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Marcin Karas

PAPIE¯
W REFLEKSJI TEOLOGICZNEJ
OJCA PIOTRA SEMENENKI
NA TLE JEGO CZASÓW
(Wprowadzenie)

Oddajemy do r¹k czytelników drugi tom z serii dzie³ filozoficznych
i teologicznych ojca Piotra Semenenki (1814-1886), wspó³za³o¿yciela
i prze³o¿onego generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego,
jednego z najwybitniejszych polskich teologów XIX stulecia. W sk³ad
tego tomu wchodzi po pierwsze nowy przek³ad na jêzyk polski traktatu
powiêconego urzêdowi papieskiemu i gronu biskupów w Kociele,
zatytu³owanego "O Papie¿u i Episkopacie na podstawie wiecznych zasad Bo¿ych, a tak¿e o roli Papie¿a i biskupów w nieomylnym Magisterium Kocio³a"1. Drugim tekstem jest pierwsze polskie t³umaczenie
zachowanej w Rzymskim Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstañców rozprawy "Papie¿ i jego nieomylnoæ w wietle pierwszej i wiecznej przyczyny oraz w swej ostatecznej konsekwencji"2, która jest drug¹
czêci¹ rozwa¿añ o papie¿u3. Trzeci¹ czêæ niniejszej edycji stanowi
zbiór piêciu kazañ na temat papie¿a w wersji uwspó³czenionej, przygotowanej na podstawie przedwojennego wydania, opublikowanego
1
P. Semenenko, Quid Papa et quid est Episcopatus ex aeterna ac divina ratione
necnon quae eorum partes in Ecclesiae infallibili magisterio, Rzym - Pary¿ 1870.
2
P. Semenenko, Le Pape et son infaillibilité dans sa cause premie.re et éternelle et
dans sa dernie.re conséquence, Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstañców, Rzym
(w skrócie: ACRR), nr 5154/1, maszynopis wspó³czesny, tekst z przerw¹ i niedokoñczony, na stronie tytu³owej podana jest informacja, ¿e stanowi drug¹ czêæ rozprawy Quid
Papa z podtytu³em: Liber II, Theoreticus. W Archiwum (ACRR, nr 7192) zachowa³ siê
tak¿e list o. Hieronima Kajsiewicza z Rzymu, z dn. 7 marca 1870 r., skierowany do ks.
W³adys³awa Witkowskiego z Pary¿a, który pozwala datowaæ czas powstania dzie³a: "Ojciec Piotr obiecuje dokoñczyæ za tydzieñ pracy swojej o Nieomylnoci, która wyjdzie po
francusku". W innym licie (ACRR, nr 7202), z dn. 24 kwietnia 1870 r., do ks. kanclerza
£obosa z Przemyla o. Kajsiewicz napisa³ z Rzymu: "Dzi tedy sesja publiczna [Soboru].
Znajdziesz w l'Univers adres nasz do Ojca w. o przypieszenie kwestii nieomylnoci.
Bardzo siê Ojcu w. podoba³. Posy³am ci po³owê drugiego kazania ojca Piotra. Co do
jego rozprawy mówi, ¿e teraz ma dopiero jasno, gdy czyta antypisma Kettlera, Rauschera, Schwarzenberga i Hefelego. Je¿eli zbije Niemców jak Guéranger Francuzów, bêdzie
dobrze" (W. von Kettler - bp Moguncji, J. kard. Rauscher - abp Wiednia, F. kard. von
Schwarzenberg - abp Pragi, K.-J. Hefele - bp Rottenburga (Wirtembergia), przedstawiciele mniejszoci soborowej, natomiast opat benedyktyñski Prosper Guéranger z Solesmes (region Pays de la Loire) by³ francuskim liturgist¹, przeciwnikiem gallikanizmu).
3
O. Semenenko planowa³ napisanie trzech czêci: polemicznej, teoretycznej i historycznej. Wydaje siê, ¿e zrealizowa³ swój zamys³ tylko w dwóch pierwszych punktach. W licie z Rzymu do ks. A. Dunajewskiego z dn. 27 lipca 1870 r. (ACRR, nr 3694)
o. Semenenko napisa³: "Ta czêæ (traktat Quid Papa - M. K.) by³a raczej przygotowaniem, chocia¿ rzecz i tu jest dostatecznie zarysowana, tam (w rozprawie Le Pape - M. K.)
ca³¹ teoriê wy³o¿ê. Trzecia czêæ ma byæ historycznym stwierdzeniem". O napisaniu
czêci trzeciej nic nie wiemy.
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przez Zgromadzenie Zmartwychwstañców w Krakowie4. Edycjê dope³niaj¹ dwa wymienionej wy¿ej traktaty w oryginale ³aciñskim i francuskim, stanowi¹cym podstawê obecnego przek³adu. W ten sposób
realizuje siê zamys³, aby po 140 latach od powstania og³osiæ drukiem
najcenniejsze owoce dorobku eklezjologicznego o. Semenenki5.
Wszystkie publikowane teksty powsta³y w dobie Pierwszego Soboru Watykañskiego (1869-1870) i by³y dobitnym wyst¹pieniem teologa
i kaznodziei, "ultramontanina", apologety Kocio³a rzymskiego, obroñcy
Wiary w okresie burzliwych sporów doktrynalnych (polemiki z gallikanami, protestantami i libera³ami) i niepokojów spo³ecznych (wrzenie
rewolucyjne w Italii). Aby oceniæ trwa³e znaczenie tych pism trzeba
powiedzieæ kilka s³ów o epoce w której powsta³y. Nie sposób zrozumieæ znaczenia rozwa¿añ o. Semenenki bez krótkiej refleksji nad
Kocio³em i papiestwem w drugiej po³owie XIX wieku, za panowania
Piusa IX (1846-1878) i przede wszystkim w okresie zwo³anego przezeñ
I Soboru Watykañskiego.
Dorobek I Soboru Watykañskiego
Pierwszy Sobór Watykañski (1869-1870)6 by³ najwa¿niejszym wydarzeniem d³ugiego pontyfikatu Piusa IX, przeciwstawiaj¹c siê zarówno tendencjom materialistycznym i wrogim Objawieniu, a obec4
P. Semenenko, Kazania, t. IV, Kraków 1923, s. 167-178, 203-350. Zachowa³y siê
jeszcze nauki o. Semenenki o papie¿u opublikowane na ³amach wydawanego w Grodzisku "Tygodnika Katolickiego" (nr 13 (1870), 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30, 32, 35 (1871)),
a tak¿e w rêkopisie (ACRR, nr 3921, s. 1105-1161), ale pokrywaj¹ siê one z kazaniami
wydanymi w Krakowie.
5
Na temat ¿ycia o. Semenenki por. has³o: "Piotr Semenenko", autor P. Smolikowski, w: Podrêczna encyklopedya kocielna, red. Z. Che³micki, t. XXXV-XXXVI, Warszawa 1912.
6
O historii Soboru por.: "Kurz vor der Veröffentlichung des Syllabus im Dez. 1864
(...) hatte Pius IX. mit einigen Kardinälen über die Einberufung eines Konzils beraten,
das den Irrtümern der damaligen Zeit die katholische Lehre entgegenstellen sollte. (...)
Die Bedeutung dieses Konzils liegt in seinen dogmatischen Entscheidungen. Vorbereitet wurden zwei Themenbereiche: die Erläuterung des katholischen Glaubens gegenüber
Irrtümern der Zeit und die Lehre über die Kirche Christi. Aufgrund der politischen Ereignisse konnte nur ein Teil der Verhandlungspunkte erledigt werden. Es wurden zwei
Konstitutionen verabschiedet: «Dei Filius» über den katholischen Glauben und «Pastor
aeternus» über die Kirche Christi. Eine weitere Konstitution über die Kirche konnte
wegen Abbruchs des Konzils nicht mehr verabschiedet werden. Nachdem der Papst
durch die Besetzung Roms am 20. Sept. seine weltliche Macht verloren hatte, vertagte
er das Konzil mit der Bulle "Postquam Dei munere" vom 20. Okt. 1870 (...) «sine die» auf
unbestimmte Zeit", H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, red. P. Hünermann, wyd. 38, Fryburg 1997, s. 810-811.
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nym w filozofii i kulturze epoki, jak równie¿ definiuj¹c naukê o powszechnym prymacie jurysdykcyjnym7 (najwy¿szej w³adzy) i nieomylnoci papie¿a w orzeczeniach z dziedziny wiary i obyczajów8. Sobór
nie zosta³ dokoñczony: liczne projekty dokumentów doktrynalnych przygotowane przez teologów nie zosta³y przyjête i og³oszone, gdy¿ na
skutek skomplikowanej sytuacji politycznej (dn. 19 lipca 1870 r. wybuch³a wojna prusko-francuska) papie¿ przerwa³ bezterminowo (sine
die) obrady, które nie zosta³y ju¿ wznowione. Ojcowie soborowi (biskupi i prze³o¿eni zakonni w liczbie od 600 do 700 osób) wyra¿ali swoj¹
obecnoci¹ i podejmowanymi decyzjami jednoæ z najwy¿szym nauczaniem papieskim. Dokumenty soborowe s¹ wiadectwem na rzecz doktrynalnej ci¹g³oci Wiary, gdy¿ obrady przenika³o przekonanie, ¿e "zawsze nale¿y zachowaæ takie znaczenie wiêtych dogmatów, jakie ju¿
raz okreli³a wiêta Matka, Koció³, a od tego znaczenia nigdy nie
mo¿na odejæ pod pozorem i w imiê lepszego zrozumienia"9. Dokumenty te by³y og³aszane przez papie¿a, dzia³aj¹cego we w³asnym imieniu, jako nastêpcy wiêtego Piotra (Pius Episcopus, Servus Servorum
Dei), za zgod¹ zebranego w Bazylice w. Piotra Soboru powszechnego, reprezentuj¹cego episkopat ca³ego wiata (sacro approbante Concilio), któremu przewodniczy³ papie¿10. Sobór nie decydowa³ samodzielnie, sam¹ tylko wiêkszoci¹ g³osów, ale jego decyzje uzyskiwa³y
moc doktrynaln¹ dopiero po zatwierdzeniu papieskim.
Sobór wyda³ dwie konstytucje dogmatyczne. Pierwsza z nich, konstytucja o wierze katolickiej zatytu³owana Dei Filius (przyjêta jednoW kwestii pojêcia "jurysdykcja" por.: "Potestatem jurisdictionis diximus esse potestatem publicam legitimi superioris a Christo, vel ab Ecclesia per canonicam missionem, concessam, regendi baptizatos in ordine ad salutem aeternam. Baptizatorum directio autem fieri debet ipsorum cooperatione gratiae Dei promovendo, tum per rectae
fidei professionem, tum per actuum conformationem bonis moribus: hinc duplex obiectum
circa quod potestas jurisdictionis exercetur, pro regimine hominum: hoc est fides et
mores, ideoque duplex, pro obiecti diversitate, potestatis huius ratio seu functio magisterium videlicet et imperium", A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici,
t. I, Watykan 1957, s. 186.
8
Por.: J. M. Villefranche, Pius IX. Dzieje, ¿ycie, epoka, Warszawa 2001, s. 172-179
oraz 559-590 (przedruk rozdzia³u z ksi¹¿ki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat);
B. Pylak, Znaczenie I Soboru Watykañskiego w dziejach Kocio³a, w: Ten¿e, W s³u¿bie
Bo¿ej prawdy, Lublin 1986, s. 59-77; Wspó³czesne ujêcie historii Soboru (w duchu doæ
liberalnym): K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kocio³a, prze³.
J. Zakrzewski, Kraków 2002, s. 211-257; Z opracowañ popularnych: J. Dyl, Sobory
powszechne w drugim tysi¹cleciu chrzecijañstwa, Tarnów 1997, s. 132-143.
9
I Sobór Watykañski, sesja III (1870), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, red.
J. Alberigo i in., wyd. 3, Bolonia 1973, s. 809, prze³. M. Karas.
10
Por.: T. Granderath S. J., Constitutiones Dogmaticae Sacrosancti Oecumenici
Concilii Vaticani ex ipsius eius Actis explicatae atque illustratae, Fryburg 1892, s. 70.
7
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mylnie na trzeciej sesji, dn. 24 kwietnia 1870 r., wynik g³osowania:
za - 667, przeciw - zero) wyra¿a katolick¹ naukê o jedynym Bogu,
którego istnienie mo¿na poznaæ przez refleksjê filozoficzn¹ nad dzie³em stworzenia, a wiêc ze skutków cz³owiek mo¿e dojæ do ich pierwszej przyczyny - Stwórcy. Nauczanie Soboru sprzeciwia siê tak¿e panteistycznym tendencjom obecnym w kulturze XIX stulecia, uto¿samiaj¹cym Boga ze wiatem11. Konstytucja dogmatyczna odrzuca ponadto
liberalne spekulacje, zmierzaj¹ce do przyjêcia teorii o ewolucji niezmiennej nauki dogmatycznej Kocio³a12. Oznacza to ponowne potwierdzenie doktrynalnej ci¹g³oci nauki katolickiej13.
