniczności utworów muzycz-
nych, zawód dyrygenta stał się nieodzowny i docenio-
ny . Naszym zdaniem, protestantyzm to wyznanie, któ-
re przyczyniło się do wyżej wspomnianego wzrostu 
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„zapotrzebowania” na zawód dyrygenta – począwszy 
od rozkwitu muzyki natychmiast po Reformacji, doko-
nującego się w oparciu o wskazania Marcina Lutra co 
do obecności i roli muzyki w życiu zboru, a skończyw-
szy na bogatej warstwie odnośników czynionych przez 
kompozytorów, dających się usłyszeć w większości two-
rzonych w tamtym okresie dzieł muzycznych . Muzyka 
w obrębie Kościoła katolickiego otworzyła się na zmia-
ny dopiero dzięki progresywności muzyki protestanc-
kiej . Dodatkowym elementem, sprzyjającym zmianom, 
była ścisła współpraca między muzykami przynależą-
cymi do różnych konfesji; muzykę uważano za wspólne 
dobro, zorientowane w jednym kierunku i pozostają-
ce poza sporami doktrynalnymi teologów . W kontek-
ście tego, co wyżej powiedzieliśmy, Pomorze z racji swej 
wielokulturowości, wielojęzyczności, wraz z miastem 
portowym, do którego docierały najszybciej wszelkie 
nowinki o dokonujących się zmianach, rewolucjach, 
przewrotach i odkryciach, było miejscem pierwszorzęd-
nym dla przyjęcia i zadomowienia się protestantyzmu, 
a wraz z nim – nowatorskich trendów muzycznych . 

W roku 1517 Johann Tetzel, w imieniu bpa Albrech-
ta Brandenburskiego oraz papieża Leona X, rozpoczął 
sprzedaż odpustów . Dnia 31 . października niemiecki 
mnich, Marcin Luter, przybił do drzwi kościoła w Wit-
tenberdze 95 tez, które podważały między innymi kwe-
stię zasadności wydatkowania pieniędzy zgromadzo-
nych ze sprzedaży odpustów na budowę bazyliki św . 
Piotra w Rzymie, a także kwestię władzy papieża nad 
czyśćcem w zakresie odpuszczania grzechów i darowa-
nia kar oraz skuteczności odpustów . Tezy te miały sta-
nowić punkty do dyskusji nad wewnętrzną reformą Ko-
ścioła1 . Niezwykle szybko jego poglądy znalazły wielu 
zwolenników zarówno wśród mieszczan, rycerstwa, jak 
i książąt niemieckich . Głównymi założeniami Refor-
macji były: przyjęcie zasady nadrzędności Pisma Świę-
tego nad Tradycją; uznanie Jezusa Chrystusa za jedy-
nego pośrednika między Bogiem a ludźmi; odrzucenie 
sukcesji apostolskiej, rozumianej wyłącznie jako sukce-
sja urzędu; przyjęcie zasady powszechnego kapłaństwa 
wszystkich wierzących; zaniechanie jednego lub więcej 
elementów kultu uznawanych w protestantyzmie za he-
terodoksyjne, np .: kult obrazów, kult relikwii, kult świę-
tych, kult Marii, ideę transsubstancjacji, kult świętych 
miejsc2 . W roku 1521 Marcin Luter został ekskomuni-
kowany na mocy bulli papieskiej . Na ziemiach polskich 

1 M . Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t . III, Warszawa: Akademia 
Teologii Katolickiej 1989, s . 9 .

2 F . Melanchton, Wyznanie augsburskie. Tezy ks. Marcina Lutra, Bielsko-
Biała: Augustana 1999, s . 73 .

luteranizm odnotowujemy od roku 1518 . W 1530 r . po-
jawił się Katechizm Marcina Lutra w całości wydany 
w języku polskim . W Polsce, obok luteranizmu, posłuch 
zyskał szczególnie wśród szlachty kalwinizm, którego 
istnienie datuje się od roku 1540 . W 1556 r . Jan Łaski 
ustanawił Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany . 
Siedem lat później pojawiło się kompletne tłumaczenie 
Biblii na język polski z języków oryginalnych3 .

Poglądy Marcina Lutra na muzykę
W kwestii znaczenia muzyki w życiu pojedynczego 
chrześcijanina, jak i wspólnoty kościelnej, Marcin Lu-
ter podzielał poglądy Augustyna z Hippony, doceniając 
jej wartość tak w życiu duchowym, jak i liturgicznym4 . 
Święty Augustyn z jednej strony uważał muzykę za na-
ukę ścisłą, dzięki swoistemu uporządkowaniu i dobremu 
ukształtowaniu (scientia bene modulandi), naśladującą 
wewnętrzne poruszenie duszy (musica humana), w opar-
ciu o naukę platońską oraz pitagorejską; z drugiej stro-
ny bywał czasami przytłoczony pięknem muzyki, która 
zagłuszała mu intymną relację z Bogiem . Marcin Luter, 
idąc za Augustynem, wierzył w zbawienny charakter 
muzyki, mającej w jego opinii nadprzyrodzoną naturę .

W myśl greckiej teorii ethosu św . Augustyna, określa-
jącej wpływ muzyki na nastrój czy nawet stan fizyczny 
odbiorcy, Luter zaczął tworzyć chorał protestancki . Jed-
nogłosowe melodie, oparte na doskonale znanym lokal-
nie folklorze, miały uwypuklać uczucia wiernych, a tekst 
bezpośrednio zaczerpnięty z Biblii śpiewany był w języ-
ku lokalnym . Również ten element protestantyzmu miał 
przewagę nad katolicyzmem, gdzie chorał gregoriański – 
wywodzący się w najstarszym zrębie z chorału rzymskie-
go i gallikańskiego, co zunifikowała reforma karolińska, 
wprowadzając jeden repertuar obowiązujący w Kościele 
Zachodnim – okazał się na tyle skomplikowanym śpie-
wem jednogłosowym w języku łacińskim, iż wykonywa-
li go w zasadzie tylko mnisi . Nad wyraz piękny, wyparł 
inne tradycje śpiewów liturgicznych (np . chorał moza-
rabski tudzież benewentyński), ale był przy tym mało 
nowatorski, mimo iż w XVIII w . Sobór Trydencki dał 
przyzwolenie do wdrożenia wielogłosowości podczas li-
turgii . To wszystko stało się za sprawą prezentacji kilku 
utworów Giovanniego Pierluigiego da Palestrina, która 
przekonała uczestników Soboru, że muzyka wielogłoso-
wa w dalszym ciągu posiada zrozumiałą warstwę tekstu 
i nie będzie wnosiła pejoratywnych elementów do samej 

3 J . Małłek, Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.),Toruń: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, s . 64 .

4 I . Justyńska, J . Justyński, Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, 
Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012, s . 43 .
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liturgii5 . W chorale protestanckim zaczęto skupiać  się 
na kunsztownym akompaniamencie . Jak pisał Micha-
el Praetorius, muzyka ta była tworzona z natchnienia 
Ducha Świętego i dzięki temu była tak właściwa – po-
bożna, ludowa i unikająca i unikająca udziwnień6 . Lu-
ter, zrywając całkowicie relację  z tradycją Kościoła ka-
tolickiego, musiał postarać się o to, aby nowo tworzo-
na wspólnota posiadała zrozumiałą formę samej liturgii, 
jak i oprawy muzycznej . Chorał gregoriański zawsze był 
postrzegany stricte jako muzyka sakralna z racji wypeł-
niania Augustyńskiej zasady przezroczystości muzyki – 
jednoczącej ducha i umysły ludzkie i będącej łącznikiem 
pomiędzy słuchaczem a Bogiem . Spełniał on więc ide-
alnie kryteria biblijności (teksty zaczerpnięte z Biblii), 
kontemplacyjności (modlitwa sama w sobie), liturgicz-
ności (zgodny z zasadami), a przy tym posiadał cechy 
Kościoła wywiedzione wprost z credo: jest „jeden, święty, 
powszechny i apostolski” (jednolity repertuar; przezna-
czony tylko do celów liturgicznych; uniwersalny i skie-
rowany do wszystkich ludzi; wywodzący się od następ-
ców Apostołów)7 .

Rekomendacja Marcina Lutra, dotycząca dynamicz-
nego rozwoju muzyki liturgicznej, pozwoliła kompozy-
torom na nieustanne wzbogacanie i rozbudowywanie 
muzycznej formy dzieła . Chorał w swej podstawie za-
wierał oczywiście melodię prostą i łatwą do przyswo-
jenia (tzw . cantus firmus– głos prowadzący, do którego 
tworzono akompaniament), jednak akompaniament 
zawierał całą masę  ornamentyki . Muzykiem, który 
przyczynił się do znacznego zwiększenia tempa rozwo-
ju muzyki chorałowej był Jan Sebastian Bach – kan-
tor i organista . Ten nad wyraz utalentowany luteranin, 
poza podstawowym obowiązkiem akompaniamentu li-
turgicznego podczas nabożeństw, miał także kompo-
nować coraz to wymyślniejsze dzieła, oparte na bazie 
jednogłosowych melodii . Każdy praktykujący dziś pro-
testant bez większego problemu odnajdzie w dziełach 
Bacha melodie znane mu z nabożeństw . Bach zwra-
cał bardzo dużą  uwagę na uchwycenie istoty sacrum, 
dzięki zastosowaniu techniki kompozytorskiej pole-
gającej na w prowadzeniu matematycznej formy poli-
fonii8 . Najcenniejsze perły można znaleźć w zbiorach 
Orgelbüchlein, chorałach Schüblerowskich, w III części 

5 A . Karpowicz-Zbińkowska, Krótki kurs historii muzyki (28): Palestrina 
i szkoła rzymska, „Christianitas”, http://christianitas .org/news/kurs-histo-
rii-muzyki-28-palestrina-i-szkola-rzymska/ (dostęp 24 .10 .2017)

6 A . Karpowicz-Zbińkowska, Luterański chorał w katolickiej liturgii, 
„Christianitas” 2007 nr 31/32, s . 181 .

7 A . Karpowicz-Zbińkowska, Chorał – tchnienie wieczności, „Christianitas” 
2007 nr 36, s . 104 .

8 A . Adamska-Osada, Teologiczna myśl o muzyce, „Perspektiva . Legnickie 
Studia Teologiczno-Historyczne” [5] 2006 nr 1 (08), s . 5 . 

Klavierübung, w Wariacjach kanonicznych na temat Von 
Himmelhoch bądź też w zbiorze chorałów lipskich9 . Style 
kompozytorskie stosowane przez Bacha były różne, jed-
nak z reguły długie dźwięki melodii chorałowej o syme-
trycznych wartościach uzupełniane były przez skompli-
kowaną  fakturę akompaniamentu polifonicznego . Za-
chował przy tym pełną zgodność z zaleceniem ekspo-
zycji cantus firmus, umożliwiając wspólnocie na aktyw-
ne uczestniczenie w śpiewie, a z drugiej strony wykazał 
wielki kunszt muzyczny, przejawiający się w skompli-
kowanym akompaniamencie . Dzięki otwarciu się Ba-
cha na apel Lutra domagający się prostoty w muzyce, 
zarazem dzięki zachowaniu Augustyńskiego postulatu 
„przezroczystości” muzyki sakralnej na Boga, można 
wskazać  na protestantyzm jako na ten nurt chrześci-
jaństwa, który w znaczący sposób wpłynął na rozwój 
muzyki . Warto tu podkreślić, że oba chorały zarówno 
gregoriański, jak i protestancki, rozwijały się równo-
miernie . W myśl słów z Ewangelii Łukasza (Łk 9,50): 
„jeśli ktoś nie jest przeciw nam, ten jest z nami”, twór-
cy uważali, że arcydzieła sztuki są wspólnym dobrem 
ludzkości . Warto również zaznaczyć, iż kompozytora-
mi tworzącymi szkołę północnoniemiecką – największą 
szkołę organową – byli protestanci . W związku z tym 
nie sposób było powstrzymać naturalnego wnikania 
chorału protestanckiego do liturgii Kościoła katolickie-
go . Wzajemna tolerancja w aspekcie muzyki spowodo-
wała, że także w dzisiejszych czasach w Kościele kato-
lickim korzystamy z muzyki pierwotnie przeznaczonej 
na potrzeby Kościoła protestanckiego . Dopuszczalne 
jest wykonywanie utworów chociażby Jana Sebastiana 
Bacha po eucharystycznej pieśni na komunię świętą, 
gdy wszyscy w skupieniu oddają dziękczynienie Bogu 
za otrzymany dar chleba i wina . Mimo iż utwór zawie-
ra kontekst protestancki (chorałowa melodia cantus fir-
mus), wskazuje na walory muzyki w aspekcie ułatwienia 
kontaktu z Bogiem (zgodnie z teorią ethosu)10 .

Kosmopolityczny Gdańsk
Już  od początku swej historii Gdańska był miastem 
szczególnie uprzywilejowanym, głównie za sprawą do-
skonałej lokalizacji, jaką był dostęp do morza . Hans Jür-
gen Bömelburg, badający dzieje nowożytne Gdańska, 
nazywa je miastem kosmopolitycznym11 . W XVI wie-
ku było rzeczą naturalną, że na ulicach słychać było za-
równo język niemiecki, jak i polski, w równomiernym 
9 A . Karpowicz-Zbińkowska, Luterański chorał…, dz . cyt ., s . 182 .
10 Tamże, s . 4 .
11 H .J . Bömelburg, Gdańsk miastem wielokulturowym? [w:] Tożsamość miejsca 

i ludzi . Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, 
red . M . Dymnicka, Z . Opacki, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003, s . 99 .
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stopniu . Znaczące są też dane dotyczące sprzedanych 
książek w obu językach, w liczbie kilkudziesięciu tysię-
cy . Badacze (m .in . Edmund Kizik) śmiało wskazywali 
Gdańsk jako „najważniejszy ośrodek niemiecki, druku-
jący podręczniki do nauki języka polskiego”12 . Tym sa-
mym tak wielokulturowe i wielonarodowościowe mia-
sto było zdecydowanie bardziej otwarte na wpływy nur-
tów zachodnich zarówno w aspekcie wiary, jak i kultu-
ry . Dzięki tej otwartości na nowoczesność, Reformacja 
dotarła do Gdańska praktycznie natychmiast i trwała 
aż do końca drugiej wojny światowej . Pod względem 
wyznaniowym gdańska społeczność składała się głów-
nie z protestantów polskich oraz litewskich, skupiają-
cych się w kościołach św . Ducha i św . Anny . Natomiast 
polskojęzyczna mniejszość katolicka skupiona była 
głównie w kościołach św . Brygidy oraz przy zakonach . 
Przestrzeganie zasad wzajemnej tolerancji i akceptacji 
umożliwiło symbiozę obu wyznań .

W aspekcie muzyki protestantyzm najbardziej rozwi-
jał się przez pierwsze dwa stulecia – aż do drugiej połowy 
XVIII w . Marcinowi Lutrowi zależało przy tym na roz-
przestrzenianiu własnego nurtu (luterańskiego) i dlatego 
widząc nadzieję w Gdańsku, wysłał on Michaela Meure-
ra, celem szerzenia Reformacji13 . Zajęło to kilkadziesiąt 
lat, aby na dobre protestantyzm mógł osadzić się wśród 
gdańskiej społeczności . Stało się tak za sprawą króla Zyg-
munta II Augusta, który w roku 1557 nadał przywileje 
luterańskim kaznodziejom, a przez to pozwolił na opra-
cowanie nowego porządku liturgicznego14 . W wyniku 
tego dekretu nabożeństwa luterańskie były już odprawia-
ne zgodnie z prawem . Mimo to pojawił się problem wy-
dawniczy z przygotowaniem i drukiem śpiewników no-
wej formie . Pierwsze pojawiły się dopiero w roku 171915 .

Kościoły zakonne rządziły się zupełnie innymi pra-
wami . Najbardziej rozpoznawalnym i flagowym punk-
tem na chrześcijańskiej mapie Gdańska była Katedra 
Oliwska, należąca do cystersów . Na przełomie XV i XVI 
w . przetrwała ona kilka wojen, a jej zabytki były wielo-
krotnie wykradane . Pośredni wpływ na to miał zanik 
dyscypliny klasztornej i religijnych praktyk za sprawą 
pobłażliwości ówczesnego przeora, Klemensa Montau . 
Na spadek autorytetu oliwskich zakonników główny 
wpływ miał fakt, iż zakon mieszczący się  na granicy 

12 Tamże, s . 100 .
13 J . Gudel, Uposażenie członków kapeli kościoła Mariackiego w Gdańsku w pierw-

szej połowie XVII wieku. Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś [w:] Kultura mu-
zyczna północnych ziem Polski, Gdańsk: Akademia Muzyczna im . Stanisława 
Moniuszki 1988, s . 85 .

14 S . Cynarski, Zygmunt August, Wrocław: Zakład Narodowy im . Ossolińskich 
2004, s . 91; J . Tazbir, Państwo bez stosów, Warszawa: Iskry 1967, s . 82 .

15 J . Gudel, Kultura muzyczna…, dz . cyt ., s . 85 .

Gdańska (miasta z większością protestancką) tracił pre-
stiż w związku z coraz większą przepaścią między Ko-
ściołem rzymskim a Kościołem protestanckim . Nieste-
ty, w roku 1577 protestanci podpalili kościół katedral-
ny, bezczeszcząc i niszcząc przechowywane tam dzieła 
sztuki oraz dwa instrumenty organowe . Jednak dzię-
ki wpływowi króla Stefana Batorego, Gdańsk dobro-
wolnie wypłacił 2000 talarów na odbudowę kościoła, 
a także sam król ofiarował sporą gotówkę . Inne klasz-
tory były także sukcesywnie zamykane, a ewangelicka 
Rada Miasta jakoby zmuszała zakonników, aby przeno-
sili się poza miasto, z powodu coraz mniejszej roli, jaką 
pełnili w życiu religijnym Gdańszczan . Zniszczone or-
gany zostały odbudowane przez katolickiego organmi-
strza, Christiana Neumanna, a odebrał je protestanc-
ki organista kościoła NMP, Cajus Schmiedtlein – było 
to przykładem pierwszej współpracy katolików i prote-
stantów na płaszczyźnie muzycznej16 . 

W związku z intensywną  współpracą  gospodar-
czą  i rotacją  ludności, do Gdańska dotarli kalwiniści . 
Po imigracji ze Szkocji i Flandrii (dzisiejsza Belgia), 
odnaleźli oni swoje miejsce w Polsce, asymilując się 
z elitarną społecznością . Mieli przy tym pewne zasługi 
w postaci jeszcze szybszego upowszechniania języka na-
rodowego . Przyczyniło się do tego wykonywanie śpie-
wu przez kantorów w języku polskim, w nowo powsta-
łej kaplicy św . Anny przy Gimnazjum Akademickim . 
Tak szybki wzrost populacji Flamandów miał miejsce 
za sprawą chęci uzyskania azylu, z obawy przed wojska-
mi hiszpańskimi . Uznając zasługi kalwinistów, w roku 
1652 król Władysław IV przyznał równe prawa obydwu 
odłamom reformacyjnym . 

Gdańsk był także pierwszym miastem, które uzna-
wało bez najmniejszego problemu kantorów konfesji 
katolickiej oraz ich dzieła kompozytorskie . Było to mia-
sto niezwykle tolerancyjne na tle światowej historii 
stosunków społecznych . Mimo iż w kontekście religij-
no-kulturowym pojawiały się  pewne pola do sporów, 
to na płaszczyźnie muzycznej nie było w zasadzie pe-
joratywnych elementów, mogących zagrozić doskonale 
rozwijającej się współpracy . Po edykcie króla Władysła-
wa IV, wpływy niderlandzkie na stałe zagościły w mu-
zyce i architekturze . Za przykład niech posłuży postać 
głównego organisty kościoła NMP, Paula Sieferta, któ-
ry pobierał nauki u największego ówczesnego mistrza, 
Jana Pieterszoona Sweelincka . Było to o tyle istotne, że 
w tamtym okresie (XVI-XVIII w .) kościół NMP jako 
„korona miasta Gdańska” był jednym z pierwszych, 

16 Tamże, s . 19 .
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który Kościół protestancki przejął w tak dynamiczny 
sposób, bowiem już w roku 1529 odprawiane były tam 
pierwsze nabożeństwa protestanckie, a w roku 1572 ka-
tolickie msze święte zniknęły całkowicie . Wobec takiego 
rozwoju zdarzeń, w XVII w . Jan III Sobieski, nie chcąc 
pozostawić katolików na „pastwę losu”, wybudował dla 
nich Kaplicę Królewską17 . Wpływ flamandzkich imi-
grantów widoczny jest także w Gdańskiej Tabulaturze 
Organowej, gdzie w zbiorze z roku 1591, tuż obok „17 
fantazji pisanych na różne tony kościelne”, znajduje się 
cykl „24 intawolacji pieśni, w tym typowej pieśni pro-
testanckiej” . Aktualnie Gdańską Tabulaturę Organową 
możemy znaleźć  w Archiwum Wojewódzkim (300/
Vv 123), w wydaniu Polskiego Instytutu Muzycznego 
w Łodzi, w transkrypcji oraz opracowaniu Jerzego Erd-
mana z roku 199318 . Oryginalny rękopis zawierał party-
turę opartą na dwóch pięcioliniach, co w tamtych cza-
sach było rzadkością w Europie . Przykładami wpływów 
flamandzkich, odnalezionych przez prof . Romana Pe-
ruckiego są m .in .: intawolacja chanson „Alleinauf dich 
Her” Baldissera Donato z München (z 1585 roku), in-
tawolacja 4-głosowego motetu Jacobusa Clemensa non 
Papa „Godismynn Lichtmynn Thouorsicht”, intawola-
cja anonimowej chanson z Wittenbergi „Bewahr mich 
Her rund się nich fernn van my” (z roku 1570) czy też 
zapisany systemem nowo niemieckim i skomponowa-
nym „Laura Pane” przez włoskiego kompozytora Ger-
mano Palavicino na Święto Chleba w ramach Jarmarku 
Dominikańskiego19.

Uzupełnieniem Gdańskiej Tabulatury Organo-
wej było powstanie w roku 1619 Oliwskiej Tabulatu-
ry Organowej. Zawarto w niej kompozycje na potrze-
by wyznawców Kościoła katolickiego . Wiele utworów 
umieszczonych w nowej tabulaturze było poświęco-
nych Matce Bożej, jednak – co świadczy o doskonałej 
współpracy pomiędzy twórcami katolickimi a prote-
stanckimi – również w tym zbiorze można spotkać np . 
pięć utworów Piotra Drusińskiego, który był ówcze-
snym organistą kościoła św . Barbary . Analizując obie 
tabulatury, można zauważyć istotne różnice pomię-
dzy katolickim chorałem gregoriańskim a luterańskim 
chorałem protestanckim . Ten pierwszy wykonywano 
a capella, natomiast drugi przewidywał formę pieśni 
z akompaniamentem organowym . Chorał gregoriański 

17 K . Wnuk, Bazylika Mariacka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Konkatedra w Gdańsku Śródmieściu, [w:] Kościoły Archidiecezji Gdańskiej. 
Nasze dziedzictwo, t . I, Bydgoszcz 2007, s . 8 .