Druga konstytucja, czyli tzw. konstytucja dogmatyczna pierwsza
o Kociele Chrystusowym Pastor aeternus (przyjêta na sesji czwartej,
dn. 18 lipca 1870 r., wynik g³osowania: za - 533, przeciw - 2; grupa
mniejszociowa 57 biskupów opuci³a Sobór przed g³osowaniem), dotyczy nauki o prymacie papieskim oraz papieskich definicji ex cathedra14. W trzech pierwszych rozdzia³ach dokument wyjania katolick¹
naukê o ustanowieniu w. Piotra przez Chrystusa widzialn¹ g³ow¹ (visibile caput) ca³ego Kocio³a. Pierwszy papie¿ - zgodnie z nauczaniem
soborowym - otrzyma³ od za³o¿yciela Kocio³a prawdziwy prymat (primatus), a wiêc prawo do rz¹dzenia ca³ym Kocio³em. Wbrew tendencjom liberalnym i przeciwko zarzutom zwolenników schizmatyckiej teorii
Por.: "Kanony o Bogu stworzycielu. Kanon 4. Je¿eli kto twierdzi, ¿e rzeczy skoñczone, tak materialne jak duchowe, albo przynajmniej duchowe, wy³oni³y siê z substancji Bo¿ej przez emanacjê (emanasse), albo ¿e wszystko dokonuje siê przez okazywanie siê (manifestatione) lub rozwój (evolutione) Bo¿ej istoty, albo wreszcie ¿e Bóg jest
najogólniejszym (universale) i nieokrelonym (indefinitum) bytem, który urzeczywistniaj¹c siê wytwarza wszystkie rzeczy dziel¹ce siê na rodzaje, gatunki i jednostki niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoci wiernych", Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, opr. S. G³owa S. J., I. Bieda S. J., wyd. 2, Poznañ 1988,
s. 181, nr V, 24; tekst ³aciñski: Denzinger, nr 1804.
12
Por.: "Kanony o wierze i rozumie. Kanon 3. Je¿eli kto twierdzi, ¿e jest mo¿liwe,
aby niekiedy dogmatom przez Koció³ przed³o¿onym, pod³ug postêpu wiedzy trzeba
by³o daæ inne znaczenie, ni¿ takie, w jakim je pojmowa³ i pojmuje Koció³ - niech
bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoci wiernych", Breviarium Fidei, s. 29, nr I, 68; tekst
³aciñski: Denzinger, nr 1818.
13
Podczas otwarcia wystawy dzie³ religijnych w rzymskich Termach Dioklecjana,
dn. 17 lutego 1870 r., papie¿ Pius IX powiedzia³: "Religia jest niezmienna i nie potrzebuje przechodziæ przez rewolucjê, a ja potêpiam tego, który odwa¿y³ siê napisaæ, ¿e
rok 1789 by³ dla niej konieczny", cyt. w: J. M. Villefranche, Pius IX..., dz. cyt., s. 583
(przedruk z ksi¹¿ki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat).
14
Odnonie orzeczeñ papieskich ex cathedra por. np. Ch. Pesch S. J., Praelectiones
dogmaticae, t. I: Institutiones propaedeuticae ad Sacram Theologiam, wyd. 3, Fryburg
1903, s. 315-329, nr 507-523; Wnikliwe studium na temat prymatu i nieomylnoci
papieskiej, gallikanizmu oraz relacji papie¿a do Episkopatu i Soborów zob.: J. Herrmann,
Institutiones theologiae dogmaticae, t. 1, Rzym 1897, s. 343-390, nr 308-344.
11
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o wy³¹cznie honorowym zwierzchnictwie biskupa Rzymu w stosunku do
pozosta³ych biskupów wiata, konstytucja podkrela, ¿e prymat papieski jest prawdziw¹, pe³n¹ w³adz¹ jurysdykcji (plena et suprema potestas iurisdictionis), która dotyczy wszystkich czêci Kocio³a i wszystkich wiernych bezporednio, a wiêc nie wymaga zgody miejscowych
biskupów, ani innych hierarchów15.
Nastêpnym elementem nauki o prymacie papie¿a jest ci¹g³oæ w³adzy
papieskiej, przekazywanej od w. Piotra jego kolejnym nastêpcom na
Stolicy Apostolskiej w Rzymie16. Rozdzia³ czwarty konstytucji zawiera
definicjê dogmatyczn¹ o nieomylnym nauczaniu papieskim, która bywa
traktowana jako najwa¿niejsze rozstrzygniêcie Soboru17. Pierwszy Sobór Watykañski stwierdzi³, ¿e papie¿ sprawuj¹cy swój najwy¿szy urz¹d
pasterski w rzadkich przypadkach definitywnego okrelania nauki obowi¹zuj¹cej ca³y Koció³ w sprawach wiary i moralnoci (czyli w tzw.
definicjach podejmowanych ex cathedra - ze stolicy w. Piotra) - jest
wolny od b³êdu (infallibilis) na mocy boskiej opieki Jezusa Chrystusa.
Dlatego jego nauczanie, og³oszone w ten sposób, nie wymaga ju¿ póniejszego rozpatrzenia i akceptacji przez Sobór Powszechny18.
15
Por.: "Je¿eli zatem kto mówi, ¿e Biskup Rzymski posiada tylko urz¹d nadzorczy
lub kierowniczy, a nie pe³n¹ i najwy¿sz¹ w³adzê jurysdykcji (plenam et supremam
potestatem iurisdictionis) nad ca³ym Kocio³em, nie tylko w rzeczach wiary i moralnoci, lecz tak¿e w tym, co dotyczy karnoci i rz¹dzenia Kocio³em na ca³ym wiecie,
albo jeli mówi, ¿e ma tylko wiêksz¹ czêæ w³adzy, a nie pe³niê tej w³adzy najwy¿szej,
albo ¿e ta w³adza nie jest zwyczajna i bezporednia, b¹d w odniesieniu do wszystkich
poszczególnych kocio³ów, b¹d wszystkich poszczególnych pasterzy i wiernych niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoci wiernych", Breviarium Fidei, s. 84, nr II, 56;
tekst ³aciñski: Denzinger, nr 1831.
16
Por.: "Je¿eli zatem kto twierdzi, ¿e nie na skutek ustanowienia Chrystusa Pana,
a wiêc z uprawnienia Bo¿ego, w. Piotr ma swoich nastêpców w prymacie nad ca³ym
Kocio³em, albo ¿e Biskup Rzymski nie jest nastêpc¹ (successorem) w. Piotra w tym¿e
prymacie - niech bêdzie wy³¹czony ze spo³ecznoci wiernych", Breviarium Fidei, s. 82,
nr II, 50; tekst ³aciñski: Denzinger, nr 1825.
17
Por.: "The fourth chapter, lastly, contains the definition of papal infallibility.
First, all the corresponding decrees of the Fourth Council of Constantinople, 680
(Sixth Ecumenical), of the Second Council of Lyons, 1274 (Fourteenth Ecumenical)
and of the Council of Florence, 1439 (Seventeenth Ecumenical), are repeated and
confirmed. It is pointed out, further, that at all times the popes, in the consciousness of
their infallibility in matters of faith for the preservation of the purity of the Apostolic
tradition, have acted as the court of last instance and have been called upon as such.
Then follows the important tenet that the successors of St. Peter have been promised
the Holy Ghost, not for the promulgation of new doctrines, but only for the preservation and interpretation of the Revelation delivered by the Apostles", has³o "Vatican
Council", autor: K. Kirch, w: The Catholic Encyclopedia, t. XV, Nowy Jork 1912.
18
Por: "trzymaj¹c siê wiernie Tradycji otrzymanej od pocz¹tku wiary chrzecijañskiej, ku chwale Boga, Zbawiciela naszego, ku podwy¿szeniu religii katolickiej i zbawieniu chrzecijañskich narodów, za zgod¹ wiêtego Soboru nauczamy (docemus)
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Opozycja dogmatyczna
Podczas Soboru kilkudziesiêcioosobowa mniejszoæ (ok. 10 procent
uczestników) wystêpowa³a przeciwko definicji dogmatycznej o papieskiej nieomylnoci, ale zarzuty koncentrowa³y siê raczej na kwestii
stosownoci og³aszania dogmatu, ni¿ na podwa¿aniu samej nauki19.
Wbrew ostatecznemu rozstrzygniêciu przez Magisterium kwestii nieomylnego nauczania papie¿a sprzeciw podnios³a niewielka grupa teologów z kilku krajów Europy Zachodniej. Jednym z g³ównych przedstawicieli tej opozycji by³ ks. prof. Ignacy Döllinger (1799-1890), dziekan wydzia³u teologicznego Uniwersytetu w Monachium, który odrzuci³ nauczanie Kocio³a i zosta³ ekskomunikowany w r. 1871, ale sam
nie przyst¹pi³ do stworzonej przez opozycjonistów wspólnoty religijnej. ¯aden z biskupów katolickich nie przy³¹czy³ siê do tej grupy20,
której cz³onkowie zorganizowali federacjê wspólnot religijnych zwanych "Kocio³em starokatolickim". Aby starokatolicy mogli udzielaæ
wiêceñ kap³añskich i biskupich w swej wspólnocie potrzebowali jednak biskupa, który móg³by tych wiêceñ udzieliæ i przekazaæ nowemu
wyznaniu sukcesjê apostolsk¹. Poparcie to uda³o im siê uzyskaæ od
schizmatyckiej wspólnoty religijnej zwanej "Kocio³em Rzymskokai definiujemy (definimus) jako dogmat objawiony przez Boga (divinitus revelatum dogma
esse), ¿e Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra, tzn. gdy sprawuje urz¹d pasterza
i nauczyciela wszystkich wiernych, sw¹ najwy¿sz¹ apostolsk¹ w³adz¹ (pro suprema
sua Apostolica auctoritate) okrela (definit) zobowi¹zuj¹c¹ ca³y Koció³ naukê w sprawach wiary czy te¿ moralnoci, dziêki opiece Bo¿ej przyrzeczonej mu w osobie w.
Piotra Aposto³a posiada tê nieomylnoæ (infallibilitate), jak¹ Boski Zbawiciel chcia³
wyposa¿yæ swój Koció³ w definiowaniu nauki wiary czy te¿ moralnoci. Tote¿ takie
definicje s¹ niezmienne (irreformabiles) same z siebie, a nie na mocy zgody Kocio³a",
Breviarium Fidei, s. 86, nr II, 61; tekst ³aciñski: Denzinger, nr 1839. Podczas obrad
Soboru, dn. 11 lipca 1870 r., bp Wincenty Gasser z Brixen (Austria) wyjani³ teologiczne aspekty tej definicji dogmatycznej podczas czterogodzinnego wyst¹pienia. Zob.:
F. Ardusso, Magisterium Kocio³a, prze³. M. Stebart, Kraków 2001, s. 194.
19
Przeciwko samej doktrynie o nieomylnoci stanowczo opowiada³o siê prawdopodobnie tylko kilku biskupów i grupa liberalnych teologów z kilku pañstw. Por.: J. M.
Villefranche, Pius IX..., dz. cyt., s. 575, przypis 2. Zob. te¿. "Janus (Döllinger) z góry
g³osi³ wiatu, ¿e sobór nie bêdzie swobodny. Na pierwszych zaraz sesjach fakty zada³y
k³am tej przepowiedni; biskupi bowiem wystêpowali z ró¿nymi postulatami o tendencjach przeciwnych (...) rozpoczê³y siê ogólne rozprawy nad okreleniem powagi papieskiej. Przemawia³o osiemdziesiêciu biskupów. Prawie po³owa nale¿a³a do opozycji,
Tam¿e, s. 176-177.
20
Wszyscy biskupi mniejszoci po Soborze podporz¹dkowali siê Magisterium por.
np. s³owa bpa Feliksa Dupanloup z Orleanu: "je n'ai écrit et parlé que contre l'opportunité de la définition; quant a. la doctrine, je l'ai toujours professée, non seulement
dans mon coeur, mais dans des écrits publics", list do papie¿a Piusa IX z dn. 18 lutego
1871, w: Collectio Lacensis: Acta et Decreta sacrorum conciliorum recentiorum, t. VII,
Fryburg 1890, kol. 999, przypis 1.
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tolickim Starobiskupiego Kleru" (De Roomsch-Katholieke Kerk der
Oud-Bisschopelijke Clerazie) z miasta Utrecht w Holandii, którego
za³o¿yciele pod koniec XVII w. zerwali z Rzymem.
W zwi¹zku z samowolnym powstaniem wspólnoty starokatolickiej papie¿ Pius IX wyda³ dn. 21 listopada 1873 r. encyklikê Etsi multa, w której
napisa³: "mianuj¹ siê "starymi katolikami", nadu¿ywaj¹c tego imienia,
które to nadu¿ycie mog³oby mieszyæ, gdyby nie to, ¿e tyle b³êdów tej
potwornej sekty wymierzonych przeciwko g³ównym zasadom wiary
katolickiej, tyle wiêtokradztw w sprawowaniu s³u¿by Bo¿ej i szafowaniu sakramentów, tyle najciê¿szych zgorszeñ, takie wreszcie zatracenie dusz (...) ludzie ci, coraz zuchwalej postêpuj¹c drog¹ nieprawoci i zatracenia - jak to za sprawiedliwym wyrokiem Bo¿ym zwykle siê
przydarza sektom - zapragnêli (...) utworzyæ sobie hierarchiê i jako
pseudo-biskupa wybrali sobie i postanowili pewnego notorycznego
odstêpcê od wiary katolickiej, Józefa Huberta Reinkensa"21.