18 J . Gudel, Kultura muzyczna północnych ziem Polski…, dz . cyt ., s . 85 .
19 Franz Kessler, Die Orgelbewegungzwischen den beiden Weltkriegen und ihre 

auswirkung in Danzig, [w:] „Prace Specjalne” . Organy i muzyka organowa 
1994 nr 54, s . 273–275 .

nigdy nie wyszedł poza klasyczną  formę śpiewu jed-
nogłosowego, natomiast protestancki był zawsze opra-
cowywany w czterogłosie . Mimo braku przeciwwska-
zań po Soborze Trydenckim, chorał gregoriański w dal-
szym ciągu używał tylko i wyłącznie łaciny, która była 
niezrozumiała dla większości ludzi . W chorale prote-
stanckim skupiano się na chęci włączania jak najwięk-
szej liczby wiernych do aktywnego uczestnictwa w li-
turgii . Wszystkie śpiewy były wykonywane w języku 
lokalnym . Bardzo ważnym elementem gregoriańskiej 
formy kompozytorskiej było używanie skal kościel-
nych . Natomiast chorał protestancki zawierał świeżo 
powstający system dur-moll (sporadycznie z dodatka-
mi modalnymi, tj . średniowiecznymi siedmiostopnio-
wymi skalami kościelnymi – podobnie jak w przypad-
ku chorału gregoriańskiego) . Ponadto melodia chorału 
gregoriańskiego była skomplikowana, za sprawą  roz-
maitych melizmatów, a chorał protestancki zakładał 
prostotę  jako najważniejszą cechę ułatwiającą  śpiewa-
nie pieśni przez wiernych . 

Dzięki takim założeniom oraz napływowi ludności 
flamandzkiej i niderlandzkiej do Gdańska, wiek XVII 
i początek wieku XVIII uważany jest za najbardziej dy-
namiczny okres w aspekcie rozwoju muzyki . Wszystkie 
ważniejsze momenty w życiu miasta nie byłyby pełno-
wartościowe bez muzycznej oprawy . Wybory do Rady 
Miejskiej, wizyty królewskie, nominacje profesorów czy 
duchownych, a także śluby czy pogrzeby znamienitych 
gdańszczan były uświetniane utworami muzycznymi . 
Muzyka kościelna rozwijała się równolegle i w końcu 
osiągnęła taki poziom, że każde nabożeństwo, w każ-
dym gdańskim kościele, uświetniała muzyczna kapela . 
Trwała nieustanna rywalizacja o posadę kapelmistrzów 
czy organistów, a głównym „polem bitwy” był kościół 
NMP, gdyż miał najlepszy w mieście zespół muzyków . 
Jan Sebastian Bach także aplikował na posadę organi-
sty, ale ostatecznie, w związku z problemami rodzinny-
mi, nie przyjechał20 .

Tak dynamiczny rozwój działalności muzycznej nie 
trwał zbyt długo, w związku z narastaniem kryzysu go-
spodarczego . Pod koniec XVIII w . eliminowano wszyst-
ko, co było mniej istotne w mniemaniu rządzących dla 
sprawnego funkcjonowania miasta . Szukając oszczęd-
ności, najpierw utrzymywano kapele tylko na poczet li-
turgii niedzielnych, potem zrezygnowano nawet z tego . 
Główną rolę  instrumentalną przejęli organiści . Decy-
zją Rady Miejskiej, tuż po śmierci ostatniego organisty 

20 R . Perucki, Kościoły, parafie ewangelickie, kantorzy i ich dzieła oraz organ-
mistrzowie związani z kościołem protestanckim do 1945 roku, „Gdański 
Rocznik Ewangelicki” 2012, vol . VI, s . 109 .
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kościoła NMP, rozwiązano słynną kapelę ratuszową, 
a dotychczas rozłączne funkcje organisty, kapelmistrza 
i kantora połączono w jedną całość21 .

Starano się jeszcze bardziej skupiać na muzyce orga-
nowej . Organiści byli bardzo dobrze wykształceni, a co 
za tym idzie, posiadali bardzo wysoki status społeczny . 
Organista musiał mieć talent i zamiłowanie do zawo-
du, bo na jego miejsce czekało wielu kandydatów . Frie-
drich Kniewel (urodzony w Gdańsku, w roku 1783) 
był najważniejszym muzykiem XIX-wiecznego Gdań-
ska . Podążając za trendami Zachodu, już jako 35-latek 
stworzył w Gdańsku szkołę wzorowaną na Berlińskiej 
Akademii Śpiewu . Uporządkował dzieła lokalnych 
kompozytorów i wydał Danziger Gesanbuch, w którym 
opublikował dzieła Choral Melodien zum Gesanbuchfür 
den ewangelischen Gotesdienst, napisane przez elbląskie-
go kompozytora związanego z kościołem NMP, Wil-
helma Markulla . Kniewel przez 22 lata (1825–1847) 
piastował także funkcję  archidiakona (kaznodziei) 
w kościele NMP22 .

Na szczególną uwagę zasługują twórcy proweniencji 
protestanckiej: Melchior Franck, Henricus Lampadius, 
Heinrich Grimm, Gregor Linde Junior, Johann Velen-
tin Meder, Tobias Michael, Johann Pflug, wspominany 
wcześniej Michael Praetorius, Kaspar Speiser, Johann 
Stobaeus, Francis Rivulo (pierwszy Kapelmistrz kapeli 
Rady Miejskiej), Friedrich Weissensee, a także Nikolaus 
Zangius23 . Wszystkie zachowane lokalne kompozycje 
z XIX w . zostały skatalogowane i zebrane w Bibliote-
ce Berlińskiej . Udało się zabezpieczyć 30 zbiorów prze-
niesionych z Miejskiej Biblioteki Gdańskiej . Do naj-
ważniejszych zaliczyć można trzy tomy zbiorów cho-
rałowych z 265 . melodiami . Pierwszy tom, z zachowa-
nym zapisem basu cyfrowanego24 z połowy XVIII w .; 
drugi z 1810 r ., liczący ponad 200 pozycji, z czego 41 
to XVI-wieczne i XVII-wieczne melodie protestanckie, 
a 100 kolejnych – to pieśni napisane przez Benjami-
na Gottholda Siewerta . Na szczególną uwagę zasługu-
je manuskrypt nr 4252 z jeszcze jednym zbiorem, z lat 

21 B . Skrodzka, Twórczość kantatowa Benjamina Gottholda Siewerta, [w:] 
Muzyka w Gdańsku wczoraj i dziś . Kultura muzyczna północnych ziem 
Polski, Gdańsk: Akademia Muzyczna im . Stanisława Moniuszki 1988, 
s . 210–11 .

22 M . Heinemann, Siewert, Kniewel, Klügling. Zu Danziger Choralbüchern des 
frühen 19. Jahrhunderts, Organy i muzyka organowa, „Prace Specjalne” nr 
54, 1997, s . 26–27 .

23 D . Popinigis, D . Szlagowska, Musicalia Gedanenses: rękopisy muzyczne z XVI 
i XVII w. w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk: 
Akademia Muzyczna im . Stanisława Moniuszki 1990, s . 525–550 .

24 Jest to technika akompaniamentu, polegająca na zapisie nutowym dźwię-
ków basowych, nad nimi szeregu cyfr, wedle których budowano cały akord 
– umożliwiało to granie rozmaitych wariacji o podobnym brzmieniu przy 
zachowaniu ascetycznego sposobu zapisu .

1841–1856, zawierający najbardziej popularne chorały 
Siewerta, Klüglinga, Scandelli i Volckmara . Friedrich 
Kniewel zebrał także najważniejsze melodie i chorały . 
W roku 1845 Wilhelm Markull wydał Choral Melo-
dien zum Gesanbuchfür den evangelischen Gottesdienst, 
vierstimming bearbeitetund ausserdem mit einem zweiten 
bezifferten Basse versehen, a zawarte w nim kompozy-
cje zainspirowane były zbiorem przygotowanym przez 
Kniewela . Kompletna literatura, która zachowała się 
z tamtego okresu, została zebrana przez Danutę Popi-
nigis, Jolantę Woźniak, Barbarę  Długońską i Danu-
tę Szlagowską w trzech tomach Music Collections from 
Gdańsk, wydanych w latach 2007, 2008 i 201125 .

Instrumenty organowe
Organiści, kapelmistrzowie oraz kantorzy byli głów-
nymi twórcami muzyki protestanckiej . Jedynie na ich 
wyraźne zlecenie robili to inni członkowie kapel czy 
zespołów zatrudnionych na rzecz danego kościoła . 
Z dwudziestu pięciu kościołów protestanckich, do dziś 
w Gdańsku zachowało się  siedemnaście . Posiadamy 
także wiedzę źródłową dotyczącą organistów oraz mu-
zyków przy nich działających . Nie zachowały się nato-
miast żadne wzmianki o pozostałych ośmiu . W mo-
mencie, gdy środowisko muzyczne pracujące przy ko-
ściołach musiało zacząć zmniejszać  swoją liczebność 
w związku z kryzysem ekonomicznym, kierunek mu-
zycznego rozwoju był oczywisty . Aby nie umniejszyć ja-
kości, budowano i rekonstruowano instrumenty orga-
nowe . Organy są instrumentem oryginalnym, gdyż nie 
ma jednoznacznego modelu tego instrumentu, jak cho-
ciażby w przypadku skrzypiec czy fortepianu . Instru-
ment organowy jest projektowany i wkomponowywany 
w architekturę konkretnej świątyni . Ilość głosów, wiel-
kość, kształt – to wszystko można zaprojektować tak, 
aby wizualnie oraz akustycznie instrument jak najlepiej 
spełniał swoją rolę w danej świątyni . Organmistrzowie 
tamtych czasów pracowali latami nad projektem, budo-
wą oraz finalnym ukończeniem instrumentu, wówczas 
jeszcze budując organy w standardzie mechanicznym .26

Warto zwrócić uwagę na kaplicę św . Anny w zespole 
klasztornym, będącą częścią rozbudowanego w XVI w . 
kościoła św . Trójcy . W XVII i XVIII w . kaplica zmie-
niała swoich właścicieli głównie za sprawą ilości człon-
ków „gminy polskiej” . Gdy w radzie zasiadała więk-
szość protestantów, decydowano o przynależności 
25 D . Popinigis, J . Woźniak, B . Długońska, D . Szlagowska, Music Collections 

from Gdańsk, Gdańsk: Akademia Muzyczna im . Stanisława Moniuszki 
2007, 2008, 2011 – kompletne katalogi . 

26 Na początku XX w . z grupą kościołów Alle Engel Gottes Kirche związany 
był Bruno Goebel, budujący organy w nowym stylu – organy pneumatyczne .
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kaplicy temu właśnie wyznaniu – i odwrotnie . Głosu-
jąc, decydowali oni o tym, czy kaplica będzie należała 
do katolików, czy protestantów . Mimo braku stabili-
zacji w aspekcie tego czy kaplica będzie protestancka, 
czy katolicka, zbudowane w kaplicy w roku 1710 orga-
ny przez Andreasa Hildebrandta, są bardzo oryginalne 
– z koronnymi zdobieniami i wbudowanymi freskami 
w prospekt instrumentu . 

Kościoły z gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, pw . Bożego 
Ciała oraz św . Andrzeja Boboli, od początku należały 
do ewangelików . W kościele Bożego Ciała instrument 
zbudowano w roku 1670, a w roku 1767 został on prze-
budowany przez Friedricha Rudolfa Dalitza . 

Kościół pw . Św . Bartłomieja (aktualnie grekoka-
tolicki) na Starym Mieście posiadał niewielki instru-
ment, zbudowany w roku 1512 przez Jana Hauka . 
Zaraz potem Hauk zajął się rozbudową  organów 
w kościele św . Katarzyny, a po nich rozpoczął budowę 
wielkiego i małego instrumentu w kościele św . Piotra 
i Pawła (w latach 1518–1522), by po ukończeniu prac 
zająć  się  renowacją  organów Lehmanna w kościele 
NMP (rok 1522) .27 .W roku 1620 Merten Friese zbudo-
wał kolejny, podążając za nurtem muzycznej ekspan-
sji, a w latach 1658–1660 Jerzy Nitrowski znacząco go 
rozbudował . Dla kościoła św . Bartłomieja Rada Miej-
ska zamówiła nawet kantatę, skomponowaną przez 
Benjamina Gottholda Siewerta w roku 1774 . 

Kościół św . Barbary położony w Śródmieściu posiada 
burzliwą historię . Zanim w roku 1557 stał się luterań-
ski, w trakcie pierwszego półwiecza trzykrotnie spło-
nął w całości . Po pierwszym pożarze zbudowano in-
strument organowy (rok 1515) . Odbudowując kościół, 
nie myślano o instrumencie jako priorytecie . Dopiero 
po przejęciu kościoła przez protestantów, Wawrzyniec 
Hofmann podjął się budowy instrumentu, która mia-
ła miejsce w latach 1589–1592 . Organy te przetrwały 
154 lata, a w roku 1746 Andreas Hildebrandt zbudował 
nowy instrument . Niestety, pod koniec drugiej wojny 
światowej, został on zniszczony przez armię sowiecką . 

Kościół Jakuba Apostoła położony w Śródmieściu, 
w swojej historii kilkukrotnie zmieniał administrato-
rów, jednak wojska napoleońskie przejęły świątynię tuż 
przed Kongresem Wiedeńskim, a finalnie zwrócono go 
w ręce katolików – ojców kapucynów . Budowniczym 
organów w tym kościele był Carl Gottfried Eggert, 
który przez wiele lat, począwszy od roku 1797, pełnił 
funkcję organisty .

Przykatedralny kościół w Gdańsku Oliwie, również 

27 R . Perucki, Kościoły i parafie . . ., dz . cyt ., s . 118 .

pw . Św . Jakuba, został zbudowany w XIII wieku . 
W roku 1577 został zburzony, a po 10 latach ponownie 
odbudowany . Gdy w roku 1833 stał się protestancki, 
wierni nieustannie inwestowali w odbudowę świątyni . 

Również kościół św . Jana, położony w Śródmieściu, 
miał swoją protestancką historię . Podobnie jak pozosta-
łe świątynie gdańskie, był on ewangelicki od początku 
Reformacji aż do końca drugiej wojny światowej . Bio-
rąc pod uwagę, że większość kościołów służyła wyzna-
niu ewangelickiemu, skupiano się na adaptacji świątyń 
w taki sposób, aby sprzyjały rozwojowi muzyki . Ważne 
było, aby każdy z nich posiadał odpowiednio zaprojek-
towane organy . 

Kościół św . Katarzyny grał jedną z najważniejszych 
ról w życiu miasta . Konsekracja świątyni nastąpiła 
w 1432 r ., a dokładnie po stu latach świątynia zosta-
ła przejęta przez protestantów . W kościele św . Katarzy-
ny, jako głównym, kościele Starego Miasta (do którego 
terytorialnie należał m .in . Jan Heweliusz), nieustannie 
łączyły się dzieje zarówno katolików, jak i protestantów . 
Kościół św . Katarzyny był uważany za centralny . Ow-
szem, kościół NMP stanowił flagową świątynię, jednak 
to w kościele św . Katarzyny prowadzono cykl Geistlische 
Konzerte, również za sprawą wyposażenia tejże świątyni 
w aż trzy instrumenty28 . Małe organy w latach 1513–
1516 zbudował Jan Hauk, a nowe organy powstały 
w roku z pracy rąk Jana Hellwiga, w latach 1603–1607 . 

Crato Bütner od roku 1653 był jednocześnie organi-
stą nieistniejącego już kościoła św . Zbawiciela na Zaro-
ślaku, a także dyrektorem stworzonej przy tymże ko-
ściele szkoły parafialnej . Swoistym nowatorstwem, zro-
dzonym w Gdańsku dzięki kantorowi Crato Bütnero-
wi, była polichóralność . Samo wykonawstwo było prze-
znaczone dla wybitnych muzyków z racji wysokiego 
poziomu trudności, a tym samym utwory polichóralne 
wykonywano podczas szczególnych uroczystości . Jed-
nak poza kompozycjami polichóralnymi, tworzył także 
bardziej klasyczne dzieła pod względem formy – msze, 
pieśni, kantaty, koncerty o charakterze zarówno ko-
ścielnym, jak i świeckim . Stworzył on ponad 50 utwo-
rów, doskonale znanych lokalnej społeczności . Niestety, 
nie udało się  zebrać wszystkich jego dzieł, a pojedyn-
cze można znaleźć w bibliotekach w szwedzkiej Uppsali 
(11), w Dreźnie (3), w Berlinie (2) czy w Gdańsku (2) .

Dzisiejszy kościół NMP, zbudowany w roku 1502, 
z racji swojej wielkości i pompatyczności (a tym samym 
akustyki) jak poprzednio skupiał różne środowiska 

28 Kościół rektorski ojców karmelitów pw . Św . Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Gdańsku, [w:] Kościoły Archidiecezji Gdańskiej . Nasze dziedzictwo, t, I, 
red . K . Wnuk, Bydgoszcz 2007, s . 44 .
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muzyczne . Dzięki tak dużemu znaczeniu kościoła, 13 
lat później dokonano przebudowy organów dużych oraz 
chóralnych (do akompaniamentu dla zespołów wokal-
nych) . Mimo obecności czterech instrumentów, prote-
stantom wystarczały tylko dwa . Przestali oni używać 
obu mniejszych instrumentów, umiejscowionych w ka-
plicach . Obecnie w kościele NMP instrument organowy 
posiada 46 rejestrów rozłożonych na trzech manuałach . 
Rekonstrukcji, powstałej na wzór projektu organów 
Martena Friesena z 1625 roku, dokonano w roku 1985 . 

Znanym muzykiem, działającym przy kościele NMP, 
był Francisco de Rivulo, który w latach 1560–1563 był 
jednocześnie kantorem i kapelmistrzem . Przykładem 
wyjątkowej zgodności w kwestii muzyki miedzy Ko-
ściołami katolickim i protestanckim jest to, że równo-
cześnie z początkami kariery Paula Siferta, kapelmi-
strzem był Andrzej Hakenberger wyznania katolickie-
go29 . Rada Miejska, inwestując w dobrze zapowiadają-
cych się muzyków, sponsorowała stypendia artystyczne, 
dzięki któremu Paul Sifert mógł pobierać nauki w Ho-
landii . Dzięki temu, w jego kompozycjach widać wy-
raźne wpływy niderlandzkiego folkloru . Po śmierci ów-
czesnego organisty, Kajusa Schmiedtleina, Paul Siefert 
natychmiast objął po nim posadę . Wielu było kandy-
datów, jednak to on najlepiej spełniał kryteria, o czym 
świadczy jego 42-letnia kariera . Wykształcił on kilku 
znamienitych organistów, m .in . swojego następcę, He-
inricha Dobela . Już od pierwszych lat istnienia kościół 
NMP gromadził wokół siebie najlepszych muzyków 
na Pomorzu . Dietrich Freisslich w wieku 13 lat stał się 
śpiewakiem, by w wieku 26 lat objąć funkcję główne-
go kapelmistrza . Kolejnym kapelmistrzem był przyrod-
ni brat Maksymiliana Freisslicha – Johann Balthasar 
Christian (1731–1764) . 

Większość kompozytorów specjalizowała się w wy-
branym przez siebie rodzaju kompozycji . Dla Maksy-
miliana Freisslicha ulubioną formą kompozytorską były 
kantaty . Tworzył je z tak wielką sprawnością i wirtu-
ozerią, np . na cześć królów Augusta II i Augusta III, 
a także na rozmaite okazje, m .in . 300-lecie wyzwole-
nia Gdańska bądź też 100-lecie Pokoju Oliwskiego, że 
16 grudnia 1760 r ., z okazji ukończenia budowy or-
ganów wielkich, wykonano kantatę  nie kogo innego, 
jak właśnie Maksymiliana Freisslicha . W międzycza-
sie kapelmistrzami byli Friedrich Christian Möhrheim 
oraz Georg Simon Löhlein . Po jego śmierci posadę 
tę objął Beniamin Gotthold Siewert, pełniący funkcję 
aż do śmierci, w roku 1811 . Stworzył on sześć kantat 

29 R . Perucki, Kościoły i parafie…, dz . cyt ., s . 117–118 .

kościelnych i jedną świecką, konstruując libretto w taki 
sposób, aby nawiązywało do tradycyjnych wersów z Bi-
blii w języku niemieckim30 . Po jego śmierci połączono 
funkcje kapelmistrza i organisty, aby 7 lat później, ar-
gumentując brak dalszej racji bytu, całkowicie rozwią-
zać kapelę Rady Miejskiej31 . Dopiero wówczas skupiono 
się na postaciach organistów .

Friedrich Wilhelm Markull (1816–1887) spod Elblą-
ga był bardzo ceniony i szanowany wśród społeczno-
ści Gdańska32 . Do ważniejszych dzieł Markulla zaliczyć 
możemy tria do nauki gry na organach, preludia czy 
fantazje chorałowe .

Kościół pw . Najświętszego Serca Pana Jezusa 
we Wrzeszczu, gdzie Markull był organistą, nie miał ła-
twej historii . Zbudowany przez Krzyżaków i zaadopto-
wany oraz rozbudowany przez protestantów w XVI w ., 
został spalony w czasie najazdu Stefana Batorego . Do-
piero po jego odbudowie postanowiono zainwesto-
wać  w instrument organowy . Niestety, na początku 
XIX w . kościół ponownie spłonął, a po kilku latach zo-
stał odbudowany w innej formie . 

Dzwony gdańskie
Bardzo ważną rolę w muzycznym rozwoju Gdańska 
odegrał carillon . Jest to instrument zbudowany z dzwo-
nów, mechanizmu i klawiatury podobnej do organowej . 
Technika gry polega na uderzaniu dolną częścią ufor-
mowanej pięści klawiszy – drążków, które pociągając 
za sznurek wprawiają w ruch odpowiednio nastrojo-
ny dzwon, wydający pojedyncze uderzenie . Jak wspo-
mniano wcześniej, kościół św . Katarzyny, z racji statu-
su głównego kościoła Gdańska, miał pierwszeństwo, 
jeśli chodzi o celebrowanie najróżniejszych uroczysto-
ści miejskich . O ile muzykę organową, kapele i śpiewa-
ków w większym lub mniejszym stopniu dało się sły-
szeć we wszystkich kościołach, o tyle dzwony obiektu 
sakralnego słyszalne były tylko i wyłącznie z kościoła 
św . Katarzyny . Na początku XVI w . zbudowano zegar 
z mechanizmem połączonym z kurantem, który wy-
grywał melodie podczas świąt miejskich . Finansowanie 
budowy instrumentu nastąpiło częściowo za pieniądze 
z loterii, a częściowo dzięki fundacji prowadzonej przez 
rajcę, Andrzeja Stendla33 . Z tego powodu inauguracji 

30 J . Gudel, Organy i muzyka organowa w dawnym Malborku,[w:] Organy i mu-
zyka organowa, „Prace Specjalne” 1997 , s . 25 .