Nauka o Kociele rzymskim
Wa¿ne informacje o katolickiej eklezjologii w dobie pontyfikatu
Piusa IX przynosz¹ inne materia³y powsta³e w toku prac Soboru Watykañskiego. Chocia¿ wskutek przerwania obrad soborowych dokumenty ten nie zosta³y przyjête, to jednak przygotowany projekt wyra¿a pogl¹dy teologów oraz biskupów, którzy wielokrotnie zabierali
g³os w dyskusjach nad tym zagadnieniem w toku wielomiesiêcznych
prac przygotowawczych i w auli soborowej22. Liczne projekty dokumentów przygotowanych na Sobór s¹ wyrazem ci¹g³oci w Kociele
tej epoki, a tak¿e ukazuj¹ jednoæ episkopatu z papie¿em w zasadniczych punktach nauczania teologicznego, nawet gdy niektóre kweJ. M. Villefranche, Pius IX..., dz. cyt., s. 435-437. Po jednoznacznej ocenie doktryny i praktyki ruchu starokatolickiego Pius IX przyst¹pi³ do wymierzenia kary kanonicznej: "My zatem (...) nie tylko wybór wspomnianego Józefa Huberta Reinkensa,
dokonany wbrew postanowieniom wiêtych kanonów, og³aszamy, odrzucamy i piêtnujemy jako niedozwolony, nieskuteczny i w ogóle ¿aden, oraz jego konsekracjê og³aszamy, odrzucamy i piêtnujemy jako wiêtokradzk¹, ale te¿ samego Józefa Huberta i tych,
co go wybraæ usi³owali i tych, którzy do wiêtokradzkiej konsekracji pomagali, i wszystkich, którzy siê do niego przy³¹czyli i bior¹c ich stronê dostarczyli pomocy, wsparcia,
posi³ków lub zezwolenia, autorytetem Boga Wszechmog¹cego ekskomunikujemy i wyklinamy oraz og³aszamy, obwieszczamy i stwierdzamy, ¿e s¹ oni oddzieleni od wspólnoty Kocio³a (...)", Tam¿e, s. 438.
22
O du¿ym znaczeniu projektu drugiej Konstytucji o Kociele wiadczy fakt, ¿e
zosta³ og³oszony w pierwszym wydaniu polskiego zbioru rozstrzygniêæ doktrynalnych
Magisterium Kocio³a. Zob.: Breviarium Fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, opr. J. Szymusiak S. J., S. G³owa S. J., Poznañ 1964, s. 95-104, nr II, 46-56.
21
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stie nie by³y jeszcze ostatecznie rozstrzygniête w szczegó³ach i nie
zosta³y og³oszone w formie nauczania uroczystego.
W polskiej literaturze teologicznej posiadamy cenn¹ rozprawê ród³ow¹ powiêcon¹ schematowi (projektowi) Konstytucji o Kociele (która
mia³a staæ siê drug¹ Konstytucj¹ dogmatyczn¹ o Kociele Chrystusowym) napisan¹ przez ks. Boles³awa Pylaka (ur. 1921), póniejszego biskupa i arcybiskupa lubelskiego (w latach 1975-1997).
Wypowiedzi biskupów zebranych na Soborze potwierdzaj¹ zasadniczy ekskluzywizm (wy³¹cznoæ) Kocio³a Rzymskiego, g³oszony dobitnie w dobie kryzysu cywilizacji w XIX wieku. Pozostaj¹c w zgodzie
z tradycyjn¹ doktryn¹, teologowie katoliccy uwa¿ali, ¿e Koció³ ten jest
jedynym prawdziwym wyznaniem, ze swej natury doskona³¹ spo³ecznoci¹ religijn¹23, a wspólnoty chrzecijañskie samowolnie od³¹czone od
jego jednoci zas³uguj¹ na miano "heretyckich antykocio³ów"24. Wynika³y st¹d wezwania papie¿y do nawrócenia cz³onków tych wspólnot do
Kocio³a katolickiego25. Sam Pius IX, wbrew stanowisku liberalnej eklezjologii protestanckiej, w licie wydanym tu¿ przed rozpoczêciem Soboru, Iam vos omnes z dn. 13 wrzenia 1868 r., napisa³ do wszystkich
protestantów i innych niekatolików, aby wezwaæ ich do nawrócenia:
23
Por.: "Ecclesia siquidem est societas hominum viatorum, sub magisterio et regimine legitimorum pastorum, ac praecipue Romani Pontificis, eiusdem christianae fidei
professione et eorundem sacramentorum communione adunatorum, ad aeternam salutem consequandam", A. Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae fundamentalis,
wyd. 14, Rzym 1911, s. 612. Papie¿ Pius IX potêpi³ kilkakrotnie pogl¹d, ¿e "Koció³ nie
jest prawdziw¹ (vera) i doskona³¹ (perfectaque) oraz ca³kowicie woln¹ (plane libera)
spo³ecznoci¹ (societas), ani nie posiada swoich w³asnych i sta³ych praw udzielonych
mu przez jego Boskiego Za³o¿yciela, ale do w³adzy wieckiej nale¿y okrelanie praw
i granic dzia³alnoci Kocio³a, w których mo¿e z tych praw korzystaæ", Syllabus errorum (1864), zdanie 19. Sam o. Semenenko powiada o Kociele, ¿e to jest: "la société la
plus parfaite qui puisse exister, une société fondée immédiatement par Dieu lui me^me
et dans le but de participer directement a. sa nature et a. sa vie bien heureuse, pour e^tre
sa joie et sa gloire éternelle; société, qui certainement est l'Eglise", P. Semenenko, Le
Pape et son infaillibilité..., ACRR, 5154/1, s. 29.
24
Terminu tego u¿ywa³ niemiecki teolog Karol Adam (1876-1966) jeszcze w po³owie XX wieku. Por.: K. Adam, Natura katolicyzmu, Warszawa 1999, s. 152. Ksi¹¿ka ta
zosta³a wznowiona w ramach serii wydawniczej "Biblioteka Frondy".
25
Na I Soborze Watykañskim grupa ponad 30 biskupów podkreli³a w swym wyst¹pieniu, ¿e Koció³ katolicki ³atwo daje siê odró¿niæ od fa³szywych "sekt religijnych",
które nosz¹ co prawda chwalebne imiê chrzecijan, ale pozostaj¹ poza Kocio³em:
"Ecclesiam esse societatem semper ita visibilem, ut a falsis sectis, quae christiano
nomine etiam gloriantur, facile discerni possit", B. Pylak, Koció³ - Mistyczne Cia³o
Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykañskim, Lublin 1959,
s. 100. Autor rozprawy dodaje, ¿e "widzialnoæ [prawdziwego Kocio³a] przejawia siê
w widzialnej w³adzy do nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia (visibile magisterium, ministerium et regimen)", Tam¿e. Wypowied ta oznacza, ¿e orodkiem jednoci Kocio³a
jest najwy¿sza w³adza papie¿a.
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"Ani jedna [z tych religijnych wspólnot ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹
i odseparowanych od Kocio³a katolickiego], nawet branych ³¹cznie,
nie konstytuuje w ¿adnym razie Kocio³a Katolickiego, ani nie jest tym
jedynym Kocio³em Katolickim za³o¿onym przez Naszego Pana Jezusa
Chrystusa, tym Kocio³em, który On ¿yczy³ sobie za³o¿yæ. Co wiêcej
nie mo¿na nawet mówiæ, ¿e te wspólnoty s¹ b¹d to cz³onkami, b¹d te¿
czêciami tego samego Kocio³a, poniewa¿ w sposób widomy od³¹czy³y siê one od jednoci katolickiej"26. W opinii autorów katolickich
pisz¹cych na ten temat "Koció³ wypar³by siê swej najg³êbszej, najbardziej w³asnej istoty (...) gdyby kiedykolwiek uzna³ w innej - istniej¹cej obok siebie lub antagonistycznej w stosunku do siebie - wspólnocie chrzecijañskiej, koció³ siostrzany, posiadaj¹cy takie prawa,
jakie ma Koció³ katolicki (...) [gdy¿] nie mo¿e on w innych wspólnotach widzieæ chrzecijañskich kocio³ów, posiadaj¹cych równy katolickiemu ustrój i prawa"27.
Z przekonania o istnieniu jedynej prawdziwej religii to¿samej z Kocio³em katolickim rz¹dzonym przez papie¿a wynika³o dodanie do czterech tradycyjnych znamion Kocio³a (jeden, wiêty, katolicki i apostolski) jeszcze pi¹tego przymiotnika, "rzymski"28, który pozwala okreliæ, która wspólnota jest prawdziwym wyznaniem. Przymiotnik ten
wystêpuje te¿ w wyznaniu wiary og³oszonym przez papie¿a Piusa IV
(1559-1565) po zakoñczeniu Soboru Trydenckiego, zawartym w bulli
Iniunctum nobis, og³oszonej dn. 13 listopada 1564 r.: "Uznajê wiêty,
katolicki i apostolski Koció³ rzymski, Matkê i Mistrzyniê wszystkich
kocio³ów, a Rzymskiemu Biskupowi, nastêpcy Ksiêcia Aposto³ów
b³ogos³awionego Piotra, jako namiestnikowi Jezusa Chrystusa lubujê i przyrzekam prawdziwe pos³uszeñstwo"29. To wyznanie wiary
Pius IX, list apostolski Iam vos omnes (1868), w oryginale: "neque aliam peculiarem ex eisdem societatibus neque omnes simul coniunctas ullo modo constituere et
esse illam unam et catholicam Ecclesiam, quam Christus Dominus aedificavit, constituit
et esse voluit, neque membrum aut partem eiusdem Ecclesiae ullo modo dici posse,
quandoquidem sunt a catholica unitate visibiliter divisae", Denzinger, wyd. 38, nr 2998.
27
K. Adam, Natura katolicyzmu, dz. cyt., s. 148-149.
28
Por.: "Koció³ jest konieczny do osi¹gniêcia zbawienia i to na miarê koniecznoci
rodka (necessitas medii), w czym mieci siê równoczenie koniecznoæ nakazu (necessitas praecepti). Koció³ jest wiêc nie tylko jedyn¹ drog¹ do zbawienia nakazan¹
przez Boga, ale w ogóle jedyn¹ doñ drog¹, gdy¿ Bóg w planach swej Opatrznoci
ustali³, i¿ udzielanie Ducha wiêtego, uczestnictwo w prawdzie i w ¿yciu Bo¿ym mo¿e
siê dokonywaæ tylko w Kociele i przez Koció³, którego G³ow¹ jest Chrystus", B. Pylak,
Koció³..., dz. cyt., s. 119; Por.: T. Granderath S. J., Constitutiones Dogmaticae..., dz.
cyt., 29-32.
29
Pius IV, bulla Iniunctum nobis, "Trydenckie wyznanie wiary" (13 listopada 1564
r.), Breviarium Fidei, s. 643-646, nr IX, 40-46; tekst ³aciñski: Denzinger, nr 994-1000.
26
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z³o¿y³ uroczycie Pius IX oraz wszyscy biskupi na rozpoczêcie obrad
I Soboru Watykañskiego30.
Po okrelenie "Koció³ rzymski" czêsto siêgali ojcowie I Soboru
Watykañskiego, aby opisaæ naturê widzialnego Kocio³a Jezusa Chrystusa31. Wbrew liberalnej tendencji do traktowania Kocio³a jako kolektywnej organizacji z³o¿onej z odrêbnych wspólnot religijnych, w projekcie konstytucji dogmatycznej zapisano precyzyjne rozró¿nienie, ¿e:
"prawdziwy Koció³ Chrystusowy (...) jest (...) w swoim ustroju tak wyranie oznaczony, ¿e inne spo³ecznoci, oddzielone od jednoci wiary
lub wspólnoty tego¿ cia³a, nie mog¹ byæ nazwane jego czêci¹ lub cz³onem; ani te¿ nie obejmuje on, ani ogarnia (nullo modo pars eius aut
membrum dici possint) ró¿nych od³amów religijnych (quaecumque societates) z nazwy chrzecijañskich, lecz sam w sobie zjednoczony i cile zespolony w swojej widzialnej jednoci stanowi cia³o niepodzielone
i niepodzielne (indivisum ac indivisibile), które jest w³anie Mistycznym
Cia³em Chrystusa"32.
Ojcowie Soboru potêpiali liberalizm zwolenników protestanckiej teorii
"szerokiego", bezdogmatycznego Kocio³a, pojmowanego jako zgromadzenie wszystkich chrzecijan, niezale¿nie od wyznawanej wiary,
dyscypliny i przyjmowanej doktryny moralnej. Z tego powodu w projekcie zapisano: "Odrzucamy tak¿e bezbo¿noæ tych, którzy oskar¿aj¹
Koció³, ¿e g³osi siê byæ religi¹ jedynie prawdziw¹, wszystkie za religijne spo³ecznoci i sekty, które oddzieli³y siê od jego spo³ecznoci,
napiêtnuje i potêpia, jak gdyby mog³a kiedykolwiek wspó³istnieæ sprawiedliwoæ i nieprawoæ, wiat³o i ciemnoci, zgoda miêdzy Chrystusem i Belialem"33.
30
O. Semenenko nawi¹zywa³ do innych, istotnych cech Kocio³a, które wyra¿aj¹
tê sam¹ doktrynê: "l'Eglise est une, sainte catholique, apostolique, infaillible et indéfectible: tout cela appartient a. l'essence", P. Semenenko, Le Pape et son infaillibilité...,
ACRR, 5154/1, s. 32.
31
Por.: "Ecclesiam Christi visibilem esse, unam, sanctam, catholicam, apostolicam
atque romanam", B. Pylak, Koció³..., dz. cyt., s. 106. Zob. te¿: "tylko Koció³ rzymski
oznaczony jest tymi cechami i znakami widzialnoci"; Tam¿e, s. 107, a tak¿e: "prawdziwym i tak b³ogos³awionym Kocio³em Chrystusa nie jest ¿aden inny, tylko jeden,
wiêty, katolicki i apostolski rzymski (vera et tam felix Christi Ecclesia alia non est,
praeter unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Romanam)", Tam¿e, s. 182.
32
B. Pylak, Koció³..., dz. cyt., s. 109. Jak pisze ks. Pylak nauka o wy³¹cznoci
Kocio³a rzymskiego posiada rangê dogmatu wiary: "Koció³ g³osi jako dogmat wiary,
¿e jest jeden tylko prawdziwy i widzialny Koció³ Chrystusowy, Koció³ rzymskokatolicki, Mistyczne Cia³o Chrystusowe", Tam¿e, s. 112. Wyznania niekatolickie posiadaj¹ za tylko pozosta³oci (mniejsze lub wiêksze) religii chrzecijañskiej "pewnych
resztek (...) religii [chrzecijañskiej] mo¿na doszukiwaæ siê tak¿e w innych spo³ecznociach religijnych, od³¹czonych od Kocio³a", Tam¿e, s. 86.
33
B. Pylak, Koció³..., dz. cyt., s. 132. "Belial" to imiê staro¿ytnego bo¿ka czczonego przez pogan na terenie Bliskiego Wschodu i synonim fa³szywej religii, u¿ywany
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Nawi¹zuj¹c do katolickiej nauki o jednoci Kocio³a, papie¿ Pius IX,
w swym przemówieniu Singulari quadam perfusi wyg³oszonym 9 grudnia
1854 r. powiedzia³, ¿e: "zasada indyferentyzmu jest zgubna, sprzeczna
z prawd¹ wiary, która g³osi, ¿e poza Kocio³em rzymskim nikt nie mo¿e
siê zbawiæ (...) [natomiast ludzie] pozostaj¹cy w niezawinionej nieznajomoci prawdziwej religii nie zaci¹gaj¹ przez to winy wobec Boga.
(...) przebywaj¹c na ziemi mamy wierzyæ, ¿e jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest i pracowaæ, by wszystkie narody zwróci³y siê do
Chrystusa"34.
T³o intelektualne pism o. Semenenki
Pogl¹dy eklezjologiczne o. Piotra Semenenki pozostaj¹ w zgodzie
z nauczaniem papieskim i soborowym, a w swych rozwa¿aniach nad
natur¹ Kocio³a i jego w³adzy polski teolog uzasadnia naukê katolick¹
w oparciu o zasady filozofii, teologii i historii35. W latach 1837-1841
czêsto w katolickiej literaturze teologicznej. Chocia¿ projekt konstytucji nie zosta³ og³oszony na Soborze, to jednak zdaniem ks. Pylaka: "Oceniaj¹c (...) autorytet doktrynalny
omawianego projektu wydaje siê, ¿e mo¿na go traktowaæ jako wyraz nauki ogó³u ówczesnych teologów. Poniewa¿ za biskupi, zgromadzeni na soborze, aprobowali tê naukê w zasadniczych jej twierdzeniach, dlatego wydaje siê mo¿liw¹ do przyjêcia opinia,
¿e nauka teologów z okresu Soboru Watykañskiego, zawarta w projekcie konstytucji
dogmatycznej o Kociele, jest tak¿e nauk¹ magisterium zwyczajnego Kocio³a i z tego
tytu³u mo¿e uchodziæ za nieomyln¹. Dlatego te¿ mo¿na oznaczyæ jej stopieñ pewnoci
teologicznej przy pomocy nastêpuj¹cego okrelenia: jest to nauka objawiona, nauczana przez teologów jako jedno z narzêdzi zwyczajnego magisterium Kocio³a, bliska
zdefiniowania (doctrina de fide divina proxime definibilis)", Tam¿e, s. 246-247.
34
Cytowane przez B. Pylak, Koció³..., dz. cyt., s. 136. Por.: s³owa papie¿a Piusa IX
zawarte w encyklice Quanta cura (1864): "zw³aszcza w Naszej pierwszej encyklice,
skierowanej do Was 9 listopada 1846 roku, i w dwóch przemówieniach, z których
jedno wyg³oszone by³o 9 grudnia 1854 roku, a drugie na Konsystorzu 9 czerwca 1862,
potêpilimy te, roj¹ce siê od strasznych b³êdów, opinie, które szczególnie w tym wieku
panuj¹, wyrz¹dzaj¹c ogromn¹ szkodê duszom, a tak¿e samej spo³ecznoci ludzkiej,
a które nie tylko Kocio³owi katolickiemu, jego zbawiennej nauce i czcigodnym prawom,
ale tak¿e odwiecznemu prawu naturalnemu, wyrytemu w sercach wszystkich przez Boga
i zdrowemu rozs¹dkowi, ze wszech miar siê sprzeciwiaj¹, a z których to fa³szywych
opinii bior¹ swój pocz¹tek niemal wszystkie b³êdy", Pius IX, Quanta cura, nr 4.
35
Co do udzia³u Polaków w pracach Soboru mo¿na wspomnieæ, ¿e abp Gniezna
i Poznania, Mieczys³aw kard. Ledóchowski by³ cz³onkiem deputacji (czyli komisji specjalnej) dogmatycznej (de fide), a abp Franciszek Ksawery Wierzchleyski ze Lwowa
(obrz. ³ac.) nale¿a³ do deputacji dla spraw karnoci kocielnej. Zob.: B. Pylak, Znaczenie I Soboru Watykañskiego..., dz. cyt., s. 77, przypis 10; W. Klimkiewicz, Kardyna³
Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, t. III, Poznañ 1987, s. 125-126. O innych
Polakach zob.: J. M. Villefranche, Pius IX..., dz. cyt., s. 559-560 (przedruk z ksi¹¿ki
bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat).
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o. Semenenko studiowa³ w Rzymie w najs³ynniejszej chyba uczelni
katolickiej tej epoki, jezuickim Collegium Romanum, zdobywaj¹c doktorat teologii. Wród jego nauczycieli byli najwybitniejsi rzymscy uczeni,
a wiêc jezuita Franciszek Ksawery Patrizi (1797-1881), rzymianin,
profesor egzegezy biblijnej, wyk³adowca jêzyka hebrajskiego, zmuszony do ucieczki do Anglii podczas rewolucji r. 184836, autor dwudziestu
jeden rozpraw naukowych z zakresu biblistyki i ascetyki. W swych komentarzach do Ewangelii szczególn¹ uwagê powiêci³ walce z b³êdami
wspó³czesnego "racjonalizmu"37.
Innym wybitnym nauczycielem o. Piotra Semenenki by³ w³oski jezuita Jan Perrone (1794-1876), który wst¹pi³ do zakonu w rok po jego
reaktywacji przez papie¿a Piusa VII (1800-1823) w r. 1814. Przez
wiele lat by³ profesorem dogmatyki w Collegium Romanum, a w roku
1848 rewolucjonici zmusili go do emigracji do Anglii na okres trzech
lat. O. Perrone zwalcza³ b³êdy tzw. umiarkowanego racjonalizmu Grzegorza Hermesa (1775-1831) i bra³ udzia³ w przygotowaniu definicji
dogmatycznej Piusa IX o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi
Panny w r. 1854. G³ówne jego dzie³o Praelectiones theologicae doczeka³o siê 47 wydañ48.
Wród uczniów o. Perrone byli dwaj inni wybitni teolodzy: Karol Passaglia SJ (1812-1887)39, a tak¿e Jan Chrzciciel kardyna³ Franzelin SJ
(1816-1886)40, znany z ascetycznego trybu ¿ycia, s³ynny teolog soborowy (autor schematu konstytucji o Wierze katolickiej), podobnie
jak o. Perrone, który mia³ wyj¹tkowy wp³yw na sformu³owanie eklezjologicznego nauczania I Soboru Watykañskiego41.
36
Dn. 30 marca 1848 roku wszyscy wyk³adowcy i klerycy jezuickiego Collegium
Romanum musieli opuciæ Rzym wygnani przez rewolucjonistów. Znaleli schronienie
w Ugbrook w Devonshire w Anglii, u lorda Clifforda. Póniej jezuici zostali znów wygnani ze swej uczelni w r. 1873, tym razem przez w³adze Republiki W³oskiej, które
odebra³y zakonowi Collegium.
37
Zob.: has³o "Francis Xavier Patrizi", autor: W. Drum, w: The Catholic Encyclopedia, t. XI, Nowy Jork 1911.
38
Zob.: has³o "Giovanni Perrone", autor: W. Drum, w: The Catholic Encyclopedia,
t. XI, Nowy Jork 1911.
39
O. Passaglia wyst¹pi³ z zakonu w r. 1859 i porzuci³ stan kap³añski, ale pod koniec
¿ycia pojedna³ siê z Kocio³em.
40
Por.: A. Langer, Kardyna³ Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej
nauce, "Przegl¹d Powszechny", t. XVIII (1888), s. 341-362; t. XXVI (1890), s. 376-397.
41
Obserwuj¹c prace Soboru mo¿na dostrzec jak stanowczo biskupi i teologowie nie
chcieli siê zgodziæ na pomijanie pewnych niepopularnych idei (np. nieomylnoci, monarchicznej struktury Kocio³a, ekskluzywizmu wiary katolickiej) dla zachowania pozornego pokoju z duchem wspó³czesnego wiata. Podczas audiencji publicznej dn. 9 stycznia
1870 r. papie¿ Pius IX powiedzia³ "Rzekomi mêdrcy, duces coecorum, wodzowie lepych, chcieliby, ¿eby oszczêdzaæ pewne kwestie i nie sprzeciwiaæ siê ideom tego
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Problematyka publikowanych pism
Na kartach traktatu Quid Papa... o. Piotr przedstawia teoriê dwóch
najwy¿szych w³adz Kocio³a w ujêciu polemicznym. Rozprawa Le Pape...
stanowi spekulatywne rozwiniêcie tych zagadnieñ w oparciu o egzemplaryzm trynitarny, a wiêc przez dostrze¿enie troistych ladów dzia³ania Trójcy wiêtej w wiecie stworzonym, a zw³aszcza w Kociele
Bo¿ym. Kazania stanowi¹c zastosowanie wiedzy teologicznej w duszpasterstwie, nauczaj¹ wiernych o tym, kim jest papie¿ dla Kocio³a
katolickiego i dla wiata, w oparciu o wiadectwa biblijne i refleksjê
filozoficzn¹. Autor przeciwstawia doktrynê katolick¹ wspó³czesnym
ujêciom protestanckim i schizmatyckim sprowadzaj¹c je do sprzecznoci z rozumem, wiar¹ i histori¹.
Rozprawa Quid Papa... ma na celu teologiczno-polemiczne uzasadnienie dogmatu o nieomylnym magisterium papieskim, przeciwko zarzutom gallikanów, postuluj¹cych niezale¿noæ biskupów od Stolicy Apostolskiej i umniejszaj¹cych powagê papie¿a w Kociele. O. Semenenko
wykazuje, ¿e niezmienna w³adza w Kociele jest tylko jedna, tak jak
jeden jest Koció³, ale ma dwa najwy¿sze, niezniszczalne podmioty:
Papie¿a (pierwotny podmiot w³adzy) i Episkopat (wtórny), które s¹ odrêbne (czyli wzglêdne), ale nie oddzielne. Chrystus ustanowi³ grono
Aposto³ów, udzielaj¹c im w³adzy w Kociele i wybra³ jednego z nich, w.
Piotra, jako orodek ca³ej w³adzy i utwierdzenie jednoci w monarchicznym ustroju Kocio³a.