31 D . Szlagowska, Skarby muzyki dawnego Gdańska . Musiksätze des alten 
Danzigs [Cappelli Gedanensis – dod . do płyty CD], Gdańsk: Soliton 2008, 
s . 2 .

32 Ch . Fifield, The German Symphony between Beethoven and Brahms: The Fall 
and Rise of a Genre, Routledge, Oxford 2015, s . 78 .

33 A . Januszajtis, Muzyka gdańskich dzwonów, „Kultura muzyczna północnych 
ziem Polski” nr 3, red . J . Krassowski, Gdańsk: Akademia Muzyczna im . 
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oraz pierwszego koncertu dokonano w dniu patrona 
głównego sponsora – św . Andrzeja . Tamtejszy instru-
ment posiadał 35 dzwonów o spektrum trzech oktaw . 
W ciągu 174 lat od momentu umieszczenia pierwszego 
carillonu na wieży kościoła św . Katarzyny, instrument 
nieustannie poprawiano i modyfikowano . Skonstru-
owano również specjalny zegar, który umożliwiał pro-
gramowanie, dzięki czemu w piętnastominutowych od-
stępach carillon wygrywał melodie niosące się po całym 
Starym Mieście . Była to tak istotna wizytówka miasta, 
że utrzymywano go z niezależnego kapitału fundacji 
publicznej o nazwie Glockenspielcasa.

W połowie XVIII w . postanowiono iść o krok dalej . 
Sprowadzono drugi, większy carillon wprost z Nider-
landów, który przetrwał półtora wieku, aż do poża-
ru w roku 1905 . Trzeci instrument sprowadzono na-
tychmiast po pożarze, jednak w trakcie drugiej woj-
ny światowej dzwony częściowo przetopiono i wywie-
ziono do Niemiec . Czwarty carillon działa aż do dnia 
dzisiejszego . Zbudowany z 49 dzwonów, przetrwał po-
żar dachu w roku 200634 . W tym samym czasie wybu-
dowano prawdziwy carillon na wieży Ratusza Głów-
nego (rok 1561) . 

I tak Gdańsk stał się drugim europejskim miastem 
posiadającym carillon . 

 Pierwszym carillonistą był Eltje Wolthers, który po-
chodził z carillonowego regionu – z Niderlandów . Był 
nauczycielem zobowiązanym do przekazania pełnej 
wiedzy dotyczącej instrumentu oraz samej techniki gry . 
Najczęściej uczniami byli organiści, ze względu na dużą 
łatwość pojmowania muzycznej i technicznej wiedzy 
o nowym instrumencie . Kolejnymi carillonistami byli 
również Holendrzy: Rothländer, Busch czy Eggert . Ten 
ostatni skomponował 257 dzieł na 35-dzwonnicowy in-
strument i wydał je w roku 178435 . 

Carilloniści mieli spory zakres obowiązków . Za-
trudnionych było dwóch muzyków, którzy pracowa-
li w systemie zmianowym . W każdą sobotę ustawiali 

Stanisława Moniuszki 1988, s . 14 .
34 Tamże .
35 D . Kaczor, Johann EphraimEggert: Choral-Liederzudem Glockenspiel der 

Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes 
Danzig 1784, „Carillon i carilloniści kościoła św . Katarzyny w Gdańsku 
w latach 1738–1803”, edycja, wstęp i komentarze D . Popinigis, D . Kaczor, 
Gdańsk 2006, s . 19–21 .

zegar na nadchodzący tydzień . Co istotne, każdego 
dnia w półgodzinnych odstępach, przez trzy poranne 
godziny grano protestancką  pieśń Komm Heiliger Ge-
ist Herre Gott, ku czci rządzących . Dla carillonistów 
przygotowane było pobliskie mieszkanie, aby byli go-
towi do natychmiastowej reakcji, gdyby konieczna była 
zmiana muzycznego planu36 . Dowodzi to dużego zna-
czenia muzyki carillonowej w Gdańsku . 

Obecnie w Gdańsku znajdują się 3 instrumenty (dwa 
stacjonarne i jeden przenośny), a w Akademii Muzycz-
nej funkcjonuje specjalna klasa carillonu .

Podsumowanie
Nie stawiam żadnej nowej tezy dotyczącej wpływu pro-
testantyzmu na rozwój muzyki Gdańska . Reformacja, jej 
rozwój i ekspansja, wpłynęły znacząco, w pozytywny spo-
sób, na rozwój nie tylko muzyki, ale również sztuki w spo-
łeczności Gdańszczan . Podobne artykuły dotyczące podej-
mowanej w niniejszym tekście problematyki oraz badania 
specjalistów wskazują, że luteranizm miał największe zna-
czenie dla rozwoju muzycznego w porównaniu z innymi 
ruchami reformatorskimi . Fundamentalnym elementem 
był pozytywny stosunek kreatora Reformacji do muzyki, 
oparty na teoriach wielkich uczonych (św . Augustyn), któ-
ry to wyraźnie wytyczył kierunek rozwoju sakralnej mu-
zyki protestanckiej . Muzycy zaś przykładali wagę do tego, 
by spełniać swe zadanie należycie i zgodnie z zaleceniami . 
Z kolei rajcowie miasta oraz władcy ziem polskich ułatwia-
li im zadanie poprzez przygotowywanie etatów i motywo-
wanie do nieustannego rozwoju . 

Ostatecznie lokalna społeczność, dzięki cechom cho-
rału protestanckiego, podejmowała nowe propozycje 
muzyczne, aktywnie uczestnicząc w liturgii . W opiniach 
znawców przeważa pogląd, że gdyby nie Reformacja i jej 
założenia, rozwój muzyczny na płaszczyźnie sakralnej, 
jak i świeckiej, byłby znacznie bardziej spowolniony, 
a z dużym prawdopodobieństwem można wskazać, że 
nigdy nie powstałoby tyle pereł literatury muzycznej .

36 Tamże .
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Music and Protestantism
(Summary)

Various religious locations have directly influenced the expansion of musical inspiration . Mainly due to the world-
view perceived through the prism of faith and the teaching of the Church .

The composers from Gdansk, so unpopular but incredibly valuable in terms of having created the history of over 
a thousand-year-old city, have taken advantage of everyday life and have transferred their vision of the spiritual 
sphere of a human being’s lives to the art they have been creating . Music, the most beautiful of the arts, has been 
closely related to this spiritual sphere and has been thus perceived as a gift from God and thus should render 
the glory of God . The Reformation of the Church has resulted in divergent directions of artistic visions and has 
thus directly influenced the variety of created compositions . Thus Martin Luther’s recommendations have given 
the opportunity for the dynamic musical development as well as have greatly accelerated it, and so thanks to the ri-
valry of musicians and the support of the city counsellors, music has thrived significantly .

The increasing influence of the modernism, of the Western culture, the intensification of the instrumentalism 
and the multi-faceted nature of works have consolidated the local musical trends so that they have become the re-
gional – European - ones, and have thus enabled a certain unification of the art as far as both the secular and re-
ligious aspects are concerned . 

The euphoria accompanying the performances has led from the musical wealth to the crucial role of the organ-
ist, and the plane of the people’s musical involvement has become the site of their enormous activity . Certainly, 
if it hadn’t been for the Reformation, the music would not have achieved such perfection .

Keywords: Protestant music, Protestant churches in Gdansk, Grzegorz Dymon, Reformation, Protestant chant, 
Gregorian chant, Martin Luter, Pomeranian region, protestant musical development, carillon .

GRZEGORZ DYMON: dyrygent orkiestrowy i instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku 
Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki w zakresie Dyrygentury Symfoniczno-Operowej . Wieloletni 
organista Parafii pw . Zesłania Ducha św . w Malborku . Pracownik naukowy Akademii Muzycznej im . Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, rozwijający nowoczesny język dyrygencki muzycznych dzieł współczesnych o wysokim 
stopniu problematyki interpretacyjno-wykonawczej . Aktywnie koncertuje, współpracuje na stałe z Marmara Üni-
versitesi w Stambule, stawiając sobie za cel propagowanie muzyki europejskiej poprzez poszerzanie literatury mu-
zycznej studentów .



Polskie archiwum humanistyczne 
– Wizerunki
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Zawarty w tytule artykułu fragment z wpisu do książ-
ki Świadomość religijna i więź kościelna jaki Leszek 
Kołakowski pozostawił Karolowi Toeplitzowi, swo-
jemu uczniowi, a później przyjacielowi, stanowi swo-
isty komentarz podszyty humorem i autoironią dla za-
jęcia jakim jest filozofia i filozofowanie, droga szaleń-
ca owładniętego pasją poszukiwania boskiej cząstki, 
praźródła, z którego wszystko wypływa i do jakiego 
ostatecznie wszystko zmierza . Dla tych co postanowili 
wyjść z owych zmagań obronną ręką jest nią Bóg, za-
raz za Nim postępują wieczność i nieskończoność . Dla 
innych, których sytuacja wydaje się być bardziej roz-
paczliwa (przynajmniej z punktu widzenia części po-
pulacji człowieczej) od położenia tych pierwszych – 
owych miłośników mądrości – otóż dla nich tym, co 
ostateczne jest śmierć, cicha dama, jak nikt inny spra-
wiedliwie i hojną ręką rozdająca święty spokój, to także 
skończoność, oka mgnieniem ogarniające życie ludzkie 
znicestwienie . W filozofii egzystencjalnej owo dziecko 

Biedy i Dostatku1, pragnie zmierzyć się z ludzkim lę-
kiem zrodzonym ze świadomości własnej skończoności, 
czy też śmiertelności, stawić czoło cierpieniu wywoła-
nemu niewspółmiernością tego, co ogólne z tym, co po-
jedyncze, subiektywne, tożsame z jednostkową jaźnią; 
skonfrontować się z Bogiem, Jego nieobecnością, a co 
za tym idzie z ludzkim osieroceniem i osamotnieniem . 
Żyć z Kierkegaardem jako nauczycielem, przewodni-
kiem, przyjacielem czy też kompanem nie jest łatwo . 
Duńczyk towarzyszy Karolowi Toeplitzowi od ponad 
50 . lat . Jest to znajomość trudna, niełatwa, odciskająca 
bolesne znamię na delikatnej strukturze ducha, jednak-
że upajająca…i cóż na to począć, że in vino veritas…

Karol Henryk Toeplitz urodził się 20 marca 1936 
roku w Sopocie, w rodzinie Artura i Eryki Toeplitz . 
Tuż przed wybuchem II wojny światowej, ojciec Karola 
przeniósł się z rodziną do Warszawy . Nie było mu pisa-
ne doczekać końca wojennej zawieruchy – ginie w cza-
sie powstania warszawskiego . Po wojnie Pani Eryka To-
eplitz powraca z dziećmi do Trójmiasta . Karol Henryk 
kończy szkołę podstawową, a następnie liceum . Studiu-
je filozofię, a pięcioletnie studia kończy w ciągu czte-
rech lat; tytuł magistra otrzymuje w 1957 r ., w wieku 
21 lat . W roku 1955 Karol Toeplitz żeni się z Czesławą 
Kadziewicz, która oprócz roli żony pełnić będzie i inne 
zaszczytne funkcje: matki, przyjaciela, wiernego współ-
towarzysza niejednokrotnie niełatwego życia, pierwsze-
go recenzenta artykułów i tłumaczeń męża . Do dnia 
1 Por . Platon, Uczta, 203 c-e, w Dialogi, tom II, tłum . oraz wstępy i objaśnie-

nia Władysław Witwicki, Kęty 1999, s . 68–69 .

Maria Urbańska-Bożek  „Karto-Teka Gdańska” Nr 1/2017
Uniwersytet SWPS wz Sopot

Karol Toeplitz *
– „pobratymiec z konfraterii miłośników 

obłędu i maniactwa”**

*  Niniejszy artykuł stanowi zmody�kowaną i uzupełnioną wersję tek-
stu, który pierwotnie został opublikowany w Księdze Honorowej po-
święconej prof. Karolowi Toeplitzowi. Por. Działalność naukowa, dy-
daktyczna, literacka i translatorska prof. Karola Toeplitza w: Polifoniczny 
świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi 
Toeplitzowi, red. nauk. Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bożek, 
Gdańsk 2014, s. 19−33.

**  Jest to fragment wpisu, jaki Leszek Kołakowski zamieścił w swojej książ-
ce Świadomość religijna i więź kościelna , który zadedykował swojemu 
uczniowi i przyjacielowi Karolowi Toeplitzowi. Oto jej pełne brzmienie: 
„Serdeczne życzenia dla Pana Karola Toeplitza pobratymca z konfraterii 
miłośników obłędu i maniactwa. Leszek Kołakowski, 2.6.65”.
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dzisiejszego odciąża Profesora we wszystkim, w czym 
mógłby być pomocny w domu, stwarza wyśmienite 
warunki dla Jego pracy, dopinguje i zachęca do działa-
nia, kiedy cierpliwości i motywacji brakuje w okresach 
szczególnie wzmożonego wysiłku, związanego z tłuma-
czeniem opasłych tomów dzieł Kierkegaarda . 

W roku 1960 ówczesny Kierownik Katedry Filozo-
fii proponuje Karolowi Toeplitzowi pracę w Bibliotece 
Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku . 
W trakcie porządkowania i katalogowania niemiecko-
języcznej literatury, należącej wcześniej do Królew-
skiego Seminarium Nauczycielskiego, Toeplitz natra-
fia na dzieła Sørena Kierkegaarda, które zafascynowały 
go swą treścią, oczarowały stylem i stały się przedmio-
tem admiracji na całe życie . Jednak w tamtej chwili był 
to wyśmienity materiał na dysertację . 

Ze swoim promotorem, prof . Leszkiem Kołakow-
skim2, Toeplitz nawiązuje bliższą współpracę naukową 
w 1962 r . podczas publicznego odczytu w Klubie Mię-
dzynarodowej Prasy i Książki, poświęconego Duńczy-
kowi . Przyjechał tam specjalnie; magister Toeplitz był 
świeżo po lekturze Bojaźni i drżenia, poza tym wziął 
ze sobą 25 stron maszynopisu swojej pracy, które za-
mierzał wręczyć Profesorowi . Umówili się na kontakt 
telefoniczny . Kołakowski zadzwonił nocą i dyploma-
tycznie wyjaśnił, że tekst domaga się znaczących prze-
formułowań i przeróbek, w związku z czym należy nad 
nim jeszcze popracować . Jednocześnie zachęcił do wy-
siłku intelektualnego nad postawionymi problemami . 
Również za namową prof . Kołakowskiego, Karol To-
eplitz postanawia intensywnie uczyć się duńskiego, aby 
w przyszłości móc czytać dzieła Kierkegaarda w jego oj-
czystym języku, a nie jak dotychczas po angielsku i nie-
miecku . Trzeba dodać, że w rodzinie Toeplitzów dzieci 
od najmłodszych lat mówiły nie tylko w języku ojczy-
stym, ale i niemieckim, oprócz tego zobowiązane były 
2 Leszek Kołakowski (1927–2009) – filozof, pisarz, eseista; historyk filozo-

fii i idei, filozof społeczny, filozof kultury i religii, teoretyk wartości, etyk . 
Duży wpływ na formację intelektualną Kołakowskiego wywarł jego ojciec 
– Jerzy Kołakowski – działacz oświatowy i publicysta lewicowy . Leszek 
Kołakowski z B . Baczką, K . Pomianem i J . Szackim tworzyli warszaw-
ską szkołę historyków idei . W marcu 1968 r . wraz z innymi profesorami 
(B . Baczką, Z . Baumanem, W . Brusem, M . Hirszowicz i S . Morawskim) 
pozbawiony został stanowiska profesora na UW . W listopadzie 1968 r . emi-
gruje do Kanady, następnie do Berkeley, gdzie na University of California 
otrzymuje katedrę . W 1970 roku na stałe przenosi się do Oxfordu . 
Ważniejsze prace: 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych (1963); 
Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyzna-
niowym siedemnastego wieku (1965); Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw (1967); 
Główne nurty marksizmu: t . 1, Powstanie (1976); t . 2, Rozwój (1977); t . 3, 
Rozkład (1778); Horror metaphysicus (1990); Cywilizacja na ławie oskarżo-
nych (1990); Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwie-
niach tak zwanej filozofii religii (1988); Bóg nam nic nie jest dłużny (1994); 
Bergson (1997) . Por . Wizerunki filozofów i humanistów polskich. Wiek XX, 
red . Jan Szmyda, Kraków 2000, s . 163–176 .

do nauki angielskiego, co później owocowało znajomo-
ścią dzieł literatury i filozofii, do których dostęp w języ-
ku polskim był znacznie ograniczony, z uwagi na brak 
tłumaczeń . I konsekwencja najistotniejsza – możliwość, 
w niedalekiej przyszłości, swobodnego i niemalże nie-
ograniczonego nawiązywania kontaktów z przedstawi-
cielami ośrodków badawczych . Wracając do wspomnia-
nej kwestii nauki języka duńskiego – w tym celu Ko-
łakowski kontaktuje swego Doktoranta z Jarosławem 
Iwaszkiewiczem3 . Od tej pory, z puli Związku Litera-
tów Polskich, Karol Toeplitz często i regularnie przeby-
wa w Danii w Instytucie Kierkegaarda, którym w latach 
1974–1989 kierował profesor Niels Thulstrup4 . Z okre-
su pobytu Karola Toeplitza na stypendium finansowa-
nym przez Rząd Jej Królewskiej Mości Małgorzaty II 
powstaje cykl artykułów Kraj współczesnych Wikingów. 
Korespondencja własna z Danii . W nich Autor zdaje 
relacje ze stosunków społecznych, wydarzeń kultural-
nych, poziomu życia i relacji międzyludzkich zaobser-
wowanych w trakcie swoich podróży po Danii . Opisuje 
również spotkania ze znanymi osobistościami ojczyzny 
Kierkegaarda, jak np . P .P . Rohde, czy Willy Breinholst . 
Nota bene pokłosiem owej znajomości są polskie wyda-
nia kilku opowiadań, autorstwa drugiego z wymienio-
nych pisarzy, w tłumaczeniu Karola Toeplitza .

Możliwość licznych publikacji zarysowuje się w jed-
nym z najpoczytniejszych wówczas tygodniku . Na proś-
bę i z rekomendacji Iwaszkiewicza, a z inicjatywy Lesz-
ka Kołakowskiego, dobrze rokujący młody filozof, 
jako że ma już rozpisane pióro, zostaje „przydzielony” 
do „Życia Literackiego”, krakowskiego tygodnika kul-
turalnego5 . W nim regularnie zamieszcza swoje felieto-

3 Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980) – poeta, prozaik i eseista polski, libre-
cista i tłumacz . Współtworzył grupę „Skamander”, wieloletni redaktor na-
czelny „Twórczości” . 

4 Niels Thulstrup (6 V 1924 – 31XII 1988) . Długoletni dyrektor Instytutu 
im . S . Kierkegaarda Uniwersytetu w Kopenhadze . W latach 1968–
1986 – profesor teologii systematycznej . Wydawca autoryzowanych 
dzieł Kierkegaarda: 1955 r . –Okruchy filozoficzne; 1962– ...post scriptum 
do Okruchów.... Jest wydawcą XI tomików „Kierkegaardiana” (1955–1980) . 
W latach 1968–1978 wydaje Dzienniki Duńczyka . Pisze klasyczne już dzi-
siaj dzieło: Kierkegaards Forhold til Hegel og til den spekulative Idealisme 
indtil 1846 (Kierkegaarda stosunek do Hegla i spekulatywnego idealizmu 
do 1846 roku), wydane także w tłumaczeniach w Niemczech (1972) oraz 
Anglii i Japonii (1980) . 1972 – drugie wyd . Kierkegaards Verhältnis zu Hegel. 
Forschungsgeschichte . Jego autorstwa jest także antologia filozofii religii od 
Platona do Hegla . Prof . N . Thulstrup położył olbrzymie zasługi w przybli-
żeniu światu dokonań S . Kierkegaarda . Z Jego inicjatywy w kierowanym 
przezeń Instytucie mogło pracować wielu filozofów, teologów i literaturo-
znawców z całego świata; m .in . za Jego wsparciem ukazały się japońskoję-
zyczne opera omnia Kierkegaarda . Pobyty K . Toeplitza w Danii to również 
Jego zasługa . Pozostaje po dzień dzisiejszy niekwestionowanym autoryte-
tem w „kierkegaardologii” .

5 „Życie Literackie” – (1951–1991) – krakowski tygodnik społeczno-li-
teracki o zasięgu ogólnokrajowym . Znaleźć w nim można było teksty 
z dziedzin takich jak: literatura, teatr, historia, polityka, komentarze życia 
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ny, recenzje, polemiki, artykuły popularnonaukowe, 
jak i komentarze na temat wydarzeń z życia kultural-
nego kraju . Znajomość i protekcja Prezesa Związku Li-
teratów Polskich otwierała wiele drzwi . Pewnego dnia 
prof . Kołakowski prosi Toeplitza o zaopiniowanie jesz-
cze świeżego przekładu Bojaźni i drżenia6, przesłanego 
do niego przez Jarosława Iwaszkiewicza z prośbą o kon-
sultację . Jutrzejszy kierkegaardolog szczerze orzekł, że 
pod względem literackim tłumaczenie jest wyśmienite, 
ale już z perspektywy filozoficznej i teologicznej braku-
je mu merytorycznej podbudowy . Leszek Kołakowski 
przekazał Iwaszkiewiczowi pogląd swojego Doktoran-
ta na sprawę przekazanego mu do wglądu maszynopi-
su – Iwaszkiewicz przez jakiś czas zaprzestał kontaktów 
z Karolem Toeplitzem…

Pierwszą wersję swojej pracy doktorskiej Toeplitz 
przynosi Kołakowskiemu po dziewięciu miesiącach . 
Profesor z uwagą czyta dysertację i orzeka, że w dzie-
więć miesięcy „to się dzieci rodzą” (!) . Jeszcze tego sa-
mego dnia powstaje nowy plan projektujący przyszłą 
rozprawę . Jego realizacja zajmuje kolejne trzy lata wy-
tężonej aktywności umysłowej nad tekstami Duńczy-
ka . Na ul . Senatorską w Warszawie Karol Toeplitz, uda-
wał się po seminariach prof . Bronisława Baczko w PAN . 
Tam zazwyczaj spędzał kilka bitych godzin, dyskutu-
jąc i analizując przygotowany przez siebie materiał 
lub przeczytane ostatnio książki . Zazwyczaj znakiem 
do pożegnania się z profesorem Kołakowskim było dys-
kretne uchylenie, przez Panią Tamarę, drzwi do pokoju, 
gdzie żywa wymiana zdań trwała w najlepsze . Pewnego 
dnia jednak Doktorant nie miał wyruszyć w drogę po-
wrotną jak zazwyczaj o 22 .00, ale jego wizyta w domu 
Kołakowskich przedłużyła się do 5 .00 rano . Przedmio-
tem ożywionej dyskusji był Jedyny i jego własność Maxa 
Stirnera . Wówczas polskiego przekładu tej książki nie 
było . Ze wspomnień Karola Toeplitza, Leszek Koła-
kowski wyłania się jako tytan pracy, człowiek o niemal-
że doskonałej pamięci, niespotykanej zdolności myśle-
nia systematyzującego, uważny i wnikliwy towarzysz 
rozmów, dla którego racje w humanistyce były podzie-
lone, o czym pisze Karol Toeplitz w swoich artykułach 

kulturalnego i społeczno – obyczajowego . Publikowali w nim: K . Toeplitz, 
W . Szymborska, O . Terlecki, S . Otwinowski . Pojawiały się w nim również 
teksty Cz . Miłosza i W . Gombrowicza . Redaktorem prowadzącym był te-
atrolog, zastępca redaktora naczelnego „Ż .L .” – Zygmunt Greń .