Nastêpca w. Piotra sam jeden otrzyma³ wprost od Chrystusa nieutracaln¹ pe³niê w³adzy. W³adza papieska jest wiêc najwy¿sza, niezale¿na i bezporednia. Papie¿ jest orodkiem wszelkiej w³adzy w Kociele, jej wewnêtrzn¹ zasad¹, podporz¹dkowan¹ tylko Bogu. Ponadto papie¿ jest nieomylny, gdy orzeka w sprawach wiary i obyczajów,
czyli jego orzeczenia ex cathedra s¹ wolne od b³êdu, poniewa¿ pochodz¹ z najwy¿szej w³adzy i mog¹ byæ niezale¿ne od decyzji Episkopatu, chocia¿ s¹ podejmowane w ³¹cznoci z Episkopatem. Nieomylne
decyzje mo¿e podejmowaæ tak¿e Episkopat zebrany na Soborze powszechnym, o ile pozostaje w zgodzie z papie¿em, który zwo³a³ Sobór,
a decyzja Episkopatu zosta³a nastêpnie zatwierdzona przez papie¿a.
Obok papie¿a w Kociele najwy¿sz¹ w³adzê pe³ni wiêc Episkopat,
zgromadzenie biskupów, którzy ³¹cznie otrzymali od Chrystusa w³adzê
czasu. A ja powiadam, ¿e trzeba mówiæ prawdê dla ustalenia wolnoci, i ¿e nie trzeba
nigdy lêkaæ siê g³osiæ prawdy, a potêpiaæ b³êdu. Chcê wolnoci, zarówno jak prawdy.
O sprawy wiata nie troszczê siê, ale wykonywam sprawy Boga, Kocio³a, Stolicy
wiêtej i ca³ego spo³eczeñstwa chrzecijañskiego", cyt. w: J. M. Villefranche, Pius
IX..., dz. cyt., s. 582 (przedruk z ksi¹¿ki bpa J. S. Pelczara, Pius IX i jego pontyfikat).
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rz¹dzenia w Kociele. Biskupi katoliccy jako ca³oæ stanowi¹ ni¿szy
element wewnêtrzny dope³niaj¹cy w³adzê kocieln¹, zale¿nie od papie¿a. O ile papie¿ jest fundamentem w³adzy w Kociele, to biskupi s¹
gmachem wzniesionym na tym fundamencie. Poniewa¿ nie ka¿dy biskup nale¿y do prawowitego Episkopatu, zatem trzeba odró¿niæ Episkopat formalny (biskupi katoliccy pozostaj¹cy w ³¹cznoci z papie¿em) i materialny (biskupi posiadaj¹cy tylko wa¿ne wiêcenia). Tak
wiêc drugim podmiotem w³adzy kocielnej jest wy³¹cznie Episkopat
formalny. Materialnie biskupami s¹ biskupi heretyccy i schizmatyccy42. Ka¿dy biskup potrzebuje uznania i zatwierdzenia na urzêdzie ze
strony papie¿a i wszyscy zobowi¹zani s¹ zachowywaæ z papie¿em
³¹cznoæ wiary, jurysdykcji i w³adzy.
Poniewa¿ to papie¿ zatwierdza postanowienia zgromadzonych biskupów, dlatego mog¹ oni podejmowaæ decyzje wiêkszoci¹ g³osów i nie
musz¹ byæ jednomylni w swych postanowieniach, gdy¿ ewentualna wieloæ opinii w Episkopacie nie przenosi siê na wieloæ opinii Kocio³a.
Niezniszczalnoæ Episkopatu polega na tym, ¿e nawet gdy czêæ biskupów odpadnie od Kocio³a wskutek herezji b¹d schizmy, to zawsze
pozostanie nienaruszony formalny Episkopat, choæby by³ w mniejszoci
i mo¿na go rozpoznaæ po zachowaniu zgodnoci z papie¿em.
Traktat Le Pape... jest teoretycznym uzasadnieniem najwy¿szej w³adzy
papie¿a w Kociele, s³u¿y zbudowaniu pe³nej i niepodwa¿alnej teorii
ustroju Kocio³a. Zdaniem o. Semenenki nieomylnoæ Kocio³a i papie¿a
daje siê wykazaæ w sposób spekulatywny na podstawie natury rzeczy.
Wychodz¹c od teologicznych zasad nauki o Trójcy wiêtej i zak³adaj¹c
(w zgodzie z refleksj¹ w. Tomasza z Akwinu), ¿e ca³e dzie³o stworzenia ma na sobie lad dzia³ania trynitarnego Boga jako przyczyny wzorczej wiata, autor dowodzi, ¿e zarówno w dziedzinie myli jak i w rzeczywistoci wszêdzie znajduj¹ siê trojakie sk³adniki i tak w ka¿dym byZdaniem o. Semenenki wspólnoty kierowane przez tych biskupów nie nale¿¹
oczywicie do Kocio³a, a na I Soborze Watykañskim powsta³ projekt kanonu dogmatycznego w tej kwestii: "Si quis dixerit, intolerantiam illam, qua Ecclesia catholica
omnes religiosas sectas a sua communione separatas proscribit et damnat, divino iure
non praecipi, aut de veritate religionis opiniones tantum, non autem certitudinem haberi posse, ideoque omnes sectas religiosas ab Ecclesia tolerandas esse, anathema sit",
H. Hurter S. J., Theologiae dogmaticae compendium, Innsbruck 1893, t. I, s. 239, przypis 1, zob. te¿: B. Pylak, Koció³..., dz. cyt., s. 201-202. Dlatego te¿ teologowie mogli
stwierdziæ, ¿e: "Infidelium ritus a principibus christanis approbari aut foveri non possunt
(Syll[abus], prop. 77-79); tolerari autem aliquando possunt, si ex eorum prohibitione
maiora timerentur mala, vel maiora impedirentur bona: sic Deus in mundo tolerat mala
ne peiora incurrantur, vel meliora impediantur. Hinc moderate tolerantur Iudeorum ritus, ex quorum conservatione magnum habemus fidei nostrae testimonium", B. Merkelbach O. P., Summa theologiae moralis, t. I: De principiis, Pary¿ 1931, s. 568.
42
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cie mamy trzy z³o¿enia (relacje wewnêtrzne): z substancji i przypad³oci, materii i formy, oraz z aktu i mo¿noci43. Relacja substancji i przypad³oci jest realna i tak¿e ma trojak¹ naturê: przypad³oæ tkwi w substancji, substancja obejmuje przypad³oæ, a ponadto substancja i przypad³oæ przenikaj¹ siê wzajemnie, jednocz¹ siê i tworz¹ jedn¹ ca³oæ,
czyli istniej¹cy byt.
Wewnêtrzne relacje osobowe w Bogu s¹ wiêc wedle o. Semenenki
wzorem i przyczyn¹ dla relacji zachodz¹cych w bytach stworzonych,
czyli ¿e poszczególne trzy Osoby Boskie dzia³aj¹ wspólnie i pozostawiaj¹ w swym dziele stworzenia w³asne znaki, które z koniecznoci ³¹cz¹
siê w jednym jedynym znaku ca³ej Trójcy (istoty Boskiej), jakim jest
istnienie ka¿dej rzeczy. Celem rozwa¿añ jest odniesienie wzoru wziêtego z ¿ycia Trójcy wiêtej do natury Kocio³a, najpiêkniejszego i najdoskonalszego z dzie³ Bo¿ych, a nastêpnie wykazanie, ¿e Koció³ z koniecznoci posiada tak¹ naturê, w której nieomylny papie¿ zajmuje najwy¿sze miejsce. Nie trzeba wiêc poszukiwaæ analogii do natury Trójcy
wiêtej w stworzeniu, ale raczej odwrotnie, odnaleæ w Trójcy wiêtej
wzór i analogiê dla ujêcia stworzeñ.
Jak przedstawia autor, Bóg Ojciec w Trójcy jest zasad¹ bez ¿adnej
innej zasady, Syn jest tak¿e zasad¹, ale w zale¿noci od Ojca, a wiêc
jest zasad¹ z zasady, natomiast Duch wiêty nie jest ju¿ zasad¹. Podobnie w Kociele, który jest spo³ecznoci¹ wiernych, zjednoczonych
pod w³adz¹ prawowitych pasterzy, na czele z papie¿em: papie¿ jest
zasad¹ bez ¿adnej innej zasady, biskupi s¹ tak¿e zasad¹, ale w zale¿noci od papie¿a i w jednoci z nim, a wiêc stanowi¹ zasadê, która
wynika z zasady, natomiast lud wierny nie jest ¿adn¹ zasad¹. W ten
sposób lud, czyli trzeci rodzaj osób w Kociele, nie powoduje i nie
tworzy niczego w tej naturze, ale ma w niej tylko swój udzia³.
Wyrazem troistoci w Kociele jest ka¿da jego cecha, np. katolickoæ, która ma trzy sposoby istnienia i polega na jednoci cz³onków
w komunii kocielnej, umys³ów w jednoci wiary i woli w jednoci
autorytetu. Zasad¹ tych jednoci i katolickoci Kocio³a jest papie¿,
jak rodek w okrêgu. Biskupi s¹ zasad¹ katolickoci wziêt¹ z zasady,
czyli od papie¿a, a lud wierny jest kresem katolickoci. Wszystkie te
trzy stany s¹ katolickie, ale ka¿dy na swój sposób.
Apostolskoæ Kocio³a jest jego jednoci¹ przez wieki i polega na
jednoci materialnego nastêpstwa, na nastêpstwie wiary i nastêpstwie
prawowitego i nieprzerwanego autorytetu. Papie¿ znów jest zasad¹
Por.: T. Kaszuba C. R., Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym 1985; W. Kwiatkowski C. R., w. Tomasz i scholastyka w owietleniu ojca
Piotra Semenenki C. R., Kraków 1936.
43
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apostolskoci, biskupi maj¹ w niej udzia³ jako podporz¹dkowana wspó³zasada, a wierni otrzymuj¹ jej skutki.
Podobnie jest w przypadku jurysdykcji, która pochodzi od papie¿a,
a wobec wiernych jest sprawowana przez biskupów pozostaj¹cych
w jednoci z papie¿em (jednoæ w³adzy jurysdykcyjnej). Tak wiêc nastêpca w. Piotra stanowi orodek, zwierzchnika i podstawê jedynej
w³adzy jurysdykcyjnej, a pozostali biskupi maj¹ w niej tylko swój udzia³
jako wspó³zasada. Wierni za s¹ jej kresem, bo podlegaj¹ w³adzy.
Spekulatywna teoria o. Semenenki s³u¿y odparciu gallikanizmu,
który zrównywa³ papie¿a i biskupów, zatracaj¹c powy¿szy model trynitarny w Kociele i najwy¿sz¹ w³adzê papie¿a. Gallikanie zak³adali,
¿e papie¿ i biskupi na równi posiadaj¹ sw¹ jurysdykcjê. W ten sposób
pojawia³ siê w Kociele dualizm, bêd¹cy zaprzeczeniem jednoci Boga.
Gallikañska teza o wy¿szoci Soboru nad papie¿em stawia³a biskupów ponad papie¿em, mimo, ¿e jest odwrotnie, a papie¿ by³ przez
gallikanów pojmowany jako kres zasady pochodz¹cej od biskupów,
co zaprzecza³o nie tylko najwy¿szej w³adzy papie¿a, ale nawet jego
równoci z biskupami, któr¹ przyjmowali sami gallikanie. Na tej podstawie o. Semenenko uwa¿a, ¿e gallikanizm jest absurdalny i sprzeczny
z natur¹ Kocio³a. Inn¹ sprzecznoæ gallikanizmu autor dostrzega w
teorii, ¿e biskupi rozproszeni po wiecie podlegaj¹ papie¿owi, ale na
Soborze stoj¹ ponad nim. Podobnie decyzje soborowe - wedle gallikanów - nie s¹ wi¹¿¹ce, dopóki nie przyjmie ich Koció³, a wiêc biskupi zjednoczeni na Soborze nie podejmuj¹ ostatecznych decyzji,
ale gdy siê rozprosz¹, to decyzje te staj¹ siê obowi¹zuj¹ce, po uznaniu przez biskupów ca³ego wiata. Wszystkie te wnioski s¹ dla autora
rozprawy dowodem na rzecz wewnêtrznej sprzecznoci gallikanizmu
i wszelkich liberalnych modeli Kocio³a.
Zdaniem polskiego teologa nieomylnoæ stanowi dar Bo¿y udzielony
Kocio³owi, czyli opiekê Ducha wiêtego, która sprawia, ¿e Koció³
przedstawia ludziom prawdziw¹ wiarê i nigdy siê w tym nie myli. Nieomylnoæ Kocio³a wyra¿a jego obraz i podobieñstwo do istoty Bo¿ej,
gdy¿ Bóg jest Prawd¹, a nieomylnoæ to prawdziwe nauczanie, bez którego nie istnieje Koció³. W swej istocie nieomylnoæ podchodzi od Boga
i jest tylko jedna, ale co do sposobów istnienia mo¿na mówiæ o trojakiej
nieomylnoci: papie¿ jest jej zasad¹ wobec biskupów, biskupi s¹ wspó³zasad¹ dla papie¿a wobec wiernych, a lud wierny kresem wobec papie¿a i biskupów. Papie¿ stoj¹cy na czele Kocio³a posiada istotê i istnienie
nieomylnoci. Biskupi za posiadaj¹ nieomylnoæ jako formalny Episkopat, w jednoci z papie¿em. Lud wierny korzysta z owoców nieomylnoci, to znaczy wyznaje prawdziw¹ wiarê.