6 Søren Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum . Jarosław 
Iwaszkiewicz, Warszawa 1966, 295 s .; (wyd 2 ., Warszawa 1982; wyd  3 ., 
Wydawnictwo „Domini”, Kraków 2008, 297 s .) . Zasadność kryty-
ki Karola Toeplitza wymierzona w przekład Bojaźni i drżenia Jarosława 
Iwaszkiewicza potwierdziła Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorgani-
zowana w 2005 r . przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z oka-
zji 150 . rocznicy śmierci Kierkegaarda . 

i wspomnieniach poświęconych, jak nazywa Kołakow-
skiego, Mistrzowi .

Wreszcie w styczniu 1967 r . mgr Karol Toeplitz uzy-
skuje tytuł doktora nauk humanistycznych nadany 
mu przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Warszawskiego na podstawie pracy: Wiara i wybór mo-
ralny u S. Kierkegaarda7 . Na obronie obecni są nie tylko 
profesorowie: Leszek Kołakowski, Jan Legowicz, Bog-
dan Suchodolski, Bronisław Baczko, Marek Fritzhand, 
Andrzej Walicki oraz żona Czesława i dr nauk medycz-
nych Wacław Miądlikowski, przyjaciel rodziny, ale 
także, jak nazywa ich Pani Czesława, „smutni pano-
wie”, towarzyszący Toeplitzom oraz zaproszonym go-
ściom również w czasie uroczystego obiadu w hotelu 
„Warszawa” . Siedząc przy sąsiednim stoliku, próbowa-
li wyłowić sens rozmowy toczącej się między przyja-
ciółmi . Jak wiemy, rok później prof . Kołakowski został 
zmuszony do opuszczenia Polski . Wyjeżdża do Stanów 
Zjednoczonych . Stamtąd udaje się do Kanady, jednak 
władze komunistycznie usłużnie poinformowały tam-
tejsze służby o chorobie, na jaką cierpiał prof . Koła-
kowski (o czym wiedzieli tylko nieliczni) . Kołakowski 
zatem nie miał innego wyjścia, jak tylko opuścić tery-
torium Kanady8 .

Wydarzenia marcowe roku 1968 nie pozostały rów-
nież bez wpływu na życie dra Toeplitza . W tym cza-
sie pracuje, już od 1961 r ., w Akademii Medycznej 
w Gdańsku oraz pisuje do popularnego magazynu spo-
łecznokulturalnego Wybrzeża „Litery”9 . W numerze 
marcowym w 1968 roku ukazuje się artykuł jego au-
torstwa – Antyczna teraźniejszość . W nim staje w obro-
nie Mistrza, wprawdzie w sposób zakamuflowany, ale 
nie pozostawiający złudzeń, w kogo ostrze krytyki 
zostało wymierzone i dlaczego tak surową jest ocena 

7 Wiara i wybór moralny u Sørena Kierkegaarda, Warszawa 1967, 537 s . 
Niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof . Leszka 
Kołakowskiego, obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w styczniu 1967 
r . Recenzenci: prof . Bogdan Suchodolski; prof . Andrzej Walicki . Praca do-
stępna jest w Bibliotece Wydziału Filozoficznego UW .

8 Leszka Kołakowskiego, mniej więcej od roku 1954, podejrzewano o odstęp-
stwa od marksizmu-leninizmu, czyli tzw . „rewizjonizm” . W latach 1955–
1956 był głównym rzecznikiem ruchu pragnącego zerwać ze stalinowską 
spuścizną i dążącego do demokratyzacji polskiego socjalizmu . Artykuły 
z tego okresu zostały wydane w 1989 roku w Londynie w zbiorze pt . 
Pochwała niekonwencji. Pisma rozproszone z lat 1955 – 1968 . Kołakowski 
związany był w tym okresie z Klubem Krzywego Koła, w którym odbywały 
się dyskusje na tematy niewygodne i „podejrzane” . Por . Wizerunki filozo-
fów…, dz . cyt ., s . 164 .

9 Magazyn „Litery” ukazywał się od stycznia roku 1962, nakładem 
Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa” . Redaktorami naczelnymi byli 
Stanisława Fleszarowa-Muskat i Waldemar Sławik . W 1963 r . redaktorem 
naczelnym zostaje Edgar Milewicz, dotychczasowi redaktorzy przechodzą 
do Kolegium Redakcyjnego . Za namową E . Milewicza dr Karol Toeplitz 
rozpoczął publikacje artykułów o charakterze polemicznym i popularno-
naukowym w „Literach” .
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wystawiona prawodawcom „Aten” przez Autora tekstu . 
Pisze w nim o Sokratesie, o wyroku, jaki bezmyślnie 
i niesprawiedliwie został nań wydany za rzekome psu-
cie młodzieży, nieuznawanie bóstw powszechnie czczo-
nych w państwie, a co gorsze – wprowadzanie na ich 
miejsce nowych . Przy czym używa nomenklatury cha-
rakterystycznej dla współcześnie sprawujących wła-
dzę w Polsce Ludowej: „demaskatorskie wystąpienia”, 
„oszołomy”, „ciemniacy”, „wstecznictwo”, „kolaboracja” 
itp . Krytyka była druzgocąca i jednoznaczna, czego nie 
można było Toeplitzowi rzecz jasna wybaczyć i pozo-
stawić całej tej sprawy bez wyciągnięcia surowych kon-
sekwencji . Tekst ukazał się 4 . marca, a 7 . studenci cyto-
wali fragmenty artykułu . Nie było mowy o tym, aby dr 
Toeplitz mógł pozostać w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Gdańsku . Przystano wprawdzie na to, aby do-
kończył wykłady, ale samych egzaminów nie pozwolo-
no mu przeprowadzić . W 1970 r . otrzymał wymówienie 
z podstawowego miejsca pracy w Akademii Medycznej 
w Gdańsku, gdzie pracował 11 lat . Stąd pojawiło się za-
interesowanie etyką lekarską oraz liczne publikacje (ok . 
30) poświęcone tej tematyce . Musiał również zrezygno-
wać ze sprawowanego w redakcji „Gdańskich Zeszytów 
Humanistycznych” (seria filozoficzna) stanowiska se-
kretarza naukowego, zajmowanego od 1965 r . 

Rozpoczął się niezwykle trudny okres dla całej ro-
dziny . Czesława Toeplitz pracowała w Państwowej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej jako lektor języka rosyj-
skiego w Studium Języków Obcych10 . Jej stanowisko 
było zagrożone, wstrzymano wszelkie dodatki i nagro-
dy, a o dalszej współpracy miały zadecydować władze 
uczelni . Nie wszyscy jednak odwrócili się od Toeplitza . 
Pomocną dłoń wyciągnął do niego prof . Władysław Jac-
kiewicz11, wówczas Rektor Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych, proponując mu wykłady, na których w nie-
dalekiej przyszłości, często i chętnie, pojawiać się miał 
Kiejstut Bereźnicki . W domu państwa Toeplitzów zja-
wia się również, jesienią 1968 r ., prof . Marek Fritzhand, 
Kierownik Katedry Etyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim . Jak się okazało, spotkanie zaaranżowała żona 
Karola zaniepokojona planami męża zamierzającego, 

10 Wcześniej Czesława Toeplitz wykładała w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Sopocie . Uczyła chemii, jednak choroba zmusiła ją do przekwalifikowa-
nia się zawodowego . Będąc biologiem, miała wszelkie narzędzia ku temu, 
aby móc tłumaczyć, na zajęciach ze studentami, specjalistyczne artykuły 
z biologii i chemii . Rosjanie dysponowali wówczas doskonałymi ich tłuma-
czeniami z języka angielskiego . 

11 Władysław Jackiewicz (1924–2017) – malarz, dyplom zdobył w 1952  r . 
w pracowni prof . Artura Nacht-Samborskiego . 1969–1981 – rektor PWSSP 
(obecna nazwa uczelni – od 1996 r . – Akademia Sztuk Pięknych) . Swoje 
obrazy wystawiał m .in . w Pradze, Mediolanie, Sztokholmie, Wenecji 
i Warszawie .

w perspektywie braku stałego zatrudnienia, jak i możli-
wości publikowania, wyjechać w Bieszczady i tam zająć 
się poważnie hodowlą owiec (!) . Pani Toeplitz postano-
wiła wziąć poniekąd sprawy w swoje ręce . Zadzwoniła 
do Fritzhanda, przebywającego w tym czasie w Sopocie, 
przedstawiła sytuację, w jakiej znalazł się mąż i zapro-
siła do mieszkania . Profesor, raczony porzeczkową rola-
dą, zachęcał i przekonywał [na szczęście (!)] niedoszłego 
hodowcę owiec, aby pisał do szuflady, bo czasy zmie-
nią się, jak zawsze, pył po zawierusze opadnie, nastroje 
się uspokoją, wtedy drzwi wydawnictw staną otworem; 
a wówczas, gdy przyjdzie odemknąć szuflady, oby nie 
okazały się puste . Z kolei raczący się porzeczkową rola-
dą Karol Toeplitz, z ostatnim jej kawałkiem zaniechał 
wyjazdu na południowy wchód Polski, postanawiając 
pisać, pisać, pisać…

W okresie od 1961 do 1971 r . Karol Toeplitz pro-
wadzi zajęcia w trójmiejskich uczelniach: w Akademii 
Medycznej, jak i w Wyższej Szkole Pedagogicznej – 
późniejszym (od roku 1970) Uniwersytecie Gdańskim, 
na którym z przerwami przepracował w sumie 17 lat . 
Od roku 1971 wykłada w Akademii Muzycznej oraz 
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kieruje i koordynuje 
pracą Międzyuczelnianego Studium Nauk Humani-
stycznych . W roku 1975 wychodzi pierwsze wydanie 
monografii – i jak dotąd jedynej – o Kierkegaardzie, 
w wydawnictwie „Wiedza Powszechna”, w serii „My-
śli i Ludzie” . Autor określa w niej m .in . ogólne założe-
nia filozofii człowieka w myśli Duńczyka . Rok później 
przyznano Toeplitzowi Nagrodę Indywidualną Mini-
stra Kultury i Sztuki I Stopnia za działalność naukową . 

W 1973 r . młody Doktor otrzymuje zaproszenie 
na Światowy Kongres Filozoficzny do Warny12; wystę-
puje tam z referatem Alienacja w egzystencjalizmie i fi-
lozofii marksowskiej. Dzięki temu wyjazdowi nawiązu-
je owocne kontakty zagraniczne . Za pośrednictwem 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 
w 1974 r . wyjeżdża na stypendium do Monachium, 
aby zebrać materiały do pracy habilitacyjnej o Karlu 
Jaspersie . Niespodziewanie otrzymuje list z Polski od 
Jarosława Iwaszkiewicza z propozycją tłumaczenia Al-
bo-albo . Toeplitz miałby przełożyć tom drugi, bardziej 
filozoficzny, natomiast Iwaszkiewicz – pierwszy, posia-
dający wybitnie literacki charakter . W tej sprawie zwra-
ca się, jak zazwyczaj robił to w przeszłości, do Leszka 
Kołakowskiego . Dzięki jego zachęcie odkłada pisanie 
12 Wielką zasługę w tym miała Slavia (Czesława) Toeplitz przebywająca 

w 1972 r . w Moskwie, gdzie poznała pewną Bułgarkę . Tejże mąż miał moż-
liwość przekazania zaproszenia na Światowy Kongres Filozoficzny dla dr 
Karola Toeplitza, który przebywał tam, poza składem oficjalnym delegacji, 
z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki .



» 70 «

Maria Urbańska-Bożek Karol Toeplitz – pobratymiec z konfraterii …

pracy habilitacyjnej i zasiada do tłumaczenia Albo-albo . 
W Stawisku dyskusja nad adekwatnością przekładu jed-
nego wyrażenia lub zdania niejednokrotnie trwa dzień 
cały . Jednakże Wydawnictwo, mając na uwadze kry-
tyczne stanowisko Toeplitza, na temat Bojaźni i drże-
nia, postanawia oddać właśnie jemu do konsultacji wer-
sję przekładu Iwaszkiewicza tomu I Albo-albo . Przyszły 
tłumacz Okruchów filozoficznych maszynopis tłumacze-
nia z poprawkami zanosi do PWN-u . Kierowniczką se-
rii wydawniczej Klasyków Filozofii w tym czasie była 
Danuta Petszowa, ona zaś stwierdza, że takiego tekstu 
nie może pokazać Iwaszkiewiczowi . Nie było jednak 
wyjścia i materiał trzeba było dostarczyć zainteresowa-
nemu . Tenże, w rzeczy samej, zdenerwował się na wi-
dok pokreślonego tekstu i dopiero wówczas, gdy okaza-
ło się, że autorem uwag jest Toeplitz, uspokaja emocje, 
a poprawki akceptuje a priori w całości . Przekład Albo-
-albo ukazał się 1976 r .

W tym czasie Karol Toeplitz nie tylko pracował nad 
wspólnym z Iwaszkiewiczem przekładem Albo-albo, 
ale podjął się redakcji naukowej Wyboru tekstów filozo-
ficznych dla wyższego szkolnictwa artystycznego w Polsce 
(Gdańsk – Warszawa 1978), oraz przygotowywał swo-
ją rozprawę habilitacyjną zatytułowaną Egzystencjalizm 
jako zjawisko kulturowe . Wyjeżdża również na kolejne 
stypendium na zaproszenie DAAD – ponownie do Mo-
nachium (1981) .W roku 1983 habilituje się na Uniwer-
sytecie Wrocławskim . Trzy lata wcześniej wznowienia 
doczekała się monografia Kierkegaard – poprawiona 
i uzupełniona o nowe przekłady . W tym samym czasie 
dokonano jej przekładu na język serbochorwacki . To-
eplitz nadal nie przerywa współpracy z „Życiem Lite-
rackim”; fragmenty dzieł Kierkegaarda, opowiadania 
i eseje m .in . Willy’ego Breinholsta, Heinricha Bölla, 
Gunnara Lunde, Knuta Hauge, Güntera Grassa uka-
zują się nie tylko we wcześniej wymienionym tygodni-
ku, ale i w „Dzienniku Bałtyckim” oraz „Kulturze” . 
Razem z żoną podejmują wspólny wysiłek tłumaczeń 
z języka rosyjskiego, m .in . tekstów z dziedziny ety-
ki lekarskiej dla pisma „Służba Zdrowia” . Jakby tego 
było mało, Karol Toeplitz zgadza się dokonać przekła-
du sztuki Güntera Grassa – Hochwasser (Powódź) dla 
Teatru im . Horzycy w Toruniu . Prapremiera sceniczna 
w Europie Środkowej ma miejsce w 1986 r . Dwa lata 
później ukazuje się w Państwowym Wydawnictwie Na-
ukowym przekład książki Kierkegaarda Okruchy filo-
zoficzne. Chwila, z imponującym wprowadzeniem tłu-
macza (blisko 60 stron), zatytułowanym Nad Kierke-
gaardem i egzystencjalizmem . Równolegle Profesor pisał 
artykuły naukowe do takich periodyków, jak „Studia 

Filozoficzne”, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, 
„Euhemer”, „Człowiek i Światopogląd”, „Colloquia 
Communia”, „Myśl Protestancka” . Zacieśnia współpra-
cę ze wspomnianym wyżej pismem „Służba Zdrowia”, 
gdzie publikuje teksty z etyki i etyki lekarskiej – łącz-
nie jest ich dwadzieścia pięć . To zaabsorbowanie i za-
interesowanie etyką owocuje czynnym angażowaniem 
się w organizację „Ogólnopolskich Konferencji Lekarzy 
i Humanistów” . Wygłasza na nich referaty, które moż-
na znaleźć na łamach publikacji pokonferencyjnych 
OKLiH . Pomimo licznych zajęć Profesor żywo włącza 
się w życie akademickie trójmiejskich uczelni, na któ-
rych prowadzi zajęcia z historii filozofii, filozofii sztuki 
i etyki . Nie dziwi zatem fakt, że sypią się jak z ręka-
wa kolejne nagrody . 1988 r . Stowarzyszenie Tłumaczy 
Polskich przyznaje Profesorowi wyróżnienie za najlep-
szy przekład literatury obcej na język polski w dzie-
dzinie nauk humanistycznych . Wyróżnienie to otrzy-
muje za tłumaczenie z duńskiego Okruchów filozoficz-
nych. Chwili . Rok później Profesorowi wręczona zosta-
ła Nagroda Indywidualna I Stopnia Ministra Kultury 
i Sztuki . Natomiast na wniosek trójmiejskich uczelni 
artystycznych: Akademii Muzycznej im . Stanisława 
Moniuszki oraz Akademii Sztuk Pięknych, Karolowi 
Toeplizowi nadano Złoty Krzyż Zasługi . W kolejnym 
roku na wniosek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Pre-
zydent RP przyznaje Profesorowi Karolowi Toeplitzowi 
Krzyż Kawalerski OOP .

Lata 90 . i następne nie zwalniają tempa . W 1990 r . 
Karol Toeplitz wygłosił we Wrocławiu referat pt . Kier-
kegaard ein Nachkomme Hegels, w ramach Światowe-
go Kongresu Heglowskiego . W 1991 r . bierze udział 
w Międzynarodowym Kongresie International Ecu-
menical Fellowship w Seggau (Austria), gdzie przedsta-
wia temat: Dein Will geschehe – Zur Freiheit berufen . 
W tym samym roku, z inicjatywy i na prośbę konsula-
tu RFN w Gdańsku, Karol Toeplitz, przez dwa kolejne 
lata, wykłada w języku niemieckim w Nauczycielskim 
Kolegium Języków Obcych w Elblągu . Drogę z Gdań-
ska do Elbląga pokonuje samochodem – za kierowni-
cą siedzi żona Czesława . Mąż w tym czasie może czy-
tać, sprawdzać prace studentów itd . Rok 1992 to data 
nawiązania stałej współpracy z Chrześcijańską Aka-
demią Teologiczną . Będzie tam wykładać, na drugim 
etacie, a potem na pierwszym, aż do roku 2009, czy-
li do momentu przejścia na emeryturę . Pracę w ChAT 
zaproponował Profesorowi ks . bp . prof . dr hab . Wik-
tor Wysoczański – zwierzchnik Kościoła Starokatolic-
kiego . W tym okresie uczelnia zgłaszała zapotrzebowa-
nie na samodzielnych pracowników naukowych, w celu 
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utrzymania praw doktoryzowania, a potem także ha-
bilitowania, a skoro Karol Toeplitz, formalnie lutera-
nin, zajmował się „heretykiem” Kierkegaardem, będą-
cym nominalnie protestantem, to właśnie do niego, 
jako tłumacza, znawcy i popularyzatora myśli Duńczy-
ka, wystosowano zaproszenie z propozycją współpracy . 
Profesor obejmuje kierownictwo w Katedrze Filozofii 
i Socjologii ChAT . Wchodzi również w skład Senatu 
uczelni, prowadzi zajęcia z historii filozofii, etyki teo-
retycznej i normatywnej, estetyki i kulturoznawstwa . 
W czasie pracy na ChAT podjął gruntowne studia nad 
teologią trzech różnych konfesji chrześcijańskich: pra-
wosławnej, starokatolickiej i protestanckiej . Lata spę-
dzone na warszawskiej uczelni obfitują w liczne wy-
jazdy . Wykłada jako „Gastprofesor” na uniwersytetach 
w Bonn, Münster, Berlinie oraz Bernie . Wyjeżdża z od-
czytami na konferencje międzynarodowe, kongresy na-
ukowe oraz mnogie odczyty w ośrodkach naukowych 
Europy: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Rosja i Szwaj-
caria . W tym czasie, skoro dał się poznać jako wyśmie-
nity tłumacz języka niemieckiego, duńskiego oraz ro-
syjskiego, może swobodnie nie tylko przekładać teksty 
filozoficzne na język polski, ale prezentować własne po-
glądy i interpretacje, jak i prowadzić wykłady na uni-
wersytetach europejskich . Poza tym zaangażowanie się 
w życie naukowo-akademickie Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej owocowało możliwością publikacji 
w „Roczniku Filozoficznym ChAT” . Profesor recenzuje 
również rozprawy doktorskie nie tylko w swojej uczel-
ni, ale i na KUL-u, na Uniwersytetach: Wrocławskim, 
Gdańskim, Warszawskim .