Wprowadzenie
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W ujêciu gallikañskim papie¿ traktowany jest jak jeden z biskupów
(teoria materialna), a nieomylnoæ przys³uguje wszystkim biskupom
wraz z papie¿em i osi¹gana jest wiêkszoci¹. Papie¿ nie ma ¿adnych
istotnych prerogatyw, a gdy nie zgadza siê z Soborem, to mo¿na go
z³o¿yæ z urzêdu. O. Semenenko odrzuca tê teoriê, bo ka¿dy pojedynczy
biskup jest omylny, a suma osób omylnych nie mo¿e staæ siê nieomylna. Gallikanie próbowali dowodziæ, ¿e biskupi s¹ nieomylni wraz z papie¿em, gdy te dwa podmioty dzia³aj¹ razem, ale na to odpowiada autor rozprawy, ¿e w gallikanizmie przyjmuje siê prawo do z³o¿enia papie¿a z urzêdu, co odmawia mu nieomylnoci. Pozbawione sensu jest
te¿ postulowanie zatwierdzenia Soboru przez kolejnego papie¿a, po
z³o¿eniu poprzednika z urzêdu, gdy¿ ten, kto komu podlega, nie mo¿e
zatwierdzaæ jego postanowieñ. Ponadto na co by³oby potrzebne zatwierdzenie uchwa³ Soboru, gdyby biskupi byli sami ju¿ nieomylni?
Wbrew gallikanizmowi o. Semenenko przytacza za s³owa Ewangelii,
o udzieleniu przez Chrystusa w. Piotrowi osobistej i najwy¿szej w³adzy w Kociele dodaj¹c, ¿e papie¿ posiada osobicie ca³¹ tê w³adzê,
któr¹ inni biskupi posiadaj¹ ³¹cznie.
O znaczeniu dzie³a
Edycja najwa¿niejszych pism o. Piotra Semenenki powiêconych
Kocio³owi i papie¿owi wyra¿a nie tylko uznanie dla dorobku jednego
z najwybitniejszych, ale ci¹gle niewystarczaj¹co znanych, polskich teologów. Stanowi ponadto wiadectwo wiernoci polskiego uczonego papie¿owi i nauczaniu katolickiemu44. Dostarcza informacji o zapomnianej w du¿ej mierze tradycji teologii spekulatywnej, która w duchu realizmu tomistycznego, jeszcze przed oficjalnym odnowieniem studiów
nad filozofi¹ i teologi¹ w. Tomasza z Akwinu przez Leona XIII (18781903) w r. 1879, harmonijnie ³¹czy³a refleksjê rozumu i wiary. Rozprawy i kazania o. Semenenki wprowadzaj¹ tak¿e w wiat polemik
teologów katolickich z myl¹ gallikañsk¹ i protestanck¹, której echa
wnet mia³y dojæ do g³osu w heterodoksyjnym nurcie modernistycznym, nurtuj¹cym Koció³ na prze³omie wieków.
44
Papie¿ Pius IX, po przeczytaniu opinii teologicznej sporz¹dzonej przez o. Semenenkê w jakie kwestii dla jednej z rzymskich kongregacji powiedzia³: "Wiedzia³em o tym, ¿e o. Semenenko jest m¹dry, ale nie przypuszcza³em, aby by³ m¹dry do
tego stopnia", cyt. przez: F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. II, Warszawa 1914, s. 208.
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Dorobek polskiego uczonego nale¿y postrzegaæ na tle I Soboru Watykañskiego i w wietle jego nauczania, któremu by³ ca³kowicie oddany45.
Lepsze poznanie pism naszego rodaka przynosi równie¿ wiedzê o teologii soborowej, z której najwybitniejszymi przedstawicielami obcowa³
i wspó³pracowa³, pod których kierunkiem studiowa³, wraz z którymi
broni³ rozstrzygniêæ doktrynalnych papie¿a i Soboru Powszechnego,
nie tylko w oparciu o autorytet w³adzy kocielnej, ale przede wszystkim na zasadzie wnikniêcia w wewnêtrzn¹ logikê prawdy Objawionej
i katolickiej Tradycji, strze¿onej wród kryzysu wspó³czesnego wiata
przez Wieczny Rzym46.
Mamy nadziejê, ¿e wydanie drugiego tomu pism o. Semenenki przyczyni siê do o¿ywienia zainteresowania tym wa¿nym okresem w dziejach Kocio³a rzymskiego, nie tylko w sensie historycznym, ale równie¿
¿e zainspiruje ¿yw¹, wspó³czesn¹ teologiê katolick¹ do g³êbszego czerpania z dziedzictwa tej Prawdy o Kociele, która pomimo up³ywu stuleci
pozostaje zawsze m³oda i ¿ywa, bo czerpie ze róde³ niezmiennego Objawienia, które ci¹gle zasila ¿ywy Koció³, o którym o. Piotr napisa³, ¿e
jest "najdoskonalszym dzie³em Bo¿ym (operum Ejus perfectissimum est,
la plus noble de toutes les choses créées)".

dr Marcin Karas - Uniwersytet Jagielloñski
e-mail: karas@iphils.uj.edu.pl
Kraków, dnia 25 maja 2006 r.,
w wiêto w. Grzegorza VII, Papie¿a i Wyznawcy.

O. Semenenko osobicie ofiarowa³ swój traktat Quid Papa... papie¿owi Piusowi IX
na audiencji dn. 28 lipca 1870 r. i by³ bardzo przychylnie przyjêty przez nastêpcê w.
Piotra (por. listy o. Piotra Semenenki do M. Manna (ACRR, nr 3695) i do ks. A. Je³owickiego (ACRR, nr 1126)).
46
Por.: "Romanum Imperium mole sua a longe adumbraret illud magnificentius omnino, multoque sanctius Imperium, quae Romana Ecclesia futura erat", Quid Papa, s. 70.
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WSTÊP
Mielimy okazjê ujrzeæ, jak za spraw¹ Bo¿ej Opatrznoci, z pewnoci¹ nie bez powodu, a¿ do naszych czasów zosta³o od³o¿one publiczne og³oszenie dwóch nader wa¿nych kwestii, a cilej mówi¹c
dwóch dogmatów: o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny1
oraz o nieomylnoci Papie¿a2 (dogmaty te by³y zawsze przyjmowane
w prawdziwej wierze Kocio³a). Domylamy siê, ¿e taki bieg zdarzeñ
stanowi pewn¹ tajemnicê planu Bo¿ego i powinnimy spe³niæ nasz obowi¹zek: bo nasze postêpowanie by³o w³aciwe, gdy zadbalimy o to, aby
dogmat maryjny uprzedziæ naszymi postulatami, a nastêpnie przyj¹æ go
mocn¹ wiar¹, a wiêc równie¿ teraz dobrze spe³nimy swe obowi¹zki, gdy
nie tylko bêdziemy gotowi do przyjêcia og³oszonego dogmatu wiary, ale
równie¿ je¿eli nasza wiara uprzedzi samo og³oszenie definicji dogmatycznej, wesprze go i do niego siê przyczyni.
Tym bardziej nale¿y siê o to zatroszczyæ, gdy¿ przeciwko temu drugiemu dogmatowi pojawi³y siê powa¿niejsze zarzuty. Dosz³o bowiem do
tego, równie¿ za spraw¹ m¹drej decyzji Opatrznoci Bo¿ej, ¿e spora
liczba pasterzy Kocio³a stanowczo wyst¹pi³a, czy to zgo³a przeciwko
stosownoci og³aszania definicji dogmatycznej, czy te¿ nawet przeciwko prawdziwoci nauki o nieomylnoci Papie¿a. Uwa¿am, ¿e Bóg nie bez
powodu dopuci³ tê sytuacjê, bo gdyby nie pojawi³y siê te protesty, to
wówczas równie¿ nie ukaza³yby siê tak liczne, powszechne i zgodne
wiadectwa najpowszechniejszej wiary, a sama prawda, chocia¿ og³oszona, to jednak nie b³yszcza³aby takim wiat³em, wraz ze wiadectwami na jej rzecz, jak to siê teraz sta³o mo¿liwe.
W zaistnia³ej sytuacji nale¿y zatem najpierw rozpatrzyæ spory powsta³e wród cz³onków Kocio³a, pomijaj¹c inne problemy. Na tym bowiem polega istota ca³ej sprawy, a gdy najbli¿sze zarzuty zostan¹ obalone, to wówczas ³atwo tak¿e i pozosta³e znikn¹ i utrac¹ sw¹ moc.
Warto zatem rozpatrzyæ argumenty g³oszone przez zwolenników gallikanizmu3, albo przez innych teologów wyznaj¹cych podobne pogl¹dy
1
Dogmat ten zosta³ og³oszony przez papie¿a Piusa IX w bulli Ineffabilis Deus, wydanej dn. 8 grudnia 1854 r. (przyp. t³um.).
2
Gdy autor pisa³ swój wstêp, obraduj¹cy w Bazylice w. Piotra Pierwszy Sobór Watykañski przygotowywa³ w³anie og³oszenie dogmatu o nieomylnoci papie¿a (przyp. t³um.).
3
Gallikanizm - pogl¹dy g³oszone we Francji (³ac. Galia), od XVII do XIX w., przeciwne tzw. ultramontanizmowi (k³ad¹cemu nacisk na cis³¹ zale¿noæ od Rzymu), w myl
których Koció³ katolicki w tym kraju ma prawo do ró¿nych odrêbnoci i w pewnym
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bez zwi¹zku z gallikanami. Niew¹tpliwie bowiem wszystkie pogl¹dy
dopuszczaj¹ce ograniczon¹, ale wykluczaj¹ce pe³n¹ nieomylnoæ papiesk¹ s¹ do siebie podobne. Dlatego trzeba rozpatrzyæ wszystkie te
opinie, a zw³aszcza te, które s¹ najbli¿ej prawdy, gdy¿ po pokonaniu
pogl¹dów, które w niewielkim stopniu zaprzeczaj¹ prawdzie, janiej siê
oka¿e, ¿e zgo³a nie mo¿na jej negowaæ.
Z Bo¿¹ pomoc¹ przeprowadzimy nasze rozwa¿ania wykorzystuj¹c najkrótsze argumenty i zachowuj¹c taki porz¹dek, aby najpierw przedyskutowaæ problem negatywnie, a wiêc - jak mówi¹ - polemicznie w celu
wykazania, i¿ pogl¹d zaprzeczaj¹cy dogmatowi nie daje siê utrzymaæ.
Nastêpnie za przeprowadzimy rozwa¿ania pozytywne, formu³uj¹c teoriê, która wyjani najg³êbsz¹ istotê rzeczy4. Na koniec pozostawimy,
o ile Bóg pozwoli, przedstawienie historycznego potwierdzenia ca³ej
nauki5. Wówczas ró¿nymi drogami dojdziemy do tego samego wniosku, którego zamys³ zosta³ przez nas sformu³owany w tytule, a wiêc
jakie jest miejsce Papie¿a i Episkopatu w Kociele oraz jak¹ rolê pe³ni¹ w nieomylnym Magisterium Kocio³a.
Do tytu³u dodalimy, ¿e mamy zamiar rozwa¿yæ to zagadnienie na
podstawie wiecznych zasad Bo¿ych. Zasady te to¿same s¹ z samym
Bogiem, a wiêc powiadam, ¿e zasad¹ jest substancja Boska i sposób
niezale¿nego Bo¿ego istnienia. Bóg jest za pierwsz¹ Ide¹ i wzorcz¹
przyczyn¹ ca³ego dzie³a stworzenia, a wiêc tym bardziej Kocio³a, który
jest najdoskonalszym dzie³em Bo¿ym, najbardziej podobnym do Boga.
Na tej najwy¿szej zasadzie zostanie ufundowana teoria, któr¹ obiecujemy przedstawiæ w drugiej ksiêdze naszych rozwa¿añ.
Powy¿szy sposób przedstawiania tego zagadnienia, z pewnoci¹ równie
staro¿ytny jak i sama Religia katolicka, nie by³ jak dot¹d - wedle naszej
wiedzy - jeszcze wyranie zastosowany do kwestii niezale¿noci bytowej Kocio³a. Dlatego zadbamy o to, aby w pierwszej, polemicznej czêci naszych rozwa¿añ, nie tylko odeprzeæ opinie przeciwników, ale aby
ponadto wytyczyæ niejako drogê i miejsce dla póniejszego wprowadzenia naszego sposobu argumentacji. Mamy ufnoæ w Bogu, ¿e gdy
uzasadnienie naszej teorii uka¿e siê w pe³nym wietle, to wówczas nader po¿yteczne i przyjemne stan¹ siê tak¿e wiadectwa historyczne,
gdy¿ z ich pomoc¹ uka¿emy naocznie jak wielkie i skuteczne s¹ plany
stopniu jest niezale¿ny od Stolicy Apostolskiej. Gallikanie umniejszali autorytet papieski
i zakres w³adzy papie¿y na rzecz Biskupów francuskich i w³adz wieckich (przyp. t³um.).
4
Autor ma na myli czêæ drug¹ swego traktatu, sporz¹dzon¹ w jêzyku francuskim,
zwan¹ te¿ drug¹ teoretyczn¹ ksiêg¹ dzie³a (przyp. t³um.).