W roku 1992 Profesor przekłada z języka niemiec-
kiego Nie i amen niepokornej i niezależnej w myśleniu 
Uty Ranke-Heinemann13 . Znalazł się wśród członków 
redakcji w anglojęzycznym kwartalniku o światowym 
zasięgu „Dialogue and Humanism”, potem „Dialo-
gue and Universalism”; funkcję tę pełni przez sześć lat, 
by w kolejnym etapie współpracy wejść w skład Rady 
Redakcyjnej, do której należą znaczące nazwiska na-
ukowe z kraju i zagranicy . Teksty prof . Toeplitza regu-
larnie wypełniają strony czasopisma . 30 . lipca 1995 r . 
Karol Toeplitz otrzymuje tytuł profesora nauk humani-
stycznych . Dwa lata później ukazuje się książka Petera 
Wusta, Niepewność i ryzyko, w Jego tłumaczeniu oraz 

13 Uta Ranke-Heinemann (ur . 1927) – uczennica Rudolfa Bultmanna . Jako 
pierwsza kobieta, w 1969 r . habilitowała się z teologii katolickiej, również 
jako pierwsza kobieta, w roku 1970, otrzymała stopień profesora oraz kie-
rownictwo Katedry Teologii Katolickiej na uniwersytetach w Duisburgu 
i Essen . Za krytykę Kościoła Katolickiego została pozbawiona katedry, tak 
zw . konkordatowej . Oprócz Nie i amen, na język polski, przetłumaczona zo-
stała książka: Eunuchy do raju. Kościół Katolicki a seksualizm, Gdynia 1995 .

z Jego wstępem i komentarzami . 
Drugą uczelnią, z jaką Profesor związał swoją karie-

rę naukową w latach 90 . ubiegłego stulecia, była Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – dzisiejsza Aka-
demia Pomorska . Od 1997 r . zajmuje tam stanowisko 
profesora zwyczajnego . Zatrudniony na pierwszym eta-
cie, najpierw na Wydziale Filologiczno-Historycznym 
w Instytucie Filologii Polskiej, a następnie na tym sa-
mym wydziale, w Instytucie Polonistyki, jednocześnie 
kontynuuje pracę naukową i translatorską . Nakładem 
Akademii Pomorskiej w roku 2007 wydano Powódź 
i małe formy, w 80-tą rocznicę urodzin Güntera Gras-
sa. Tłumaczenia z języka niemieckiego dokonał Karol 
Toeplitz, poza tym całość opatrzył wstępem i komenta-
rzami oraz dopełnił własnymi tekstami . W tym samym 
roku ukazała się pozycja poświęcona Leszkowi Koła-
kowskiemu, przygotowana przez prof . Toeplitza w 80 . 
rocznicę urodzin Mistrza: He/u/rezje, czyli preantyczna 
teraźniejszość... Rok 2007 obrodził ponadto wyborem 
tekstów Kierkegaarda wydanych w Toruniu, jaki sta-
nowiły Pisma mniejsze . Znalazły się w nim: „De omni-
bus dubitandum est”; Uzbrojona neutralność; Dialektycz-
ne stosunki: to, co ogólne, pojedynczy, nadzwyczajny poje-
dynczy; O różnicy między geniuszem i apostołem; Hiob; 
Demis-praediken .

W latach 1990–2009 Profesor był promotorem kil-
kudziesięciu prac magisterskich oraz 6 doktoratów . 
Jako osobie posiadającej znaczące kompetencje nauko-
we, powierzono Mu recenzowanie dorobku naukowe-
go kandydatów do tytułu doktora honoris causa. Opi-
niował trzy takie doktoraty: prof . Leszka Kołakowskie-
go dla Uniwersytetu Gdańskiego (w tym przypadku 
był jego wnioskodawcą), jak i dla Uniwersytetu Wro-
cławskiego; prof . S . Stadlera z Berna dla Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz „Papieża 
Wschodu”, Patriarchy Ekumenicznego Konstantyno-
pola Bartłomieja I również dla Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej . Poza tym był recenzentem dwóch 
tytułów profesorskich i dwóch habilitacji oraz siedmiu 
doktoratów . Do dziś opiniuje wnioski badawcze składa-
ne w Komitecie Badań Naukowych oraz dla Fundacji 
Nauki Polskiej . Decyzją CK d/s SiTN, niezależnie od 
filozofii, uzyskał  pełne uprawnienia w dziedzinie teo-
logii, w zakresie promotorstwa i recenzowania rozpraw 
naukowych oraz przeprowadzania przewodów habilita-
cyjnych i profesorskich . Przez dwie kadencje był człon-
kiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN . Jest aktyw-
nym członkiem International Society for Universalism 
oraz International Ecumenical Fellowship. Nie należy 
zapominać, że aktywność pisarska Profesora Toeplitza 
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nadal nie maleje . Podsumowując Jego spuściznę, zobo-
wiązani jesteśmy wymienić 13 pozycji zwartych książ-
kowych, ok . 170 artykułów naukowych i ok . 260 o cha-
rakterze literackim i popularnonaukowym14 . 

Nawet po przejściu na emeryturę Karol Toeplitz ak-
tywnie uczestniczy w życiu naukowym, tłumaczy i pi-
sze artykuły . W 2011 r . nakładem Wydawnictwa Ma-
rek Derewiecki ukazało się ponad 660-stronicowe tłu-
maczenie Nienaukowego zamykającego post scriptum 
oraz drugie wydanie Okruchów filozoficznych i Chwi-
li . W przedmowie do pierwszego polskiego wydania 
Okruchów filozoficznych… z 1988 r ., w ostatnim aka-
picie przedmowy, Profesor odniósł się do dzieła jakim 
jest ...post striptum w słowach: „Traktat ten, pozwalający 
lepiej zrozumieć meandry różnych odmian dwudziesto-
wiecznej filozofii człowieka, jeszcze czeka na swego tłu-
macza” . I oto po 23 latach doczekał się go w osobie, ni-
kogo innego, jak prof . Karola Toeplitza (!) Dziełu temu 
nie tylko poświęcił czas, zaangażował całą swoją wiedzę 
i translatorskie doświadczenie, ale i zdrowie…W pra-
cy dopingowała i wspierała męża, wciąż i niestrudzenie, 
żona Czesława, bez której, jak sam przyznaje, owo dzie-
ło życia nie znalazłoby swego szczęśliwego zwieńcze-
nia w postaci tych 660 stron . Prof . Toeplitzowi w trak-
cie pracy nad …post scriptum pomocna była nie tylko 
50-letnia praktyka translatorska oraz związana z tym 
gruntowna znajomość meandrów języka duńskiego, 
ale również przejęcie poniekąd sposobu myślenia oraz 
„przeżywania pewnych problemów” w sposób bliski 
Kierkegaardowi . To szczególne empatyczne zespole-
nie wzmogło się po podróży po Zelandii, jaką Toeplitz 
odbył, odwiedzając miejsca bliskie Duńczykowi . Pro-
cesowi tłumaczenia dzieł filozoficznych poświęcił K . 
Toeplitz niejeden ze swych artykułów . Między innymi, 
w tekście zatytułowanym O niektórych osobliwościach 
przekładu tekstów filozoficzno-religijnych, wskazuje, co 
brać pod uwagę zanim zasiądzie się do pracy nad prze-
kładem . Według naszego Filozofa, niepodobna zostać 
liczącym się humanistą, jeśli nie przetłumaczy się choć-
by jednej książki . Doświadczenie tego rodzaju uzbraja 
w cierpliwość, uczy precyzji myślenia, pozwala wnik-
nąć w wieloznaczności językowe oryginału i przekładu, 
a przede wszystkim uczy odpowiedzialności za słowa .

W 2013 r . prof . Karol Toeplitz otrzymał propozy-
cję od prof . Antoniego Szweda, aby czynnie włączył 
się w projekt badawczy, mający na celu wydanie dzieł 

14 W Bibliografii przedmiotowej prof . Karola Toeplitza nie zostały wymienio-
ne wszystkie jego artykuły o charakterze literackim i popularnonaukowym, 
z uwagi na ich znaczącą liczbę, jak i niemożność odszukania ich w zasobach 
bibliotecznych . Prof . K . Toeplitz nie prowadził ewidencji swoich publikacji . 

wszystkich Kierkegaarda w Polsce przez Centrum Ba-
dań Myśli Sørena Kierkegaarda przy IFiS Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie . Prof . Toeplitz wspo-
minał swego czasu, że podczas jednego ze swych po-
bytów w Danii, opuszczając przed północą bibliotekę, 
gdzie zbierał materiały do dalszych badań, pozostawił 
w niej grono kierkegaardologów z Japonii, którzy koń-
czyli prace nad wydaniem dzieł wszystkich „Sokrate-
sa” z Kopenhagi w kraju Kwitnącej Wiśni, a był to rok 
1996 . W Polsce do tej pory nie posiadamy komplet-
nego wydania dzieł Sørena Kierkagaarda, jak się oka-
zuje nie jest to takie proste . Polscy Czytelnicy muszą 
uzbroić się w cierpliwość…tym czasem prof . Toeplitz 
przetłumaczył najważniejsze pisma z ostatnich lat Kier-
kegaarda, które zostały opublikowane pod wspólnym 
tytułem Pisma późne . W skład owego wyboru weszły: 
O mojej działalności jako pisarza; Punkt widzenia doty-
czący mojej działalności jako pisarza. Bezpośredni komu-
nikat. Meldunek dla historii; Aneks. „Pojedynczy”. Dwie 
„noty” dotyczące mojej działalności jako pisarza; Zaleco-
ne dla własnej oceny współczesności; Osądź sam! Zalecone 
dla samooceny współczesności. Część druga; Czy Biskup 
Mynster był „świadkiem prawdy”, jedynym z „prawdzi-
wych świadków prawdy” i czy jest to prawdą? Książka 
ukazała się w listopadzie 2016 roku nakładem Wydaw-
nictwa Marek Derewiecki przy wsparciu finansowym 
dwóch miast Gdańska i Sopotu .

Aktualnie Karol Toeplitz pracuje nad powtórnym 
tłumaczeniem Bojaźni i drżenia . Pamiętamy, że auto-
rem pierwszego był Jarosław Iwaszkiewicz . Nowy prze-
kład pojawi się na rynku wydawniczym w roku 2018 
w Wydawnictwie Marek Derewiecki . 

Karol Toeplitz poświęcił studiom nad Kierkegaar-
dem ponad 50 lat swojej pracy naukowej . Jego artykuły 
na temat Duńczyka są cytowane przez wszystkich zaj-
mujących się myślą filozoficzno-teologiczną Kierkega-
arda w Polsce . Zdaniem Antoniego Szweda, „Profesor 
Toeplitz dokonał nie tylko precyzyjnego, wręcz wzorco-
wego, przekładu, ale ustalił również większość polskiej 
terminologii kierkegaardowskiej”15 . W swoich poglą-
dach o Sokratesie z Kopenhagi, Profesor wyraża opinię, 
że jawna niechęć Duńczyka do panlogizmu Hegla i sta-
nowcza jego krytyka kumuluje się w ostrym potępieniu 
zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa, pośredniego 
przekazu i odczytaniu Pisma Świętego oraz tajemnicy 
dogmatu . Søren Kierkegaard posługuje się racjonalny-
mi argumentami, aby w pewnym momencie zrezygno-
wać z danych rozumu na rzecz „SKOKU” w głębiny 
15 Antoni Szwed, Kierkegaard w Polsce, (w:) Aktualność Kierkegaarda. W 150 

rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi, red . nauk . A . Szwed, Kęty 2006, s . 197 .
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wiary . Duńczyka analiza trzech stadiów drogi życia: 
estetycznego, etycznego i religijnego, argumentuje To-
eplitz, była ze wszech miar racjonalna . Dopiero wspo-
mniany „SKOK” aktu wiary był sprzeczny z postulata-
mi rozumu i „zawieszał” obowiązywanie sfery etycznej 
i religijnej, jak to miało miejsce w przypadku ofiarowa-
nia Bogu Izaaka (Bojaźń i drżenie) . Otóż, gdyby wiara 
nie była „ponad” (supra) – Abraham byłby mordercą, 
a nie „ojcem wiary” trzech religii monoteistycznych: ju-
daizmu, chrześcijaństwa i islamu . Zdaniem Toeplitza, 
Kierkegaardowska antysystemowość neguje możliwość 
immanentnie niesprzecznego „chrześcijańskiego egzy-
stencjalizmu” . Doktryna chrześcijańska i filozofia eg-
zystencjalna są z sobą trudne do pogodzenia . W jed-
nym ze swoich artykułów, O możliwości i niemożliwości 
istnienia „chrześcijańskiego egzystencjalizmu”16, Profesor 
pisze: „Im więcej pierwiastków egzystencjalnych, tym 
mniej chrześcijańskich i odwrotnie . Albo wiara, albo 
wiedza, albo chrystianizm, albo postawa egzystencjal-
na”; a jeśli już przyjąć, stwierdza dalej Toeplitz, że ta-
kowe „egzystencjalizmy” bytują, to nigdy w „czystej” 

16 O możliwości i niemożliwości istnienia „chrześcijańskiego egzystencjalizmu”, 
„Studia Filozoficzne”, nr 7 (212), 1983, s . 3–26 .

postaci i jako takie cechuje je wewnętrzna kruchość . 
Kierkegaard Toeplitza jest nad-racjonalistą, tym, któ-
ry wykazuje, że rudymentarną zasadę chrześcijaństwa 
i wszelkiej religii stanowi tajemnica, a ta ze swej na-
tury nie daje się pochwycić w karby kategorii czystego 
rozumu . Nasz kierkegaardolog dochodzi do przekona-
nia, że „irracjonalizm” Duńczyka ma tak wielką siłę, 
iż rozsadza od środka chrześcijaństwo wyznaniowe17 . 
W swoich badaniach prof . Toeplitz dokonuje również 
istotnego rozpoznania tak ważnych kategorii filozofii 
egzystencji, jakimi są kategoria dialektyki jakościowej, 
dookreślanej przez takie podstawowe pojęcia egzysten-
cjalizmu, jak kategoria: wyboru, powtórzenia, skoku ja-
kościowego, subiektywizacji i resubiektywizacji18 .

 Nie ulega wątpliwości, że miłość, jaką żywi Profesor 
Karol Toeplitz do Kierkegaarda, jest miłością odwza-
jemnioną . Pierwszy zawdzięcza drugiemu profesurę, 
natomiast Duńczyk, swemu polskiemu tłumaczowi, ro-
snącą nieustannie popularność wśród polskich czytelni-
ków, rosnącą, w miarę jak dojrzewa następne pokolenie 
wychowanków Profesora .

17 Tenże, …Sola scriptura, „Rocznik Filozoficzny Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej”, 1990, R . XXXII, z . 1, s . 235–246 .

18 Tenże, Dialektyka jakościowa Sørena Kierkegaarda, „Studia Filozoficzne”, 
nr  2 (171), 1980, s . 6–81 oraz A . Szwed, Kierkegaard w Polsce, art . cyt ., 
s . 207 .
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Karol Toeplitz – „The Kinsman from 
the Confraternity of Lovers of Lunacy and Maniacallity”

(Summary)

Professor Karol Toeplitz (a full professor) was born in Sopot, a Baltic seaside resort-town, on the 20th of March in 
1936, studied philosophy and graduated from the University of Warsaw in 1957 . His dissertation, entitled Faith 
and Moral Choice in S. Kierkegaard, was written under the supervision of the well-known Polish philosopher, pro-
fessor Leszek Kolakowski, and defended at the University of Warsaw in 1967 . Later this dissertation became the 
basis for the development and publication of the first Polish monograph on the philosophical and theological tho-
ught of S . Kierkegaard, supplemented by the translations of some passages chosen from the original writings . This 
precursory text contributed to the increased arousal of interest in the Danish thinker .

Continuing the course of his academic career and achieving more degrees, Professor Karol Toeplitz was, inter 
alia, a lecturer at the Christian Theological Academy in Warsaw, The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in 
Gdansk, and the Pomeranian Academy in Slupsk . He also gave guest lectures in several European countries, inclu-
ding Denmark . He supervised the processes of preparing and finishing five PhD theses and was a reviewer of two 
honoris causa doctorates: the one that resulted in granting this honorary title to his former supervisor, Leszek Ko-
lakowski, at the University of Gdansk, and with the other PhD h .c . degree H .Em . the Patriarch of Constantinople 
Bartholomew was awarded at the Christian Theological Academy in Warsaw . 

Professor Karol Toeplitz wrote the total of 13 books, accumulated to his credit . They make up the totality of 
texts of different forms: some of them are the translations of some crucial works of authorship, written by Kierke-
gaard . The translated texts include: the second volume of Either/Or (Enten-Eller), Concluding the Unscientific Post-
script to “Philosophical Crumbs” (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler), Philosophical 
Crumbs (Philosophiske Smuler), a set of articles published in the magazine “Moment” (Øieblikket), and a wide range 
of other pieces of Kierkegaard’s writings entitled The smaller, the node of which contains the essay “De omnibus 
dubitandum est”, where he took the pseudonym Johannes Climacus and “About the Difference Between a Genius and 
an Apostle” (Om Forskjellen Mellem et Genie og en Apostel).

Professor Karol Toeplitz also published 130 scientific articles in Poland, Germany, Austria and Switzerland . He 
is the author of about 250 articles of popular science, journalistic literary texts (worked on over 10 years in Cracow, 
overlooking the literary weekly “Literary Life”) . For two decades he was a member of the Committee of Philoso-
phical Sciences of the Polish Academy of Sciences . He belongs to the advisory editorial council of the English-lan-
guage scientific journal “Dialogue and Universalism” . He was with offered with many prizes and honors for his 
scientific and translator’s work . In 1988 he received the Individual Award of the Minister of Culture and Art . The 
translations of the Philosophical Crumbs and the Moment were awarded in 1988 . 

Keywords: Karol Toeplitz, Kierkegaard, Polish translations of works of Kierkegaard, philosophy, theology .
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tor działów: „Myśli Powszechne” i „Biblioteka Literatury Obcej” . Współredaktor naukowy dwóch książek oraz au-
torka artykułów naukowych i popularnonaukowych drukowanych w polskich periodykach . W latach 2012–2015 
– wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; zainteresowania badawcze: filozofia religii, 
filozofia polityki, metafizyka, epistemologia, logika, filozofia egzystencjalna, scholastyka, paleografia; źródła po-
wstania totalitaryzmów XX wieku oraz ich krytyka, religijność poza konfesyjna, relacje między wiarą a religią . 
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I. PUBLIKACJE KAROLA TOEPLITZA

A. Książki i opracowania książkowe 
(pierwsze wydania, wznowienia, przekłady)

1 . Egzystencjalizm jako zjawisko kulturowe, Wydaw-
nictwo Akademii Muzycznej, Gdańsk 1983, 207 s . 

2 . He/u/rezje, czyli preantyczna teraźniejszość. Lesz-
kowi Kołakowskiemu w 80. rocznicę urodzin, Pu-
blisher-Innowacje, Goleszów 2007, 216 s . 

3 . Kierkegaard, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1975, seria „Myśli i Ludzie”, 324 s .; wyd . 2: War-
szawa 1980, 320 s . [oprac . i tłum .]

4 . Kjerkegor, tłum . na serb . P . Vujičić, „Grafos”, Bel-
grad 1980, 323 s .

5 . Nad Kierkegaardem i egzystencjalizmem [studium], 
[w:] Kierkegaard S ., Okruchy filozoficzne. Chwi-
la, tłum . z j . duń . K . Toeplitz, PWN, Warszawa 
1988, s . VII–LXVI; wyd . 2: Wydawnictwo Marek 
Derewiecki, Kęty 2011, s . 7–52 . 

B. Rozprawy i artykuły naukowe

 FILOZOFIA I TEOLOGIA

1 . A Farewall to Prof. Leszek Kołakowski (1927 – 
2009), „Dialogue and Universalism” 2010 vol . XX 
nr 7, s . 83–94 . [Tłumaczenie tekstu zamieszczo-
nego w „Znaku”, zob . niżej nr 39 .] 

2 . Apoteoza zelotyzmu?, „Słowo i Myśl” 1999 nr 3–4, 
s . 4–5 . 

3 . Apoteoza zelotyzmu?, „Słowo i Myśl” 2006 nr 4 
(91), s . 11–12 . 

4 . Apoteoza zelotyzmu?, „Przegląd Ewangelicki” 
2006 nr 1–2, s . 89–93 . 

5 . Bądź wola Twoja. Powołani do wolności, „Rocz-
nik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej” 1992 R . XXXIV z . 2, s . 63–80 .

6 . Between Scylla and Charybdis or the Dilemma Be-
tween Wisdom and Loyality, „Dialogue and Uni-
versalism” 1997 vol . VIII nr 5–6, s . 133–140 .

7 . Biblia i demokracja, „Wiadomości Kulturalne” 
1995 nr 45, s . 19 .
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8 . Biblia jako fundament kultury europejskiej, [w:] Fa-
cere veritatem in caritate, [Księga pamiątkowa dla 
Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji nadania 
honorowego tytułu: Licencjusz Teologii Adwen-
tystycznej przez Senat WST-H im . Michała Be-
liny Czechowskiego], red nauk . R . Król, D . Pater, 
Wydawnictwo „Signa Temporis”, Podkowa Leśna 
2009, s . 391–406 .

9 . Biblia jako fundament kultury europejskiej, [w:] 
Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, red . 
nauk . W . Słomski, Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2010, 
s . 429–448 .

10 . Bibliografia światowa opracowań poglądów 
S. A. Kierkegaarda, „Studia Filozoficzne” 1981 nr 
3 (184), s . 157–176 . 

11 . „Choroba na śmierć” czy śmierć tej choroby? [wstęp], 
[w:] Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sørena Kier-
kegaarda, red nauk . M . Urban, ks . W . Zuziak, Wy-
dawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, s . 7–21 .

12 . Czy nieodpowiedzialne słowo może zabić?, „Rocz-
nik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej” 2000 R . XXXXII z . 2, s . 215–223 .

13 . Czy nieodpowiedzialne słowo może zabić?, „Myśl 
Protestancka” 2001 nr 4, s . 13–21 . 

14 . Czy sprzeczności mogą mieć budujący charakter?, 
„Słupskie Studia Filozoficzne” 2002 nr 4 , s . 5–20 . 

15 . Dialektyka jakościowa Sørena Kierkegaarda, „Stu-
dia Filozoficzne” 1980 nr 2 (171), s . 69–82 .

16 . Der Abrahamskonflikt aus der Sicht S.A. Kireke-
gaards, [w:] Reden von Gott in der Mitte Europas . 
Evangelische Theologie im Kontext Bonn-Prag-War-
schau, red nauk . Michael Meyer-Blanck (Hg .), 
Rheinbach (CMZ-Verlag) 2004, s . 91–111 .

 
17 . Dezalienacja w egzystencjalizmie i filozofii K. Mark-

sa, „Człowiek i Światopogląd” 1973 nr 6, s . 22–44 .

18 . Die Polen ihre Nachbaren und sie selbst, [w:]Wschód – 
Zachód. Dialog języków i kultur, red . nauk . Z . No-
wożenowa ,Wydawnicwo Naukowe Akademii Po-
morskiej w Słupsku, Słupsk 2006, s . 293–301 

19 . Dlaczego Kierkegaard nie mógł uznać siebie za chrze-
ścijanina? [Od tłumacza], [w:] Pisma mniejsze (wy-
bór), tłum . z duń . K . Toeplitz, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2007, s . 5–10 .

20 . Doktorat honoris causa prof. Leszka Kołakowskiego, 
„Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej” 2003 R . XXXXV z . 1, s . 203–211 .

21 . Gott und Christ bei S. Kierkegaard, [w:] Religion 
und Gott im Denken der Neuzeit, Paderborn-Mün-
chen-Wien-Zürich 2000, s . 183–199 . 

22 . Gott und Christ in der Philosophie Kierkegaards, 
„Schelling Jahrbücher“ 1996, s . 183–199 . 

23 . Egzystencjalizm hipostazą?, „Studia Filozoficzne” 
1983 nr 8–9 (213–214), s . 181–195 .

24 . Egzystencjalizm religijny, „Euhemer” 1971 nr 2, 
s . 105–110 .

25 . Egzystencjalna resubiektywizacja. (Rys krytyczny), 
„Człowiek i Światopogląd” 1979 nr 12, s . 133–144 .