5
Czêæ trzecia nie zosta³a niestety napisana, ani opublikowana, a tak przynajmniej
wynika z materia³ów zachowanych w rzymskim archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstañców (przyp. t³um.).
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5

Bo¿e, oraz jak mijaj¹ce wieki cudownie stosowuj¹ siê do wzoru wiecznej Idei. Skoro ponadto wiara poucza nas o s³owie Chrystusa, którym
za³o¿y³ Opokê, nakaza³ zbudowaæ Koció³ i zatrzyma³ bramy piekielne,
to z kolei historia, wierna s³u¿ebnica S³owa Bo¿ego, przedstawi rzecz
z drugiej strony i rzecze: Oto opoka, oto gmach, które stoj¹ tak, jak
zosta³y wzniesione, a oto gniewne bramy piekielne: Nie zwyciê¿y³y!
W Rzymie, z Kolegium Polskiego, dnia 12 lipca 1870 r6.

Konstytucja dogmatyczna pierwsza o Kociele Chrystusowym Pastor aeternus,
w której zawarta jest nauka o prymacie jurysdykcyjnym i nieomylnoæ papieskiego
Magisterium zosta³a og³oszona przez I Sobór Watykañski w kilka dni póniej, dn. 18
lipca 1870 r. (przyp. t³um.).
6
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PAPIE¯ I EPISKOPAT
***
KSIÊGA PIERWSZA
POLEMICZNA

Uznalimy, ¿e przede wszystkim nale¿y rozwa¿yæ te argumenty, które mniej ni¿ inne umniejszaj¹ w³adzê i nieomylnoæ papiesk¹.
Wród pism wydanych w ostatnim czasie ³atwo wskazaæ na jedno,
wydane bez tytu³u na wzór rêkopisu, w formacie tzw. jednej czwartej
arkusza, sporz¹dzone z pewnym umiarem7. Pogl¹d wyra¿ony w tej publikacji, chocia¿ jest wystarczaj¹co wrogi i zaprzecza nieomylnoci papieskiej, to wydaje siê, ¿e nie przekracza rozs¹dnych granic, a autor
zatroszczy³ siê o to, aby zaprzeczaæ w jak najmniejszym stopniu. Poddalimy ten pogl¹d bli¿szej analizie.
Rozpoczniemy od wy³o¿enia powy¿szej opinii, a poniewa¿ zosta³ podany ju¿ na stronie tytu³owej, zatem przywo³ajmy ten tytu³ i rozwa¿my
go jako kwestiê.
Autor powiada: "pojawia siê zagadnienie, czy Papie¿ rzymski otrzyma³ od Chrystusa Pana ca³¹ pe³niê w³adzy, czy te¿ - a jest to zdanie
autora - uzyska³ tylko wiêksz¹ czêæ w³adzy, ale nie ca³oæ, a wiêc ca³a
jej pe³nia sk³ada³aby siê po czêci z w³adzy papieskiej, jako jej wa¿niejszego sk³adnika oraz z w³adzy Biskupów, jako sk³adnika znacznie ni¿szego rzêdu i podporz¹dkowanego tej pierwsze w³adzy? Prócz tego istnieje problem, czy w³adza nauczania, najwy¿sza jurysdykcja i nieomylnoæ w taki sposób przys³uguje Papie¿owi, ¿e tylko on sam jest najwy¿szym nieomylnym sêdzi¹, niezale¿nie od jakiegokolwiek wspó³dzia³ania
i zgody wyra¿onej przez swych wspó³braci [Biskupów] i przez Koció³?"
(nale¿y dodaæ: czy te¿ jest inaczej, w sensie wyra¿onym wy¿ej? I to jest
w³anie pogl¹d autora).
Na podstawie tego fragmentu mo¿emy stwierdziæ, jak autor zbli¿a
siê, albo jak niewiele oddala siê od powszechnej opinii.
Abymy wiêc ju¿ na pocz¹tku nie poszli w dwie strony, zatem natychmiast wy³ó¿my istotê problemu i jasnej opinii przeciwstawmy inn¹,
nie mniej jasn¹. Otó¿:
Trudno ustaliæ, kto mo¿e byæ autorem tej broszury, ale w dobie I Soboru Watykañskiego sprawa budzi³a wiele emocji (przyp. t³um.).
7
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Zagadnienie
Czy w³adza w Kociele mo¿e byæ podzielona na dwie lub wiêcej
czêci, czy te¿ z koniecznoci jest numerycznie jedn¹ jedyn¹ w³adz¹
i w ca³ej pe³ni przynale¿y Papie¿owi oraz w pe³ni przys³uguje Episkopatowi, jednak¿e w inny sposób przynale¿y Papie¿owi, a w inny sposób
przys³uguje Episkopatowi, gdy¿ jednoæ numeryczna nie sprzeciwia siê
wieloci sposobów posiadania w³adzy?
Po rozwi¹zaniu tej jednej kwestii rozwi¹¿e siê równie¿ ca³y problem,
a zdanie przeciwne oka¿e siê wnet nie tylko nieprawdopodobne, ale
zgo³a niemo¿liwe.
Zadbamy ponadto o krótkie wyjanienie problemu.
Wyjanienie zagadnienia
Po pierwsze nale¿y rozró¿niæ w³adzê w Kociele od istoty Kocio³a,
która jest czym wiêkszym ni¿ w³adza. W³adza bowiem jest zasad¹ i pocz¹tkiem, a istota obejmuje w sobie nie tylko pocz¹tek swego istnienia,
ale równie¿ stanowi jego celem, to znaczy jest pe³nym aktem w³aciwym
dla swego istnienia. W³adza natomiast nie posiada sama z siebie celu
swego istnienia, a wiêc istota jest czym szerszym od w³adzy.
Mo¿emy pos³u¿yæ siê przyk³adem wziêtym z nieomylnoci Kocio³a:
z pewnoci¹ nieomylnoæ, która z istoty przys³uguje Kocio³owi, przenika ca³y Koció³, tkwi w ca³ym Kociele, a wiêc nale¿y powiedzieæ, ¿e
równie¿ i lud wierny jest nieomylny, tak jak i wszyscy Biskupi i sam
Papie¿. W istocie wszak¿e owa nieomylnoæ przys³uguje Papie¿owi i Biskupom jako zasadzie i ród³u nieomylnoci, a wiêc jest w ich w³adaniu, to znaczy od nich wychodzi, natomiast lud posiada nieomylnoæ
na sposób celu, a wiêc lud zgo³a nie jest ród³em nieomylnoci, ale
posiada skutek powsta³y z nieomylnoci, który w istotny sposób tkwi
tak¿e w ludzie wiernym, a przynale¿y do istoty ca³ego Kocio³a. Nale¿y zatem odró¿niæ w³adzê od istoty Kocio³a, chocia¿ obie maj¹ to
samo ród³o, w³adza nale¿y do istoty, a wiêc jest pewnym sposobem
istnienia istoty Kocio³a.
Nastêpnie uwa¿amy, ¿e w³adza w Kociele jest odrêbna od istoty Kocio³a co do sposobu istnienia, ale co do liczby stanowi jednoæ z istot¹.
Mo¿na to stwierdziæ z samej natury rzeczy, tak¿e opieraj¹c siê tylko na
argumentach filozoficznych, równie¿ naturalnych8. W ka¿dej bowiem
8
Przez argumenty naturalne Autor rozumie takie racje filozoficzne, które odwo³uj¹
siê tylko do rozumu, bez potrzeby anga¿owania zasad teologicznych (przyp. t³um.).
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rzeczy jest jedna w³adza czy te¿ mo¿noæ, która rozci¹ga siê na wszystkie aspekty istotne tej jednej rzeczy, tak jak jedna jej istota. Z tego
samego powodu równie¿ w przypadku Kocio³a mo¿na wykazaæ, ¿e
konieczne z samej natury rzeczy wynika jedna tylko numerycznie w³adza. Póniej wyka¿emy ten wniosek równie¿ z u¿yciem argumentów
teologicznych.
Stwierdzamy równie¿, ¿e w³adza realizuje siê na wiele sposobów.
Nikt z pewnoci¹ nie zaprzeczy, ¿e ka¿da tego rodzaju istota jest z³o¿ona. Oczywiste jest bowiem i jasne, ¿e w ka¿dej substancji, nawet najmniej doskona³ej, mo¿na odró¿niæ akt i mo¿noæ, a rozró¿nienie to wyró¿nia sposoby istnienia tej substancji.
Zatem równie¿ w przypadku mo¿noci - a wiêc w naszym przypadku
we w³adzy - odnajdujemy zró¿nicowanie i zwielokrotnienie sposobów
istnienia. Ponadto nikt nie mo¿e w to w¹tpiæ, zw³aszcza gdy mamy na
myli substancje doskonalsze. Je¿eli rozwa¿ymy moraln¹ naturê cz³owieka, to wola okazuje siê byæ siedzib¹ dla w³adzy i stanowi sam¹ w³adzê moraln¹. Wola, która stanowi w³adzê, wytwarza za dzia³anie, które
stanowi jej cel. Dzieje siê to w inny sposób, gdy dzia³a z pomoc¹ samego
tylko poznania intelektualnego, a w inny gdy posi³kuje siê samym tylko
pragnieniem. Mo¿e nawet po³¹czyæ oba te sposoby w jednym dzia³aniu,
³¹cz¹c, ale nie mieszaj¹c ich ze sob¹, a tak¿e nie przekszta³caj¹c jednego w drugi. Nie trzeba ju¿ zgo³a wspominaæ o najdoskonalszym przyk³adzie z tej dziedziny, a wiêc o Trójcy wiêtej, gdzie Duch wiêty, wyznawany w prawdziwej wierze jest ostatecznym kresem owej mocy dzia³ania, któr¹ jest Natura Boska w jej ¿yciu wewnêtrznym. Natomiast Ojciec
i Syn s¹ jedn¹ zasad¹ i ród³em tego dzia³ania, a jednak zasada ta posiada inny sposób istnienia w Ojcu, a inny w Synu. O tym przyk³adzie nie
bêdziemy ju¿ teraz mówiæ, gdy¿ szersze rozwa¿ania w³anie tego tematu
podejmiemy w drugiej ksiêdze. Mo¿na wiêc odró¿niæ ró¿ne sposoby istnienia i wykonywania w³adzy.
Stwierdzamy wiêc, ¿e tak jak istota nie rozrywa siê na czêci, mimo
¿e zwielokrotnione s¹ sposoby jej istnienia, tak równie¿ w³adza nie mo¿e
byæ ani rozerwana, ani podzielona pomimo swego zwielokrotnienia. Wielorakie sposoby istnienia istoty rzeczy, które s¹ w niej zawarte, ujawniaj¹ siê na zewn¹trz, chocia¿ istota zawsze pozostaje jedna numerycznie. Podobnie nale¿y uznaæ w przypadku w³adzy, która mo¿e mieæ wiele
sposobów istnienia i dzia³ania, ale nie mo¿na twierdziæ, ¿e te sposoby
dziel¹ w³adzê na liczne czêci, a nawet nale¿y uznaæ, ¿e w³adza zawsze
pozostaje jedyna numerycznie, co jest istot¹ ca³ej sprawy. Natomiast
sposoby istnienia w³adzy s¹ pewnymi relacjami tworz¹cymi jej konkretne istnienie i dzia³anie. W ka¿dym z tych wielu sposobów istnienia
przejawia siê na ró¿ne sposoby jedna w³adza w swej ca³oci.
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Je¿eli zamierzamy stwierdziæ, ¿e Papie¿ i Episkopat posiadaj¹ w Kociele jedn¹ i t¹ sam¹ w³adzê, to nie znaczy, ¿e chcemy wywodziæ jej
pochodzenie po czêci od Papie¿a, a po czêci od Episkopatu, jak to
nieostro¿nie i wbrew istocie rzeczy g³osz¹ nasi przeciwnicy. Uwa¿amy
natomiast, ¿e jedna i ta sama w³adza przys³uguje w pe³ni Papie¿owi
i w pe³ni Episkopatowi, jak w elementach wzajemnej i koniecznej relacji, ale na ró¿ne sposoby.
Po tych wyjanieniach da³oby siê zapewne wyg³osiæ prawdziw¹ opiniê o tych sposobach istnienia, gdyby nie zw³oka wynikaj¹ca z zagro¿enia, ¿e mog¹ póniej powstaæ liczne i powa¿ne trudnoci wskutek niedostatecznego jeszcze wy³o¿enia samej natury w³adzy. Lepiej wiêc przed³o¿yæ przeciwnikom pe³niejsze rozwa¿ania o tej naturze w³adzy.
Wyjanienie rozwa¿anej tutaj natury w³adzy
W ka¿dej spo³ecznoci ludzkiej w³adza posiada jedno najwy¿sze prawo (zwane po francusku la souveraineté, a po w³osku la sovranita.) oraz
trzy prawa szczegó³owe, dla wykonywania tego prawa najwy¿szego.