26 . Eine Frage so alt wie die Menschheit, „Parerga . Mię-
dzynarodowe Studia Filozoficzne”, Katedra Filo-
zofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finan-
sów i Zarządzania, Warszawa 2004, s . 15–20 . 

27 . Faryzeusz, [w:] Młodzieżowe ruchy religijne wobec 
konfliktów społecznych, red . nauk . S . Konstańczak, 
Instytut Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Słupsku, Słupsk 1999, s .19–25 .

28 . F. Kafki i J.P. Sartre’a reinterpretacja „Konfliktu 
Abrahama”, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, 
Seria: Filozofia, 1966 z . 2, s . 41–56 .

29 . Głos w dyskusji, „Rocznik Teologiczny Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej” 1992 R . XXXIV 
z . 1, s . 255–260 .

30 . Hat Europa eine Christliche Zukunft?, [w:] Czło-
wiek, świat, filozofia [Praca zbiorowa z okazji 
50-lecia pracy naukowej prof . Bronisława Buli-
kowskiego], red . nauk . W . Słomski, R . Król, Ka-
tedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarzą-
dzania, Warszawa 2009, s . 689–703 .
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31 . Hat Europa eine Christliche Zukunft? (Eine Hypo-
these), [w:] Wschód-Zachód. Dialog języków i kul-
tur, red . Z . Nowożenowa, Akademia Pomorska 
w Słupsku, Słupsk 2006, s .293–301 . 

32 . He/u/rezja, albo o relacji między ortodoksją i here-
zją, „Słowo i Myśl” 2006 nr 6 (93), s . 5–8 . 

33 . Ile razy zapiał kur?, „Gdański Rocznik Ewangelic-
ki” 2013 vol . VII, s . 387–389 . 

34 . Irracjonalizm przeciwko racjonalizmowi (Kierke-
gaard przeciwko Heglowi), „Studia Filozoficzne” 
1970 R .13 nr 4–5, s . 78–98 .

35 . Jednostka a społeczeństwo w filozofii S. A. Kierkega-
arda, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, Seria: 
Filozofia, 1967 R . X z . 3, s . 37–73 .

36 . Kierkegaard ein Nachtkomme Hegels?, [w:] Hegel 
im Kontext der Wirkungsgeschichte. Internationa-
ler Hegel-Kongres 1990, Wyd . Karol Bar, Wrocław 
1992, s . 125–140 .

37 . Kierkegaard jako krytyk Kościoła, „Euhemer” 1971 
nr 3, s . 79–93 .

38 . Konflikt Abrahama (próba egzystencjalizacji religii 
prawa w ujęciu S. Kierkegaarda), „Gdańskie Ze-
szyty Humanistyczne”, Seria: Filozofia, 1966 R . 
IX z . 2, s . 29–71 .

39 . Kontrowersje, „Przegląd Ewangelicki” 2005 nr 2, 
s . 46–51 .

40 . Kuszenie świętego Piotra Apostoła, „Gdański Rocz-
nik Ewangelicki” 2013 vol . VII, s . 390–394 .

41 . Leszek. Pożegnanie Leszka Kołakowskiego, „Znak” 
2009 nr 652, s . 88–98 .

42 . Live as a Children of Light, [w:] Proceedings of the 29 
Intenational Conference of the IEF, red . D . Trein, 
Halewijn/Antwerpen 1998, s . 5–6 .

43 . Meandry translacji, „Słupskie Prace Filologiczne” 
2002 nr 1, s . 115–120 . 

44 . Mieczysława Krąpca dialog, czyli rozrachu-
nek w Kościołem Wschodnim i Reformowanym 

(protestantyzmem), „Myśl Protestancka” 2000 
nr 1, s . 35–42 .

45 . Mieczysława A. Krąpca pojmowanie Kościoła 
Wschodniego i Reformowanego (protestanckiego), 
„Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej” 2000 R . XXXXII z . 1, s . 321–327 .

46 . Moc zaklęta w słowach [wprowadzenie], [w]: Lowrie 
W ., Kierkegaard, tłum . z j . ang . J . A . Prokopski, Wy-
dawnictwo Marek Derewecki, Kęty 2011, s . 7–8 .

47 . Modlitwa Pańska, „Przegląd Ewangelicki” 2004 
nr 4, s . 52–56 . 

48 . Mur, „Myśl Protestancka” 2001 nr 2, s . 36–38 .

49 . Nadzieja złem z puszki Pandory?, „Słupskie Studia 
Filozoficzne” 1998 nr 1, s . 59–89 .

50 . Nieuchronność rozpaczy, [w:] Człowiek wobec roz-
paczy w filozofii Sørena Kierkegaarda, red . nauk . 
M . Urban, W . Zuziak, Wydawnictwo Naukowe 
PAT, Kraków 2004, s . 25–60 .

51 . O immanentnych sprzecznościach Biblii inaczej, 
[w:] Filozofia – dialog – uniwersalizm. Księga dedy-
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niejszość . Książka dedykowana Leszkowi Kołakow-
skiemu w 80-tą rocznicę urodzin, Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna . [Spotkanie autorskie z ini-
cjatywy Koła Teologów .]

2008 – Współczesna interpretacja tekstów starotestamen-
towych, Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Ekume-
nicznego, Sopot . [Odczyt .]



» 93 «

Bibliografia prof. Karola Toeplitza Opracowała Maria Urbańska-Bożek

2008 – Powódź i małe formy, w 80-tą rocznicę urodzin 
G. Grassa,

Pisma mniejsze oraz He/u/rezje czyli preantyczna teraź-
niejszość. Książka dedykowana

Leszkowi Kołakowskiemu w 80-tą rocznicę urodzin, Wy-
dział Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego . [Spo-
tkanie autorskie .]

2008 – Powódź i małe formy, w 80-tą rocznicę urodzin 
G. Grassa,

Pisma mniejsze oraz He/u/rezje czyli preantyczna teraź-
niejszość. Książka dedykowana Leszkowi Kołakowskie-
mu w 80-tą rocznicę urodzin, Koło Seniorów Uni-
wersytetu Gdańskiego . [Spotkanie autorskie .]

2009 – Samotność Abrahama w interpretacji S. Kierkega-
arda – aspekty filozoficzne i teologiczne . Pomorskie To-
warzystwo Filozoficzno – Teologiczne oraz Gdańska 
Biblioteka PAN . [Wykład publiczny .]

 
2011 – Spotkanie z Sørenem Kierkegaardem poprowadzi 

profesor Karol Toeplitz, Spółdzielnia Literacka, ul . 
Króla Jana Kazimierza 2, Sopot . [Wykład publiczny .]

2013 – Konflikt Abrahama, Polskie Towarzystwo Ewan-
gelickie, Sopot . [Odczyt .]

2013 – Wiara w refleksji S. Kierkegaarda, IFiS Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie, na zaproszenie 
Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda . [Wy-
kład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia działalności .]

2013 – Aktualność Kierkegaarda, dyskusja z udziałem 
Karola Toeplitza, Hieronima Chojnackiego, Romu-
alda Piekarskiego oraz Marii Urbańskiej-Bożek, Po-
morskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, dys-
kusja odbyła się 11 .10 . 2013 w Gdańskiej Bibliotece 
PAN . 

2017 – Pozakonfesyjne chrześcijaństwo Sorena Kierkega-
arda, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teolo-
giczne, wykład wygłoszony 07 .09 .2017 w Gdańskiej 
Bibliotece PAN, w ramach cyklu wykładowego Era 
protestancka w filozofii, teologii i sztuce . 
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1976 – Nagroda Ministra Kultury, i Sztuki I Stopnia 
za działalność naukową .

1985 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, Indywidu-
alna II stopnia, za szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie dydaktyczno-wychowawczej w wyższym szkol-
nictwie artystycznym . 

1988 – Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich 
za najlepszy przekład literatury obcej na język polski 
w dziedzinie nauk humanistycznych: Karol Toeplitz 
za przekład z języka duńskiego: Søren Kierkegaard, 
Okruchy filozoficzne. Chwila .

1989 – Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztu-
ki I Stopnia .

1989 – Złoty Krzyż Zasługi przyznany na wniosek Aka-
demii Muzycznej im . Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku . 

1990 – Krzyż Kawalerski OOP przyznany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej na wniosek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich .

1992 – Nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w pra-
cy dydaktycznej i wychowawczej Kuratora Oświa-
ty w Elblągu [Za prowadzenie zajęć na studium li-
cencjackim w języku niemieckim przez 4 semestry 
(na prośbę Konsul Generalnej RFN w Gdańsku)] . 

2001 – Jest-że dla prawdy przyszłość jaka? Prace dedy-
kowane Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, red . Adam 
A . Korzus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2001, 224 s . [Wydana z okazji 40 . rocznicy rozpo-
częcia pracy naukowej .] .

2002 – Profesorowi Karolowi Toeplitzowi w 40-lecie pra-
cy naukowej, „Zwiastun” 2002 nr 4 s . 14 . [Autor listu 
podpisał się inicjałami L .K .]

2014 – Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Hono-
rowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, 
red . nauk . Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bo-
żek, Gdańsk 2014 . 
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2014 – List gratulacyjny od władz Akademii Pomorskiej 
w Słupsku z okazji 20 . rocznicy wręczenia nomina-
cji profesorskiej Karolowi Toeplitzowi [w:] Polifonicz-
ny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana 
Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, red . nauk . Edward 
Kasperski, Maria Urbańska-Bożek, Gdańsk 2014 . 

2014 – List gratulacyjny od władz Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie z okazji 20 . 
rocznicy wręczenia nominacji profesorskiej Karolo-
wi Toeplitzowi . [w:] Polifoniczny świat Kierkegaarda. 
Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi 
Toeplitzowi, red . nauk . Edward Kasperski, Maria 
Urbańska-Bożek, Gdańsk 2014 . 

2015 – Laudacja wygłoszona przez Jacka A . Prokopskie-
go z okazji benefisu Karola Toeplitza w 20 . roczni-
cę wręczenia nominacji profesorskiej . Benefis po-
łączony z wręczeniem Księgi Honorowej odbył się 
25 .  02 .  2015, Dworek Sierakowskich, ul . Czyżew-
skiego, Sopot; opublikowana: Jacek Aleksander Pro-
kopski, Prokopski o Toeplitzu, czyli uczeń o mistrzu, 
„Topos” Nr 3 (142) 2015, s . 177–181 .
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1 Pierwodruk: „Litery” 1968 nr 3 (74), s . 9 . 

W związku z szalejącym obecnie w Grecji terrorem, 
którego ofiarą pada przede wszystkim elita intelektu-
alna kraju, poświęcam niniejsze rozważania czołowe-
mu filozofowi Sokratesowi Leokoonowi, który dzieli los 
swojego wielkiego imiennika sprzed dwudziestu kilku 
wieków . Obu Sokratesów oskarżono oto samo miej wię-
cej . Ponieważ jednak dyktatura cenzury wojskowej nie 
przepuszcza żadnych dokładniejszych informacji o swo-
ich oponentach, mogłem wykorzystać jedynie te dane, 
które dotyczą starożytnego Sokratesa .

Sokrates był jak wiadomo jedną z tych światłych po-
staci, z którą pije się nie tylko bruderszaft cykutą, ale 
która została skazana przez demokratycznie usposobio-
nych ateńczyków pod wpływem oszczerczych oskarżeń . 
Brzmiały one następująco: „Sokrates wykracza przeciw 
prawom, ponieważ nie uznaje Bogów, których uznaje 
państwo, a na ich miejsce wprowadza nowe i nieznane 
bóstwa . Po wtóre wykracza przeciw prawom, ponieważ 
znieprawia młodzież” .

Należy dodać, że w starożytnej demokracji ateńskiej 
panowały wcale nietolerancyjne obyczaje w stosunku 
do wielkich umysłów . Znane z historii sądy skorupko-
we pozwalały usunąć z Państwa – Miasta co bardziej 
światłe jednostki pod tym tylko pretekstem, że groziły 
zachwianiem ustroju .

Sam Sokrates oponował przeciwko takiemu postę-
powaniu, które osłabiało siłę Państwa-Miasta . Będąc 
przewodniczącym Rady sprzeciwił się kategorycznie 

skazaniu na śmierć zwycięskich wodzów ateńskich 
za to, że nie ratowali załóg z rozbitych okrętów, w czym 
przeszkodziła im burza . Pogromcy Spartan zginęli z rąk 
tych, których bronili, czyli z najmniej spodziewanych .

Nie usłuchano ważkiego argumentu światłego filo-
zofa, osłabiając Ateny w znaczeniu militarnym . Teraz 
miało nastąpić osłabienie intelektualne . Twórca etyki, 
uchodzący za najbardziej rozumnego obywatela Pań-
stwa-Miasta (zgodnie z orzeczeniem delfickiej wyrocz-
ni) doznał pierwszych przykrości od swoich byłych 
uczniów Kritiasza i Chariklesa . Dopóki pozostawali 
w otoczeniu Sokratesa korzystali z jego rad, sławiąc jego 
mądrość . Gdy jednak Kritiasz sprawował rządy w śród 
„Trzydziestu Tyranów” przypomniał sobie demaskator-
skie wystąpienie mędrca, które ongiś ujawniło jego nie-
cne postepowanie, wobec czego wykorzystał swoją wła-
dzę i pośród innych aktów represji wydał ustawę zaka-
zującą nauczania naukowego .

Sokrates oczywiście nie uszanował tego prawa, po-
nieważ jego „ironia” nie dopuszczała uznania żadnych 
autorytetów .

Z powodu wymordowania najznakomitszych oby-
wateli ateńskich oraz innych bezprawnych czynów 
oznajmił wszem wobec, że „dziwną rzeczą wydaje się, 
gdyby ktoś będąc pasterzem stada owiec, zmniejszał 
jego pogłowie, doprowadzał je do gorszego stanu, a jed-
nocześnie nie chciał się uznać za złego pasterza . I po-
dobnie wydawało mu się rzeczą jeszcze bardziej zdu-
miewającą, że ktoś stojący na czele państwa zmniejsza 
ilość obywateli, albo czyni ich gorszymi, ale wcale się 
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tego nie wstydzi i nie chce się przyznać, że jest złym 
kierownikiem” .

Kiedy tyranom o tym doniesiono zabroniono Sokra-
tesowi prowadzenia dyskusji z młodymi . Wtedy udał się 
do nich jako wolny obywatel i oświadczył: „Jestem zde-
cydowany być posłuszny ustawie . Abym jednak przez 
nieświadomość nie wykroczył przeciwko ustawom, 
chciałbym się od was dowiedzieć, czy zakazujecie dia-
lektycznej dyskusji dlatego, że operuję słowami prawdy, 
czy może dlatego, że operuję słowami fałszu . Bo jeśli 
operuję słowami prawdy, jasny stąd wniosek, że trzeba 
się wystrzegać mówienia prawdy . Jeśli operuję słowami 
fałszu, jasne, że należy starać się mówić prawdę” .

Były uczeń, a obecnie władca Sokratesa, nie zniósł 
tego pytania i wykorzystując swoją władzę zakazał mu 
prowadzenia wszelkich dysput . 

Tej nauczki Sokratesowi było mało . 
Ściślej . Była to przestroga niezgodna z etyką filozo-

fa, wszelkiego . In extenso naczelną zasadę etyki filozo-
fa sformułował dopiero Arystoteles, ale Sokrates swoim 
życiem ją antycypował . Zasada ta brzmi: „Trzeba dla 
ocalenia prawdy poświęcić nawet to, co jest nam bar-
dzo bliskie, zwłaszcza jeśli się jest filozofem, bo gdy jed-
no i drugie jest drogie, obowiązek nakazuje cenić wyżej 
prawdę aniżeli przyjaciół” .

Sokrates nie mógł tedy milczeć . Jego przeznacze-
niem było krytykować, niszczyć, ironizować . Zasłaniał 
się przy tym programową niewiedzą . Odpowiadał tedy, 
że nie wie czy demokracja ateńska jest najlepszą formą 
rządów, nie wie czy panuje w niej sprawiedliwość, czy 
stosowane metody wychowawcze są dobre itd . 

Nie dostrzegł przy tym, albo nie chciał dostrzec, że dla 
każdego państwa istnieje tego rodzaju niewiedza, któ-
ra z punktu widzenia tego państwa jest przestępstwem .

Został więc oskarżony . Fałszywie . Bo jak powiada 
Ksenofont komentując proces wielkiego Greka: „Sto-
sowanie przemocy nie jest właściwe ludziom uprawia-
jącym sztukę krytycznego myślenia, lecz osobnikom, 
którzy rozporządzają siłą, ale nie mając rozumu, zwykli 
się posługiwać środkami przemocy” . Sokrates uległ tedy 
przemocy, jak to orzekł w czasie procesu – liczbie . Jed-
nak liczba, choćby nie wiadomo jak duża, nie była dla 
niego kryterium prawdy .

Oskarżenie było fałszywe dlatego, że nie udowodnio-
no mu żadnego występku niezgodnego z przepisami . 
Więcej . W demokratycznych Atenach nie można było 
skazywać za posiadanie i głoszenie własnych poglądów . 
Tym samym trybunał przekroczył swoje kompetencje .

Oskarżony nie omieszkał wytknąć oskarżycielom 
tego potknięcia, ironizując na temat praworządności, 

w której prawa nie są właściwie przestrzegane . Niczego 
gorszego w swojej obronie nie mógł wymyśleć . Zraził 
sobie bowiem sędziów, którzy orzekli jego winę .

Oskarżonemu przysługiwało prawo zaproponowania 
sobie wymiaru kary . 

Sokrates pozostał wiernym swoim zasadom; w peł-
nej ironii przemowie zażądał dla siebie, jako dla dobro-
czyńcy ludu, kary dożywotniego honorowego utrzyma-
nia, wraz z żoną Xantypą, na koszt państwa . Tej znie-
wagi, a ściśle ironii z ustawodawstwa, prawa, sędziów 
i moralności było za wiele . Skazano go na karę śmierci . 
Wymierzono mu wyrok jaki feruje się za zdradę pań-
stwa, porywanie ludzi itd ., czyli za czyny, których mu 
w ogóle nie zarzucono . Skazany ze spokojem przyjął 
wyrok oświadczając, że jest on hańbą nie dla niego, ale 
dla tych, którzy wyrok ten wydali .

Wiadomo, że Sokrates nie skorzystał z możliwości 
ucieczki . Uznał, że jego życie było dotychczas tożsa-
me z jego filozofią, więc nie może jej się sprzeniewie-
rzyć, nie może się sprzeniewierzyć samemu sobie . Przy-
jaciołom kazał się nie zamartwiać . Odebrał sobie ży-
cie sam ironizując sobie tym samym z kata i wymiaru 
sprawiedliwości .

Był największym kpiarzem starożytności, a jego iro-
nii nie ostało się nic, nawet śmierć . Historia skorygo-
wała ten błąd tylko częściowo . Ateńczycy oprzytom-
nieli na pewien okres czasu, w wyniku czego skazali 
na śmierć, bądź na wygnanie oskarżycieli Sokratesa . 
Według tamtejszych zwyczajów podlegał karze ten, 
którego oskarżenie zostało uznane za fałszywe . Wyso-
kość kary była uwarunkowana tym, jaki wyrok zapadł 
w wyniku fałszywego oskarżenia .

Ateńczycy uznali przeto wielkość intelektualisty, ale 
po jego śmierci . 

Grecy nie wyciągnęli jednak wystarczającej ilości 
wniosków .

Faktem pozostaje bowiem, że Arystoteles, które-
go Marks nazwał Aleksandrem Macedońskim filozofii 
greckiej, musiał opuścić te same Ateny, które dopuści-
ły się zbrodni na Sokratesie, aby, jak oświadczył: „Nie 
pozwolić na powtórne dokonanie zbrodni na filozofii” . 
O dziwo – oskarżono go również o nieuznawanie bo-
gów państwowych i deprawację młodzieży .

Do powtórnej zbrodni wówczas nie doszło . Zarówno 
nauki Sokratesa, jak i Arystotelesa, przetrwały pamięć 
o tych, którzy chcieli ich zgładzić .

Grecy nie zastanawiali się jak wielką stratę wyrządzi-
li w kolebce demokracji nie tylko kulturze antycznej, ale 
całej cywilizacji europejskiej . Doraźne interesy wzięły bo-
wiem górę nad dostrzeżeniem jakiejkolwiek perspektywy .
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Nie ulega wątpliwości, że obaj prześladowani filozo-
fowie greccy jednostronnie oceniali wydarzenia sobie 
współczesne . Jest jednak zasadą, że ci, którzy wnoszą 
coś nowego do skarbca kultury ogólnoludzkiej popada-
ją w sprzeczności z prawem . Inaczej nie byłoby rozwoju 
nauki, ale inaczej nie byliby też wichrzycielami . 

Obaj myśliciele skazali przez to samych siebie na po-
tępienie, czasowe .

Nie zaszkodził ich inspirującej dla myśli europejskiej 
roli nawet i ten fakt, że sto lat po śmierci Sokratesa, 
w czasie prób restytuowania demokracji Demochares 
uznał Sokratesa za moralnego sprawcę rozkładu spo-
łecznego w rezultacie czego lud zażądał wygnania filo-
zofów z Aten . Żądanie zostało spełnione i w przeciągu 
roku Ateny zostały uwolnione od plagi filozofów, ale 
filozofii greckiej praktyki te nie wyszły na dobre . Ucier-
piała na tym cała humanistyka . 

Na nic więc zdały się nauki moralne Arystotelesa, 
postulujące uelastycznienie sprawiedliwości . Restytu-
owana demokracja ateńska nie spostrzegła, że prawdzi-
wa sprawiedliwość domaga się niekiedy odejścia od niej, 
na rzecz słuszności jedynie .

Morałów z tych wydarzeń jest wiele .
I tak wielcy ludzie działają nie tylko poprzez swo-

je dzieła naukowe, ale również przykładem osobiste-
go życia . Im większy jest dany człowiek, tym szybciej 
trafia go strzała drwiny i wstecznictwa; krasnoludki 
są trudniejsze do trafienia . Można nie podzielać poglą-
dów wielkich humanistów, ale należy uszanować ich 
osobowość . 

W wiekach średnich wszelki błysk ludzkiego geniu-
sza był interpretowany jako przejaw kolaboracji z dia-
błem, opętanie złą mocą . Dlatego wołano wówczas: 
„Idź precz szatanie” .

Jak widać Grecy nie wyciągnęli należytych wnio-
sków, albo ich własna historia stała się im obca . Grecy 
próbują znów dokonać zbrodni na filozofii . Hańba lu-
dziom co własne mordują proroki . Nie należy na to pa-
trzeć przez palce, ponieważ kultura grecka nie odgrywa 

dzisiaj tak wielkiej roli jak przed wiekami, ponieważ 
znajduje się na uboczu, w cieniu Europy, a nie jak wów-
czas w jej centrum, w blasku .

Zbrodnie dokonują się w ciemności i nic ich nie 
usprawiedliwi .

Kilka słów komentarza redakcyjnego 
do niniejszego tekstu
Artykuł został dostarczony do redakcji gdańskich „Liter” 
w listopadzie 1967 . Ukazał się 2 marca 1968 . Pretekstem 
do jego druku było zdobycie w Grecji władzy przez jun-
tę wojskową . 4 marca ‘68 studenci na wiecach cytowali 
ten tekst . W efekcie Karol Toeplitz otrzymał zakaz pu-
blikowania oraz wykładania na uczelni . I choć pozwo-
lono mu na dokończenie wykładów w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej (dzisiejszy Uniwersytet Gdański), to jed-
nak nie dopuszczono do egzaminowania studentów . 
W podstawowym miejscu pracy (Akademia Medyczna 
w Gdańsku) wyrażono zgodę, aby Profesor przepraco-
wał jeszcze jeden rok, jednocześnie wręczając mu wy-
mówienie . Na pytanie dlaczego pozwolono Toeplitzo-
wi wykładać jeszcze ten jeden rok odpowiedziano: „Nie 
mieliśmy nikogo na Pana miejsce” . W tym czasie znale-
ziono „odpowiednią” osobę, ortodoksyjnego marksistę, 
któremu przykazano udowodnić, że Toeplitz wprawdzie 
krytykuje w swoim artykule Greków i analizuje dawno 
nieaktualnego Sokratesa, ale ma na myśli PRL, czego 
dowodem są reakcje studentów . „Odpowiednia” osoba 
wywiązała się ze swego zadania; tym samym Karol To-
eplitz okazał się antymarksistą, wrogiem zarazem Pol-
ski Ludowej jak i demokracji, wrogiem kierowniczej roli 
partii (PZPR), a jako uczeń Kołakowskiego, był, rzecz 
jasna, rewizjonistą . Szukano również semickich korzeni, 
lecz tychże nie znaleziono . Profesor Toeplitz skomento-
wał to żartobliwie: „Źle szukali, bo przecież moimi dale-
kimi przodkami byli Adam i Ewa . . .” .

OTO PRZYKŁAD TEGO, ŻE LITERATU-
RY OD POLITYKI NIE DA SIĘ TAK ŁATWO 
ODSEPAROWAĆ .



Recenzje i polemiki
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Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego 
rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką 

oraz tematami pokrewnymi

Recenzja: Jan Andrzej Kłoczowski, Drogi i bezdroża. 
Szkice z filozofii religii dla humanistów, Instytut Myśli 
Józefa Tischnera, Kraków 2017, 331 s .

Drogi prowadzą gdzieś, snują się pomiędzy, bywają ru-
chliwe, opuszczone, kręte, szerokie, czasami wiodą do-
nikąd . Są i takie, z których zawrócić nie można lub 
prowadzą na rozstaje . Życie – mówi wyrażenie potocz-
ne – jest drogą . Droga nie jest czymś nam danym, na-
rzuconym, powie niejeden, ale jak chciał tego Kierke-
gaard, wolnym wyborem między życiem albo w kate-
goriach dobra i zła, albo poza dobrem i złem, między 
drogami, a bezdrożami: „Niebezpieczne to przejście” 
i „niebezpieczne podróże”1 . No cóż, w rzeczy samej, 
życie to niebezpieczna wyprawa, chyba że oprze się ją 
na mocnym gruncie, na niezachwianej wierze, wówczas 
staje się nieco mniej samotne i bardziej oswojone . Oj-
ciec Kłoczowski nie ma wątpliwości co do tego, za kim 
podążyć, o jakiej prawdzie świadczyć: „»Znacie drogę, 
dokąd Ja idę« . Odezwał się do Niego Tomasz: »Panie, 
nie wiemy, dokąd idziesz . Jak więc możemy znać dro-
gę?« Odpowiedział mu Jezus: »Ja jestem drogą i praw-
dą, i życiem«”2 . Jest to Jego – Kłoczowskiego – droga, 
której nie narzuca drugiemu i nie zachęca do wejścia 
na nią . Pokazuje inne kierunki, inne możliwości, nie 
lobbuje na rzecz tych innych, możliwych do przejścia 
dróg, ale i nie zaciera na nich widocznych śladów stóp 
ludzkich… widać ktoś nimi podążał…

Książka Jana Andrzeja Kłoczowskiego to zbiór arty-
kułów poświęconych religii i doświadczeniu religijnemu, 

1 Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum . W . Berent, Wydawnictwo 
TENET, Gdynia, brak roku wydania, s . 10 .

2 J 14, 4–7; cytaty podaję według Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. 
Biblia Tysiąclecia, Pollotinum, Poznań 2000 .

wierze, wolności, cierpieniu, prawdzie, dojrzałości du-
chowej, Bogu, temu, co święte, humanizmowi i ate-
izmowi, a zatem tym wszystkim pytaniom, dylema-
tom, wątpliwościom i kwestiom, które nierozerwalnie 
związane zostały z kondycją człowieka oraz jego oso-
bistą egzystencją . Do tych wszystkich spraw ludzkich 
o . Kłoczowski podchodzi z rozwagą, ubiera je w sło-
wo odmierzone słuszną miarą, ze spokojem raczej i du-
żym dystansem jaki stanowi atrybut wieku już nie mło-
dzieńczego . Jednakże niecałkowicie, odnoszę wrażenie, 
pozbawione emocji . Uwidaczniają się one w tych miej-
scach, w których myśl Autora Dróg i bezdroży zawieszo-
na jest między naukami św . Augustyna, a św . Tomasza . 
Filozofia i wiernie ją adorujący rozum ciążą ku Akwina-
cie, z kolei serce i wiara, która „[…] w swoim maksimum 
jest nieskończenie osobiście zainteresowaną żarliwością 
pożądania swojego wiecznego zbawienia”3 skłaniają się 
ku myśli biskupa z Hippony . Andrzej Kłoczowski po-
trafi jednak pogodzić wiarę z rozumem, oddać Bogu to, 
co boskie, a cesarzowi to, co cesarskie . Częściowo zni-
welować pęknięcia, jakie powstają między esencją, a eg-
zystencją, pod naporem filozofii Tomaszowej, właśnie 
przy pomocy myśli Augustyna . Jednak tym, co pozwa-
la na owo uzgodnienie jest w ostateczności Ewangelia 
i Chrystus – najwyższa instancja rozstrzygająca .

Przyjrzyjmy się dokładniej konstrukcji dzieła oraz 
kilku wątkom interesującym z mojego partykularnego, 
czytelniczego punktu widzenia oraz człowieka, któremu 
3 Søren Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scriptum…, tłum ., wstęp 

i komentarze K . Toeplitz, Kęty 2011, s . 52 .
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problemy własnej egzystencji oraz dylematy wiary i nie-
wiary nie są obojętne i obce, podobnie zresztą jak lwiej 
części rodzaju ludzkiego .

Książka podzielona została na trzy partycje: Religia, 
humanizm, ateizm; Pojęcia i problemy oraz Rozmowy 
i spory . Każda z części jest posażna w kilka esejów, ma-
jących dopowiedzieć poszczególne partycje . I tak część 
pierwszą rozpoczyna artykuł poświęcony rozumie-
niu wolności definiowanej przez miłość . Kłoczowski 
za Pawłem Apostołem wyróżnia dwa filary, na jakich 
wspiera się egzystencja ludzka: wiara i uczynki . Prawo, 
czyli Zakon były czymś nieodzownym dla życia pod-
porządkowanego rozkazom sumienia, życia godziwe-
go i czystego . Prawo nie znajduje celu w sobie samym, 
jednakże jest preludium, wstępem do życia w Jezusie 
Chrystusie . Życia wolnością i wiarą . Zakon jest zatem 
czymś na kształt nowicjatu przysposabiającego do i dla 
życia, które o . Kłoczowski określa jako „wolność ku mi-
łości”4 (s .24) . Zatem dla Pawła Apostoła Zakon i jego 
prawa nie są czymś zbędnym, lecz stanowią warunek 
wejścia „w stadium wiary”5 .

W Liście do Galatów6 mowa jest o wolności, będącej 
powołaniem chrześcijanina . Nie jest to wolność „od”, 
rozumiana jako brak ograniczeń ciała lub jak zdefinio-
wał ją ironicznie bp Grzegorz Ryś: „wolność posiadania 
i używania klimatyzacji”7, czyli wolność konsumpcji, 
lecz jako służba uniżonego sługi, służba bliźniemu . Ta 
wolność „do” jest wolnością uwewnętrznioną, wypły-
wającą z głębi jaźni, źródła ducha . Autor Dróg i bez-
droży pisze: „Miłość płynie z wolności i urzeczywistnia 
ją . Moja wolność staje się rzeczywistością w tej mierze, 
w jakiej kocham” (s .24) . W słowach tych wyraźnie do-
chodzi do nas pogłos myśli Augustyna . Dla tej wolności 
kamieniem węgielnym staje się Duch Święty; przygoto-
wuje On grunt pod przyjęcie Wewnętrznego Nauczycie-
la . Ta wolność jest to „wolność do działania w miłości”, 
do spełniania uczynków miłości, bez których wiara nie 
znalazłaby swego dopełnienia i urzeczywistnienia . Czło-
wiek człowiekowi nie może darować wiary, bo ta jest wy-
łącznym darem Boga . Zaś w człowieku, aby wiara mogła 
być przyjęta i w nim rezonować, musi zaistnieć pragnie-
nie wiary i pożądanie Boga . Człowiek wiary może dru-
giemu darować miłość urzeczywistnioną w czynie . 

W formule Pawła Apostoła „Żyję już nie ja, żyje 
we mnie Chrystus”, wypowiedziana została wspólnota 

4 Strony, na których znajdują się cytaty i odnośniki z omawianej książki Jana 
A . Kłoczowskiego, Drogi i bezdroża…, umieszczam w tekście zasadniczym .

5 Rz 10, 4 .
6 Ga 5, 13–14 .
7 bp Jerzy Pańkowski, bp Marcin Hintz, bp Grzegorz Ryś, Na początku był 

Chrystus, rozmawiają Jakub Drath i Janusz Poniewierski, Kraków 2016, s . 220 .

wiary, wyrażająca się w pełnym ufności powierzeniu 
Chrystusowi swego życia (s . 27–28), czego nie nale-
ży sprowadzać do niewolniczego podporządkowania 
się panu, ale rozumieć jako zgodę, a nawet pragnienie 
wejścia we wspólnotę wiary . Dietrich Bonhoeffer pisze 
w swej Etyce m .in . na temat tego, w jaki sposób reali-
zował swą wolność Chrystus . Otóż wolność Jezusa, nie 
była samowolnym wyborem jednej z przedkładanych 
możliwości alternatywy, albo to – albo to . Jego postę-
powanie polegało na prostym oddaniu się Bogu i Jego 
woli . Nie widział On żadnych konfliktów sumienia, 
alternatyw i licznych możliwości a jedynie wolę Boga, 
która była „Jego pokarmem, Jego życiem . Nie działał 
kierując się wiedzą dobrego i złego, lecz jedynie wolą 
Boga”8 . Podobnie chrześcijanin, w którym żyje już nie 
on sam, lecz Chrystus, powinien własną wolę stopić 
z Jego wolą . O . Kłoczowski pisze o pojednaniu z Bo-
giem, światem i sobą samym, nie stopieniu się, które 
mogłoby sugerować zanik własnej tożsamości i jed-
nostkowości . Wierzący wprawdzie żyje w ciele, lecz już 
Duchem . Owa nowa rzeczywistość pojawia się realnie 
w świecie zmysłowym, a jest nią życie we wspólnocie 
i pojednaniu: „…to obecność ziarna gorczycy, które do-
piero ma wzrastać, aby stać się drzewem . Teraz widzimy 
tę rzeczywistość przez wiarę, potem mamy ją oglądać 
twarzą w twarz” (s . 28) . 

Komentując fragment Listu do Rzymian, w którym 
czytamy: ”Lecz jeśli przebywa w was Chrystus, to cia-
ło jest umarłe z powodu grzechu, ale duch żyje dzięki 
usprawiedliwieniu”9 . Dominikanin przekracza głoszo-
ną przez Hegla w Fenomenologii ducha tezę o niewol-
niczym poddaństwie człowieka śmierci, przed którą 
odczuwa strach jako przed swym absolutnym panem . 
Otóż człowiek duchowy, choć obumrze ciałem, to jed-
nak w wieczności zmartwychwstanie i wkroczy w świat 
wolności, dzięki temu, że Chrystus zamieszkuje jego 
wnętrze . Dla o . Kłoczowskiego oznacza to ostatecz-
nie, że swoje własne życie musi on podporządkować 
miłości, zaprzeć się starego świata rządzącego się zasa-
dą „oko za oko, ząb za ząb” i starego człowieka, wziąć 
swój krzyż i pójść wąską drogą naśladowania . Zasada 
miłości opisuje relację między człowiekiem a Bogiem 
w kategoriach przyjaźni i wspólnoty zgodnie ze słowa-
mi Jana Ewangelisty: „Już nie nazywam was sługami, 
bo sługa nie wie, co czyni jego pan, lecz nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem pokazałem wam wszystko, co 

8 17) Dietrich Bonhoeffer, Wybór pism, wybór, oprac . oraz noty wstępne 
Anna Morawska, Biblioteka »WIĘZI«, Warszawa 1970, s . 141 .

9 Rz 8, 10 .
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usłyszałem od mego Ojca”10 . Dla o . Kłoczowskiego 
wolność jest, przede wszystkim, wyzwoleniem, proce-
sem, który dokonuje się w człowieku . To wysiłek podej-
mowany przez każdego, kto zauważy ów cień kładący 
się „piętnem niespełnienia i niedokonania na ludzkim 
życiu” (s . 30) . Ów naddatek jaki człowiek w sobie nosi 
i pielęgnuje nie pozwala mu na zbyt łatwe, powierz-
chowne i konformistyczne zgodzenie się na świat ta-
kim, jakim jest lub jakim czyni go człowiek . 

Wolność o . Kłoczowskiego jest szyta na miarę miło-
ści (s .32) . Samego jednak „królestwa wolności” nie da 
się zbudować na ziemi . Dlaczego? Otóż mogłoby się wy-
darzyć tak, a historia uczy, że jest to wielce prawdopo-
dobne, aby tych, co są niegotowi lub oporni w decyzji 
o dokonaniu „skoku” w świat Miasta Słońca, przymu-
sić do przyjęcia dopiero co ofiarowywanego, nowego, 
szczęśliwego miejsca na ziemi: „…pełna wolność, peł-
ne urzeczywistnienie człowieka nie jest możliwe na tym 
świecie, kto taką obietnicę człowiekowi daje, stawia się 
na miejscu Boga i w konsekwencji zacznie sobie przy-
znawać prawa boskie” (s . 33) .

W eseju Antropologia negatywna, nad którym pozwo-
lę sobie zatrzymać się dłużej, dominikanin zwraca na-
szą uwagę na pewną istotną paralelę, jaką wyświetlili 
Gerardus van der Leeuw i Mircea Eliade, zachodzącą 
między obrazem Boga a obrazem człowieka . Jeśli zało-
żymy, że jest ona prawdziwa, to wówczas ekwiwalentem 
teologii apofatycznej powinna być antropologia apofa-
tyczna . Księga Rodzaju informuje, że zostaliśmy, jako 
ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga11, ale 
Boga według teologii negatywnej poznać nie możemy . 
Zatem co to znaczy, pyta o . Kłoczowski: „»być stworzo-
nym na obraz niewysłowionego Boga«? Czy to znaczy, 
że jakiś obszar niewysłowioności człowiek nosi w sobie? 
Jeżeli tak, to gdzie on się mieści?” (s . 35) . Dla rozjaśnie-
nia lub lepiej wyjaśnienia tajemnicy Autor odwołuje się 
m .in . do myśli dominikańskiego mistyka Mistrza Ec-
kharta . Według niego duch to immanentny składnik 
natury ludzkiej obok ciała i duszy . Duch stanowi głę-
bię duszy (s . 37–38) . Jest wyposażony w pewną wolną 
władzę, trudną do nazwania . Eckhart nazywa ją niekie-
dy „strażnicą ducha”, innym razem jego „światłem” lub 
„iskrą” . Pewne jest to, że we władzy tej urzeczywistnia 
się obecność Boga oraz, że nie ma możliwości dokonania 
w nią wglądu . Mimo jej niewyrażalności i braku dostę-
pu do niej, to jednak, zauważa o . Kłoczowski, niemiec-
ki mistyk traktuje ją jako coś w rodzaju umysłu, choć 
i tu powstają wątpliwości jak go rozumieć, czy na sposób 
10 J 15, 15 .
11 Rdz 1, 27 .

Augustyńskiego mens, czy może jako coś wyższego od 
niego . Tak czy inaczej władza ta jest umysłem podobnie 
jak Bóg, natomiast poznanie umysłowe jest najdoskonal-
szym poznaniem w tym sensie, że najbliższe jest pozna-
niu Boga . Miłość do duszy stanowi sens istnienia Boga . 
Duszę definiuje się przez jej najwyższą władzę, czyli wła-
dzę umysłową . Psychologia Eckharta przesiąknięta jest 
psychologią arystotelesowsko-tomistyczną, co potwier-
dza o . Kłoczowski podkreślając, że mistrz dominikański 
był wnikliwym czytelnikiem pism Tomasza z Akwinu . 
Jego koncepcja duszy jest zbliżona do koncepcji rozu-
mu teoretycznego, czyli w pełnym urzeczywistnieniu, 
gdzie rozum możnościowy i czynny jednocześnie do-
chodzą do swej najwyższej aktywności umożliwiając 
w ten sposób najdoskonalsze poznanie – realne pozna-
nie, za pośrednictwem zdematerializowanych i zaktu-
alizowanych form poznawczych tzw . species . Oddzielnie 
intelekt czynny i możnościowy stanowią jedynie poten-
cjalne, czy też formalne modusy intelektu teoretycznego 
i nie są w stanie bez wzajemnego równoczesnego oddzia-
ływania dokonać poznania, wejść w stan kontemplacji 
species intelligibiles12 . Autor Dróg i bezdroży wymienia 
kilka cech charakterystycznych dla umysłu opisywane-
go przez Ekharta i choć jest to opis zdawkowy, skąpy, 
to w zasadzie nie różni się od Arystotelesowskiego uję-
cia duszy rozumnej oraz tego proponowanego, w wersji 
rozszerzonej, przez Tomasza, czy innych komentatorów 
traktatu O duszy Stagiryty – mam tu na myśli choćby 
Aleksandra Boniniego (ok . 1270 – 1314), generała za-
konu franciszkańskiego oraz, od roku 1307, profesora 
zwyczajnego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Pa-
ryskiego . I tak dusza jest wieczna – wymienia Mistrz 
Eckhart a za nim o . Kłoczowski – istnieje poza czasem 
i przestrzenią, w czym przejawia podobieństwo do Boga 
(s . 40) . Po drugie, dusza wykazuje podobieństwo tylko 
do Boga i niczego więcej . Bóg w jakiś sposób wszystko 
przenika, podtrzymując stworzenie w istnieniu, zgodnie 
z myślą Akwinaty, dlatego też owa tajemnicza cząstka 
powoduje, że wszystko co istnieje, kocha Boga i dąży, 
czy też zmierza do Niego (tamże) . Ten wątek jest z ko-
lei inspirowany arystotelesowską Fizyką i Metafizyką, 
12 Temat ten – natury intelektu, jego sposobu funkcjonowania i struktu-

ry w psychologii Arystotelesa – był przedmiotem mojej pracy doktorskiej . 
Zasadnicze wnioski oraz wyniki badań zostały zawarte w kilku artyku-
łach opublikowanych na łamach periodyków naukowych oraz w pracach 
zbiorowych/monograficznych . Por . Maria Urbańska-Bożek, Problem nie-
śmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu 
Aleksandra z Aleksandrii, „Studia Philosophiae Christianae” nr 48(2012)1, 
UKSW, s . 159–183; taż, Metafizyka duszy i umysłu. Próba reinterpretacji 
psychologii Arystotelesa inspirowana koncepcją intelektu Aleksandra Boniniego, 
w: Mózg, umysł, dusza. Spór o adekwatna antropologię, red . nauk . Karol 
Jasiński, Zdzisław Kieliszek, Marian Machinek MSF, Olsztyn 2014, s . 
105–123 .
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z których wyczytać można, że wszystkie byty przenika 
zasada zwana phisis – jest to wewnętrzna zasada ruchu 
i spoczynku w bytach naturalnych . Działając od we-
wnątrz powoduje, że dążą one do swego największe-
go dobra jakim jest urzeczywistnienie, co możliwe jest 
dzięki miłości jaką substancje darzą Pierwszego Poru-
szyciela . To on jako przyczyna sprawcza, w znaczeniu 
przyczyny celowej, rządzi światem . Różnica między Bo-
giem Arystotelesa a Tomasza z Akwinu jest zasadnicza: 
otóż Absolut Stagiryty jest obojętny i pozbawiony miło-
ści w stosunku do stworzeń, poza tym nie jest stwórcą, 
ale raczej tym, z racji czego coś istnieje . To akt czysty, 
urzeczywistniający element potencjalny jakim jest ma-
teria; sama materia jest czymś odwiecznym . Bóg w kon-
cepcji Akwinaty jest Bogiem Stworzycielem, a świat 
powstał ex nihilo. Jest Bogiem opatrznością, nie tylko 
stworzył, ale i podtrzymuje świat w istnieniu . W tym 
sensie wszystkie stworzenia są podobne do swego stwo-
rzyciela, ale tylko człowiek posiada ów naddatek, który 
czyni go tak wyjątkowo bliskim Bogu – jest to umysł, co 
powtarza za Arystotelesem .

Trzecia właściwość przejawia się w tym, że umysł jest 
czysty i niezmieszany (s . 41), czyli pozbawiony jakiej-
kolwiek domieszki pierwiastka materialnego oraz, że 
jedynie dusza ludzka, jako forma substancjalna, posia-
da i może sprawować swe własne akty niezależnie i bez 
współudziału narządu cielesnego . Czwarty atrybut po-
zwala na wejście duszy w głąb siebie samej dla poznania 
Boga, jednakże jest to poznanie niedoskonałe (tamże) . 
Aby streścić piątą własność odniesiono się bezpośred-
nio do cytatu z Mistrza Eckharta: „Obraz i jego model 
[Bild und Urbild] stanowią jedność tak doskonałą, że 
nie sposób się dopatrzeć między nimi różnicy” (tam-
że) . Autor omawianej publikacji sugeruje, że ową, dość 
wyraźnie podkreśloną przez Eckharta, identitas można 
by rozumieć w duchu filozofii panteistycznej jako „toż-
samość bytową Boga i człowieka” (s . tamże) . Jednak 
o . Kłoczowski woli podążyć za tokiem myśli tłuma-
cza i komentatora Mistrza dominikańskiego, Wiesława 
Szymona . Twierdzi on, że termin „podobieństwo” wy-
rażający jedność duszy i Boga był zbyt słaby, dlatego od-
wołuje się do kategorii „tożsamości”: „Dusza jest obra-
zem Boga, jak w lustrze odbija się słońce – lusterko jest 
małe, słońce świetliste i ogromne, a jednak jego istota 
odbija się w tafli lustrzanej bez żadnych zapośredniczeń . 
Można więc mówić w kontekście zjednoczenia człowie-
ka i Boga o „tożsamości nietożsamych” (s . 42) . 

Chciałabym w tym miejscu nieco pospekulować . 
Słowa moje nie podważają w żaden sposób wniosków 
o . Kłoczowskiego i Wiesława Szymona . Obraz duszy, 

jako umysłu, jaki Mistrz Eckhart przedkłada naszemu 
intelektowi pod namysł jest nieostry, niekonsekwent-
ny, nieoczywisty, dlatego trudno cokolwiek stanowczo 
orzec . Z tego względu pozwolę sobie jedynie na przed-
stawienie własnego komentarza, czy też interpretacji, 
które nie pretendują do statusu tezy . Patrząc na ob-
raz duszy, jaki pisze przed nami Eckhart oraz biorąc 
pod uwagę kontekst epoki, inspirowanej filozofią ary-
stotelesowską, lekturą jego pism i traktatów Tomasza 
z Akwinu, wolno mi chyba będzie spojrzeć na umysł 
Eckhartowski jak na intelekt teoretyczny . Wszak wy-
mienia Mistrz wszystkie cechy właściwe umysłowi, 
przy pomocy których zwykło się wówczas określać naj-
wyższą władzę duszy, czyli że jest wieczny, niezmiesza-
ny, oddzielony i na końcu tożsamy ze swoim mode-
lem (najdoskonalszym przedmiotem poznania), czyli 
Bogiem . Człowiek wszak, jak wyżej zaznaczono, został 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, co przejawia 
się najwyraźniej w umyśle . 

Na gruncie filozofii tomistycznej wyróżnia się przed-
miot adekwatny, czyli przystosowany do danego umy-
słu, który nie należy utożsamiać z przedmiotem wła-
ściwym, czyli bytem w całej swej rozciągłości, który 
jako taki stanowi przedmiot poznania każdego jeste-
stwa obdarzonego intelektem, nawet Boga . Adekwatny 
przedmiot poznania jest przedmiotem ograniczonym 
do pewnego zakresu treści bytu, zgodnie z różnicami 
natur zachodzącymi między człowiekiem a duchem 
czystym . Z tej przyczyny dla ducha czystego przedmio-
tem adekwatnym będą jestestwa czysto duchowe, na-
tomiast dla jednostki ludzkiej przedmiot przystosowa-
ny, to ens concretum quidditati sensibili, ut sub actuali 
exitentia13 . Zatem dla naszego umysłu, który ma cha-
rakter duchowy, Bóg jako jestestwo duchowe może sta-
nowić przedmiot poznania, zresztą podobnie jak i inne 
przedmioty niematerialne . Jednakże te ostatnie w trak-
cie przebiegu poznania ulegają dematerializacji, dzięki 
czemu dochodzi do zrównania, utożsamienia tego, co 
poznawane i poznającego, czyli intelektu i przedmio-
tu poznania . W przypadku Boga – istoty duchowej jest 
to niepotrzebne . Oczywiście połączenie to nie oznacza, 
że w jakiś sposób intelekt podlega przemianie substan-
cjalnej i dochodzi do powstania jakiegoś nowego com-
positum . Intelekt zachowuje swoją tożsamość, a jedynie 
przez pewien czas, w którym dokonuje aktu poznania, 
utożsamia się w sposób intencjonalny i za pośrednic-
twem ujęcia poznawczego rzeczy z własnym przedmio-
tem poznania, w tym konkretnym przypadku mówimy 
13 Por . Stefan Swieżawski, Marian Jaworski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomi-

stycznej, Lublin 1961, s .79–81 .
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o tożsamości intelektu z Bogiem . Owo utożsamienie się 
duszy-umysłu i Boga, jakie dokonuje się w intelekcie, 
nie jest jego transsubstancjacją, ale przejściem w do-
skonalszy stan poznawczy tego samego intelektu, który 
co do własnej istoty nie zmienia się . Inaczej mówiąc: 
rzecz poznawana – Bóg i umysł – są jednym formalnie . 
W rzeczywistości podmiot i przedmiot istnieją oddziel-
nie, chyba że intelekt stanowi dla siebie przedmiot po-
znania, wówczas tak formalnie jak i realnie są jednym 
i tym samym . Być może niczego więcej i ponad to nie 
miał Mistrz Eckhart na myśli . A zdania: „Obraz i jego 
model [Bild und Urbild] stanowią jedność tak doskona-
łą, że nie sposób się dopatrzeć między nimi różnicy” nie 
rozpatruje on w kontekście i na płaszczyźnie ontologicz-
nej, bo wówczas w rzeczy samej można wskazać tę tezę 
jako myśl głęboko inspirowaną filozofią panteistyczną, 
ale w kontekście rozważań na płaszczyźnie poznawczej, 
odnoszących się do sposobu poznania Boga przez duszę . 

Poznanie Boga nie dokonuje się jednak w taki sam 
sposób jak w przypadku innych zmysłowych przedmio-
tów poznania . Na drodze poznania Boga angażuje się 
całego człowieka, a nie tylko jego zmysły, wyobraźnię 
i intelekt . Droga do głębi, do podstawy duszy prowa-
dzi przez „oderwanie”, co oznacza konieczność wypra-
cowania pełni dyspozycji, pewnej określonej habitus, 
wobec Boga, polegającej na gotowości przyjęcia wszyst-
kiego, co niesie życie . Dyspozycyjności nie należy koja-
rzyć z niewolniczą uległością, komentuje myśl Eckhar-
ta o . Kłoczowski, lecz z pełnią ufności, zaprzestaniem 
„szemrania” przeciwko Bogu, lecz na wzór Hioba, któ-
ry nie złorzeczy, nie szemra przeciwko Niemu, przyjąć 
z jego ręki zarówno dobro, jak i zło . W odosobnieniu 
dokonuje się podróż człowieka – wędrownika ku wła-
snemu wnętrzu, w trakcie której ogranicza on swą nie-
poskromioną naturę oraz oczyszcza z tego, wszystkiego, 
co przywiązuje „do rzeczywistości oddalonej od ducho-
wego centrum” (s . 43) . Odsłaniając się przed Bogiem 
usuwamy przeszkody stojące na drodze ku Bogu, tzn . 
odwiązujemy się od rzeczy, spraw i ludzi, do których 
jesteśmy przywiązani . Odosobnienie to odwiązywanie 
się (absolvere; łac . odwiązywać się) od tego wszystkie-
go, co absorbuje, co krępuje nas i uniemożliwia tym 
samym odsłonięcie się przed Bogiem . Jeśli my stanie-
my „nadzy” przed Bogiem, On odsłoni się przed nami 
(s . 44) . Zatem umysł musi zostać opróżniony ze wszel-
kiej domieszki czynników materialnych i obcych na-
turze intelektu, aby mógł przyjąć swój przedmiot po-
znania i utożsamić się z nim tak, iż „…stanowią jed-
ność tak doskonałą, że nie sposób się dopatrzeć mię-
dzy nimi różnicy” . A zatem mamy tu do czynienia nie 

z dematerializacją przedmiotu poznania, wszak ten jest 
już przedmiotem czysto duchowym, lecz z oczyszcze-
niem intelektu, który stracił być może swą ostrość wi-
dzenia, na skutek obcowania z przedmiotami zmysło-
wymi . Musi ponownie odzyskać swą bystrość i czystość 
widzenia, wówczas zaistnieją warunki do „doskonałego 
zjednoczenia” podmiotu i przedmiotu poznania .

Innym ważnym tematem dla chrześcijanina porusza-
nym w książce o . Kłoczowskiego jest kwestia prawdy, 
jako świadectwa, świadkowania, świadczenia, posiada-
jącego cechy osobowe . Zdaniem dominikanina „Współ-
czesna humanistyka przeżarta jest robakiem relatywi-
zmu” (s . 66) . Nie uważa, aby podejście mędrca „mają-
cego na wszystko oko” z bezpiecznej odległości było je-
dynym słusznym . Bardziej przemawia do Niego praw-
da Biblii; tam »Być prawdziwym« to »być wiernym« (s . 
68) . Prawda tak rozumiana nie ujawnia się za pośred-
nictwem namysłu intelektu, lecz „w” i/lub „poprzez” 
wydarzenie, jakim jest spotkanie: „…jest bardziej wier-
nością Boga niż stałością rzeczy i idei” (s . 68) . Podczas 
swojego bezprecedensowego procesu, bo nie zakończo-
nego wydaniem wyroku, ponieważ ten był „wydany już 
od zawsze”14, w trakcie przesłuchania na jedno z pytań 
namiestnika Judei Piłata, Chrystus odpowiada: „Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie . Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu”15 . Otóż, pisze o . Kłoczowski, nie wystar-
czy przyjąć jakiejś doktryny, nauczać jej, głosić jej zasad, 
lecz należy dać świadectwo jej prawdziwości „pozwala-
jąc, by twórczo kształtowały nasze życie” (s . 70) . Jego 
zdaniem przyczyną kryzysu ontologii jest świadomość, 
która dotarła do umysłów ludzkich, chyba najmocniej 
po II Wojnie Światowej, że człowiek nie jest w stanie od-
naleźć i zająć takiego punktu obserwacyjnego, z którego 
ogarnąłby świat i dokonał całościowego wglądu w natu-
rę rzeczy . Pełne poznanie jest nieosiągalne . Kryzys praw-
dy ukazał nie kto inny jak Nietzsche; dla niego prawdy 
absolutne i powszechne były synonimem wyimaginowa-
nego świata, nie takiego jakim on jest, lecz takim, jakim 
chcielibyśmy go widzieć – bezpieczny, szczęśliwy . Jak 
jednak żyć w świecie nicości, pyta o . Kłoczowski . Czło-
wiek musi posiadać jakieś punkty orientacyjne, pozwa-
lające na w miarę bezpieczne poruszanie się w mrokach 
egzystencji . Kierując się nauczaniem Jana Pawła II wska-
zuje lęk przed zaangażowaniem się w życie małżeńskie, 
zakonne, czy każde inne . Jednak zaangażować można 
się dopiero wówczas, gdy człowiek naprawdę wie, kto go 

14 Giorgio Agamben, Piłat i Jezus, tłum . Monika Surma-Gawłowska, Andrzej 
Zawadzki, Kraków 2017, s . 82 .

15 J 18, 33–37 .
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stworzył, kto go postawił na ziemi i czego od niego chce . 
Największy kryzys, jaki zagraża człowiekowi – diagno-
zuje dominikanin – to kryzys prawdy, stanowiącej sens, 
i wskazuje kierunek: »Inaczej żyje się w obliczu Boga, 
a inaczej w obliczu nicości«16 (s .74) .

W omawianej książce odnajdzie czytelnik pew-
ną niewielką glosę do encykliki papieskiej Fides et ra-
tio17 . Możemy w niej wyczytać, że istnieją dwie drogi 
dochodzenia do prawdy: droga rozumu i droga wiary . 
Ta ostatnia wspiera się na zawierzeniu i ufności . Autor 
Dróg i bezdroży zgadza się z głównym przesłaniem en-
cykliki, że „Wiara zyskuje na głębi i autentyczności, jeśli 
idzie w parze z refleksją i nie rezygnuje z niej”18 . Wiara 
odrzucająca rozum naraża się na deformację i sprowa-
dzenie swego przesłania do mitu . Straci również swój 
uniwersalny wymiar, skoro opierać się będzie tylko 
na emocjach, uczuciach, przeżyciach wewnętrznych, 
które nie posiadają obiektywnego wydźwięku . Z kolei 
rozum, który nie bacząc na prawdy Objawienia, podą-
ża zgodnie z ortodoksją sobie właściwą, opartą o logikę 
i dedukcję, może zagubić swój ostateczny thelos .

W końcowej partii niniejszego eseju jego Autor na-
świetla kwestie tajemnicy świadectwa, znaczenia ka-
tegorii „świadka prawdy”, tak chętnie, nota bene, od-
notowywanej i omawianej przez Sørena Kierkegaarda, 
którego, skądinąd wiemy, o . Kłoczowski dużo i chętnie 
czytywał . Znaczenie wspomnianej kategorii dominika-
nin kreśli przez pryzmat analizy tego, co zwie się „mę-
czeństwem” . Wyróżnia on trzy poziomy świadectwa . 
Z pierwszym mamy do czynienia, gdy osoba staje jako 
świadek w sądzie i relacjonuje swoją wersję wydarzeń . 
Sędzia w tym wypadku zobligowany jest do dokona-
nia weryfikacji wiarygodności świadka, podchodząc 
w sposób krytyczny do materiału dowodowego . Dru-
gi poziom reprezentuje świadek „całkowicie zaangażo-
wany w to, o czym opowiada, kiedy prawdę, o której 
daje świadectwo, poręcza sobą, swoim honorem i swo-
im życiem” (s . 89) . Trzeci poziom świadkowania wiąże 
się z pewnym ryzykiem dla zdrowia i życia osoby dają-
cej świadectwo . Wiąże się to z faktem, iż świadek mówi 
rzeczy niewygodne, będące pewnym wyzwaniem dla 
słuchających go . Często zdarza się, że są to prawdy sto-
jące w opozycji do tych ogólnie akceptowanych społecz-
nie, kulturowo, w śród autorytetów, jak i politycznie 
poprawnych . Patrząc na wszystkie trzy stopnie z per-
spektywy niezależnego obserwatora, rzuca się w oczy 

16 Są to słowa Jana Pawła II, powołuje się na nie o . Jan A . Kłoczowski .
17 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II do bisku-

pów Kościoła Katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem, Kraków 1998 .
18 Tamże, s . 89 .

fakt, iż na wszystkich trzech poziomach zaangażowa-
nie świadka prawdy rośnie . Tym, co nadaje świadectwu 
znaczenia jest to, że dzieje się ono w sferze osobowej, 
dzięki czemu nabiera osobowego rytu, autentyczności . 
Świadkowanie stanowi kryterium prawdziwości tego, 
co do tej pory było jedynie czymś zawieszonym w sferze 
teoretycznej możliwości . Dopiero życie weryfikuje ich 
moc i uniwersalność . Świadectwo wyrasta z wolności 
– twierdzi o . Kłoczowski – jej nosicielem jest człowiek 
wolny i to z uwagi na nią, oraz umiejętność korzystania 
z niej, budzi zaufanie wśród ludzi . Owa wolność jest 
wyrazem jaźni głębokiej, ukrytej dla oka, niezłomnej 
w swych aktach decyzji . Jednakże, przestrzega o . Kło-
czowski, nie możemy wyłączyć krytycznej pracy nasze-
go rozumu, ponieważ tylko on może stanowić ratunek 
przed fałszywymi świadkami, którzy z nie mniejszym 
zaangażowaniem i wolą głosili hasła fałszywych warto-
ści, czego doświadczyli ludzie XX wieku . Dla domini-
kanina z Krakowa, świadectwo to zarazem opowiada-
nie i wyznanie . Z jednej strony opowieść o tym, co się 
wydarzyło; z drugiej ujawnienie sensu tego, co się zda-
rzyło (s . 89–90) . Świadectwo jest, innymi słowy, wcie-
lonym „odsłowem” wiary, jest jej urzeczywistnieniem . 

Szczególnie ciekawym, w kontekście dyskusji 
na gruncie pedagogiki i wychowania, jest tekst poświę-
cony dojrzałości w aspekcie psychicznym i duchowym . 
Dojrzałość psychiczną rozumie Autor omawianej książ-
ki jako tę, dającą jednostce mocne ego, zaś dojrzałość 
duchowa odnajduje swój sens w przekraczaniu owego 
ego . W taki oto sposób dokonuje się rozróżnienia mię-
dzy duchem a duszą . Za Karlem Gustawem Jungiem 
krakowski dominikanin twierdzi, że człowiek jest by-
tem spotencjalizowanym i jako taki wypracowuje swo-
ją dojrzałość . Pełna dojrzałość emocjonalna i osobo-
wościowa jest zarazem charyzmatem i przekleństwem 
(s . 112) . Tym, co warunkuje dojrzałość to umiejętność 
wsłuchiwania się w „wewnętrzny głos”, który interpre-
tuje się jako sumienie . Antytezą człowieka dojrzałego 
jest człowiek zanurzony w tłumie, zlany z nim w takim 
sensie, iż jego własna osobowość jest tożsama z „oso-
bowością” tłumu . Autor eseju stawiając pytanie o dro-
gę do dojrzałości dochodzi do wniosku, iż wiedzie ona 
ścieżką czterech cnót . To droga rozsądku, a nie opor-
tunizmu i taniego kompromisu . Wiedzie między dwo-
ma przepaściami, czy też nadmiarami jak określiłby je 
Arystoteles: „Człowiek mężny to ten, który nie spad-
nie w przepaść tchórzostwa, ale też nie da się wciągnąć 
w zapadlinę zwaną zuchwałością” (S . 117) .

Za najważniejszą dzielność etyczną o . Kłoczowski 
uznaje roztropność, która sprowadza się do umiejętności 
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„…posługiwania się rozumem praktycznym w kon-
kretnych sytuacjach, myślenia pozwalającego kierować 
czynnościami człowieka w sposób, który umożliwiałby 
unikniecie zarówno bezrefleksyjnego adoptowania się 
do zmieniających okoliczności, jak i bezmyślnej pryn-
cypialności” (s . 117) . Zdaniem Autora jednym z dowo-
dów na utratę zmysłu etycznego jest „mnożenie spisa-
nych norm” . Nie rzecz w tym, aby stworzyć kodeks opi-
sujący wszelkie przypadki jednostkowe, ponieważ tego 
zwyczajnie dokonać nie podobna, lecz aby wspomóc lu-
dzi w osiągnięciu takiej świadomości, „która umożliwi 
samodzielną ocenę sytuacji . Nadmiar regulacji sprzeci-
wia się mądrej, wynikającej z doświadczenia życiowego 
doktrynie starożytnych, przywołujących roztropność 
jako podstawową z cnót” (s . 117) .

Druga z dzielności – sprawiedliwość – nie oznacza 
równości; dzięki niej możliwe jest budowanie relacji 
osobowych oraz wspólnotowych, o czym wcześniej mó-
wił Dietrich Bonhoeffer (s . 118) . Z kolei trzecia cnota – 
umiarkowanie – określana jest jako utrzymanie mądre-
go dystansu w odniesieniu do popędów nakierowanych 
na zachowanie gatunku i przedłużenie w ten sposób li-
nii życia jednostek . Autor zauważa, że w przypadku jed-
nostki ludzkiej seks nie jest związany tylko z prokreacją, 
ale i z komunikacją: „Seks jest językiem porozumienia . 
Umiarkowanie nie ma na celu zniszczenia owego języ-
ka, ale jego o p a n o w a n i e (tak jak się opanowu-
je język) w myśl Kantowskiej zasady: osoba nigdy nie 
może być środkiem do osiągnięcia celu, lecz zawsze jest 
celem” (s . 119) .

Jako dzielność czwartą wymienia się odwagę – mę-
stwo, istotną niezwykle z punktu widzenia wychowa-
nia: „Człowiek odważny mówi prawdę, stawia sprawy 
jasno, pozostaje poza wszelkimi »układami« . Człowiek 
mężny, mocny to człowiek odważnych słów . Nie fana-
tyk, ale taki, który zajmuje zdecydowaną postawę i po-
trafi żyć zgodnie z przekonaniami” (s . 120) . Na koniec, 
w konkluzji dominikanin odwołuje się do dwóch tra-
dycji duchowości zakorzenionych: jedna w buddyzmie, 
druga w chrześcijaństwie . Tak Chrystus, jak i Budda 
pozostawili po sobie naukę, która daje narzędzia umoż-
liwiające przekroczenie w człowieku własnego ego . Idąc 
za przykładem pierwszego, ducha możemy budować 

dzięki przekroczeniu swego „ja” w miłości; zdaniem 
drugiego, przekraczamy własne ego „…poprzez unice-
stwienie złudnego bytu, jakim jest »ja«” (s . 121) .

Poruszając kwestie wiary, jej doświadczenia oraz 
sposobu jej komunikacji o . Kłoczowski przypomina, 
że wiara w Boga dla człowieka, jego dobrostanu psy-
chicznego i duchowego rozwoju, jest czymś niezbęd-
nym . Mówi o świadectwie uwewnętrznionej wiary, jaką 
pragnął pojedynczemu zaszczepić Kierkegaard, o wie-
rze nie na pokaz, pozostającej w celi . Dominikanin się-
ga chętnie do tradycji scholastycznej, do nauk św . To-
masza, jednak nie pozostaje zamknięty na nowe para-
dygmaty myślenia przekraczające sposób rozumienia, 
interpretacji i definiowania pewnych istotnych dla wia-
ry, człowieka i jego egzystencji kategorii wyznaczonych 
przez tomistyczną ortodoksję . 

Chciałabym jeszcze choć kilka zdań poświęcić części 
trzeciej książki, gdzie o . Kłoczowski dyskutuje, polemi-
zuje, niekiedy spiera się, a innym razem przygląda się 
dyskretnie ważnym, w kontekście myślenia religijnego, 
filozofom, teologom i świętym . W gronie tym znajdują 
się Leszek Kołakowski, Simone Weil, Edyta Stein, Paul 
Tillich, Dietrich Bonhoeffer oraz Karl Gustaw Jung . 
Dla czworga z nich (S . Weil, E . Stein, D . Bonhoeffer 
oraz P . Tillich) wiara i/lub religia była autentycznym 
wydarzeniem, była prawdą, która nadawała sens ich ży-
ciu . Stein i Bonhoeffer najpierw świadomie zgodzili się 
na wykluczenie ze wspólnoty, z którą byli silnie zwią-
zani emocjonalnie . Święta Kościoła katolickiego mu-
siała opuścić swoją żydowską rodzinę, zaś Bonhoeffer 
opuścił wspólnotę Kościoła luterańskiego, aby podjąć 
samotną walkę o ocalenie honoru wspólnoty, z której 
się wywodził, a która jego zdaniem nie sprostała wy-
zwaniu, jakim była wojna, jej chore prawo oraz okru-
cieństwa . Oboje ponieśli również drugą ofiarę – śmierć 
męczeńską . 

O . Kłoczowski wydaje się przywracać w swojej książ-
ce pierwotny sens słów, które komunikują nas z rzeczy-
wistością, tą w jaką ludzie są uwikłani i tą transcendują-
cą świat . Wszak „każdy może odnaleźć swój własny, in-
dywidualny sens w wolnym dialogu z Tym, w Którym 
są źródła jego istnienia” (s . 281) . Zatem wszystkim tym 
książkę ową polecam .
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