W³adza bowiem ma prawo og³aszaæ nakaz, wyznaczaj¹c cel i zasady, wskazuj¹c na rodki wiod¹ce do celu, ustanawiaj¹c przepisy prawne i wówczas w³adza staje siê ustawodawcz¹.
Po drugie w³adza ma prawo orzekaæ, stosuj¹c swe nakazy do konkretnych osób i spraw, a wówczas w³adza staje siê s¹downicz¹.
Po trzecie w³adza ma prawo wykonywania decyzji, nakazuj¹c - równie¿ z u¿yciem przymusu - w uporz¹dkowany sposób to wszystko, co
jako ustawodawcza postanowi³a, albo jako s¹downicza og³osi³a, czy
te¿ jako wykonawcza stwierdzi³a, a wówczas w³adza staje siê rz¹dz¹c¹
i wykonawcz¹.
Zatem w³adza w spo³ecznoci ludzkiej jest jedna co do najwy¿szego
prawa, a trojaka co do prawa szczegó³owego, czyli innymi s³owy jest
jedna co do swej najg³êbszej natury, a trojaka co do sposobów dzia³ania.
Warto ju¿ teraz wspomnieæ to, o czym szerzej bêdziemy mówiæ w drugiej ksiêdze, a co siê staje jasne na podstawie samej natury rzeczy,
a mianowicie, ¿e te trzy prawa szczegó³owe rzeczywicie siê ró¿ni¹,
a wiêc w³adza ustawodawcza nie jest s¹downicz¹, a ¿adna z nich nie
jest rz¹dz¹c¹ i wykonawcz¹. Nie ma natomiast ró¿nicy pomiêdzy tymi
trzema prawami szczegó³owymi, a prawem najwy¿szym, gdy¿ w³adza ustawodawcza, s¹downicza i wykonawcza stanowi¹ najwy¿sze prawo, a tak¿e
odwrotnie: najwy¿sze prawo jest zarazem rzeczywicie prawem ustawodawczym, s¹downiczym i wykonawczo-rz¹dz¹cym.
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Koció³ za tak¿e jest spo³ecznoci¹ ludzk¹, chocia¿ zosta³ ustanowiony dla osi¹gniêcia celu nadprzyrodzonego, a wiêc koniecznie i w Kociele w³adza winna mieæ tê sam¹ naturê.
W Kociele istnieje wiêc pewien podmiot, w którym koniecznie tkwi
najwy¿sze prawo. Dalsze rozwa¿ania maj¹ na celu wykazanie czym jest
ten podmiot i jaka jest jego rozci¹g³oæ.
Wspomniany podmiot w³adzy kocielnej z koniecznoci cieszy siê
wiêc pe³ni¹ owych trojakich praw szczegó³owych i posiada moc do ich
wykonywania, a to stanowi o jego prawie najwy¿szym.
W³adza Kocio³a jest wiêc po pierwsze w³adz¹ prawodawcz¹. Skoro
za w Kociele prawom podlega wiara i obyczaje, albo - tym samym do praw zalicza siê w Kociele oprócz przykazañ tak¿e dogmaty wiary,
które s¹ prawami dla rozumu i wiary, to wynika st¹d, ¿e w³adzy prawodawczej Kocio³a podlega to wszystko, co rozwa¿ane jest w pojêciu
Nieomylnoci, czy to Papie¿a, czy te¿ Kocio³a traktowanego jako ca³oæ, który orzeka w sprawach wiary i obyczajów. Koció³ posiada wiêc
najwy¿sze prawo Nauczania.
Po wtóre w³adza Kocio³a jest w³adz¹ s¹downicz¹ w odniesieniu do
spraw sumienia i dzia³añ zewnêtrznych, zwana powszechnie w³adz¹
Jurysdykcji.
Na koniec istnieje rz¹dz¹ca i wykonawcza w³adza Kocio³a, która
wydaje wszelkie postanowienia w sposób uporz¹dkowany, stosuje w³aciwe rodki pomocnicze, wprowadza w ¿ycie przyjête postanowienia,
tak¿e z u¿yciem si³y (przede wszystkim duchowej), a tak¿e - co najwa¿niejsze - ³¹czy wszystkich wiernych w jedno cia³o. W³adza ta bywa
zwana w³adz¹ jurysdykcyjn¹, ale jest równie¿ s³usznie od niej odró¿niana, a nazywana jest bardziej s³usznie i we w³aciwy sposób w³adz¹ Rz¹dzenia i Kierowania.
Wszystko to, co w³anie powiedzielimy na temat w³adzy kocielnej
przedstawi³ zarazem i odró¿ni³ Florencki Sobór Powszechny9 w definicji
o urzêdzie papieskim.
Po pierwsze wiêc Sobór przypisa³ Papie¿owi najwy¿sze prawo stwierdzaj¹c, ¿e "Papie¿ rzymski jest nastêpc¹ wiêtego Piotra, Ksiêcia Aposto³ów, prawdziwym zastêpc¹ Chrystusa i g³ow¹ ca³ego Kocio³a".
Nastêpnie Sobór przypisuje Papie¿owi wszystkie prawa szczegó³owe, ka¿de we w³aciwym miejscu: w³adzê s¹downicz¹, gdy stwierdza,
9
Siedemnasty Sobór Powszechny we Florencji obradowa³ w latach 1438-1445, a definicja o urzêdzie papieskim zawarta w bulli wydanej dn. 6 lipca 1439 r., na 6 sesji soborowej przez papie¿a Eugeniusza IV pt. Laetantur caeli by³a podstaw¹ unii z Grekami, czyli
wyznawcami prawos³awia (tzw. unia florencka). Por.: Dokumenty Soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Kraków 2003, s. 458-477; M. Karas, Wyznania
wiary i g³ówne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000, s. 210-212 (przyp. t³um.).
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¿e Papie¿ jest "Ojcem wszystkich chrzecijan", w³adzê prawodawcz¹,
a wiêc w³adzê podawania do wierzenia dogmatów wiary i praw dotycz¹cych moralnoci, gdy stwierdza, ¿e Papie¿ "jest nauczycielem" wszystkich chrzecijan. Na koniec Sobór przypisuje Papie¿owi w³adzê rz¹dz¹c¹ i wykonawcz¹: "w osobie w. Piotra, w³adza pasterzowania, kierowania i rz¹dzenia ca³ym Kocio³em (...)". Sobór nie powiada, ¿e w³adza ta bierze siê sk¹dkolwiek, ale ¿e pochodzi z Bo¿ego ustanowienia,
to znaczy, ¿e zosta³a przekazana "przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa". Nie jest to równie¿ jakakolwiek w³adza, niepe³na, zale¿na od innych
w³adz, ale "przekazana zosta³a pe³nia w³adzy".
W ten sposób Sobór powraca do pocz¹tku, a wiêc do ostatecznego
i w³aciwego potwierdzenia najwy¿szego prawa.
Tyle Sobór Florencki, który z pewnoci¹ okreli³ w ten sposób równie¿ (i to nader stanowczo), dogmat o podmiocie owej najwy¿szej w³adzy. My za przywo³ujemy tê decyzjê w tym jedynie celu, aby z pomoc¹ tak mocnego autorytetu utwierdziæ nasze wyjanienia dotycz¹ce
natury w³adzy. Mamy nadziejê, ¿e owa natura w³adzy w Kociele jasno
siê nam przedstawia.
Zanim przejdziemy dalej winnimy jeszcze poruszyæ ciê¿ki kamieñ
przeciwko naszym przeciwnikom, za ich ³askaw¹ zgod¹.
Mamy przecie¿ powody do zdziwienia. Najbardziej bowiem uczeni
i dowiadczeni sporód naszych przeciwników nale¿¹cych do Kocio³a
sami przyznaj¹ Papie¿owi rzymskiemu pe³n¹, to znaczy najwy¿sz¹ w³adzê
jako tak¹ oraz najwy¿sz¹ w³adzê w obu dziedzinach, czyli w³adzê jurysdykcyjn¹ w sensie cis³ym oraz w³adzê rz¹dz¹c¹ i wykonawcz¹. Zatem
stanowczo stwierdzaj¹ tak¿e, ¿e zaprzeczaj¹cy tej w³adzy s¹ schizmatykami i heretykami. Nie mo¿emy siê nadziwiæ czemu¿ wiêc w tej ostatniej
dziedzinie, to znaczy w zakresie podawania do wierzenia dogmatów
i praw moralnych, a wiêc tym samym w zakresie najwy¿szego, a zatem
nieomylnego nauczania odmawiaj¹ Papie¿owi tej w³adzy. Tymczasem zale¿noæ i powi¹zanie tego szczegó³owego prawa z innymi uprawnieniami
s¹ jak najbardziej oczywiste, a przeciwnicy musz¹ to widzieæ. Ponadto
owo szczegó³owe prawo nauczania nale¿y do prawa najwy¿szego i jest to
nie mniej jasne. Mo¿na dowieæ nawet nie tylko zale¿noci i powi¹zania,
ale nawet doskona³ej i ca³kowitej to¿samoci tego szczegó³owego prawa
z prawem najwy¿szym. Jak¿e wiêc ci, którzy za Soborem Florenckim zgadzaj¹ siê, ¿e Papie¿ posiada pe³niê w³adzy, to znaczy najwy¿sze prawo,
i którzy niczego mu nie odmawiaj¹ w zakresie praw jurysdykcji i w³adzy
rz¹dzenia, jak¿e wiêc - powiadam - na mocy jakiego uzasadnienia, ci
sami bez zwlekania odmawiaj¹ temu samemu Papie¿owi rzymskiemu pe³nej w³adzy w zakresie prawa do nauczania? Niech¿e zobacz¹ czy zgadzaj¹
siê w tym sami ze sob¹ i co odpowiedz¹ pytaj¹cym!
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O w³adzy mówilimy ju¿ wystarczaj¹co i wiemy, ¿e w³adza tkwi w podmiocie. Zatem po wyjanieniach dotycz¹cych w³adzy powinnimy równie¿ wy³o¿yæ zagadnienie o jej podmiocie.
Zagadnienie o podmiocie w³adzy
Podmiotem w³adzy jest wiêc osoba (albo grupa ludzi), której moc¹
prawa przys³uguje w³adza.
W odniesieniu do w³adzy kocielnej wszyscy katolicy wiedz¹, ¿e
podmiotem w³adzy w Kociele, pojmowanej w sensie ogólnym jest Papie¿ i Biskupi, a z kolei Papie¿ jest g³ow¹ wszystkich Biskupów i ca³ego
Kocio³a oraz posiada prymat czci i jurysdykcji. Kwestia ta, wraz z uzasadnieniem, nale¿y do prawd wiary, gdy¿ wywodzi siê z ustanowienia
Chrystusa i z tego powodu powszechnie wyznawana jest przez wszystkich katolików.
Kwestia nie do koñca uznana i poddawana dyskusji polega wiêc przede
wszystkim na tym jaka jest istota ostatecznej relacji pomiêdzy Papie¿em i Biskupami.
Podstawowa i normalna relacja, o której w³anie mówilimy, a która
ma miejsce w zwyk³ych warunkach, gdy Papie¿ i Biskupi zgodnie i razem dzia³aj¹, zachowuje zawsze sw¹ moc i wszyscy j¹ uznaj¹. Inaczej
jest w przypadku relacji ostatecznej, a wiêc gdy dochodzi do niezgody
miêdzy nimi, gdy Papie¿ zajmuje jedno stanowisko, a wszyscy Biskupi
(albo ich wiêkszoæ) inne. Któ¿ wówczas posiada najwy¿sz¹ w³adzê?
Któ¿ jest prawdziwym podmiotem w³adzy? Czy podmiot w³adzy dzieli
siê na dwie czêci? Czy jest nim sam Papie¿? A mo¿e sami Biskupi? Nie
bez powodu rodzi siê tutaj rzeczywicie najpowa¿niejszy problem.
Wydaje siê, ¿e kwestia ta wywodzi siê z samego ustanowienia przez
Chrystusa Pana. Z jednej strony Chrystus bez w¹tpienia udzieli³ wiêtemu Piotrowi, a w jego osobie - Papie¿om rzymskim pe³ni w³adzy w swym
Kociele (nie ma za ¿adnej trudnoci co do sukcesji Papie¿y w prawach
przekazanych w. Piotrowi). Jasne jest tak¿e po drugie, ¿e udzieli³ tej
w³adzy równie¿ Aposto³om, a w ich prawa weszli w odpowiedniej czêci
Biskupi. Wszyscy zgadzaj¹ siê co do tych aspektów sukcesji. Okazuje
siê wiêc, ¿e tym samym Chrystus ustanowi³ w Kociele nie jeden, ale
dwa podmioty w³adzy.
W zwi¹zku z tym wnet ujawnia siê istotna przyczyna rozwa¿anego zagadnienia. W¹tpliwoci nie budzi bowiem nastêpuj¹ca zasada: gdy poszukiwany jest podmiot w³adzy kocielnej w tego rodzaju okrelonym podmiocie, wówczas nie nale¿y opieraæ siê na najmocniejszych nawet zasadach, ale trzeba wzi¹æ pod uwagê wy³¹cznie to, co ustanowi³ Chrystus
Pan. A có¿ w istocie ustanowi³ Chrystus? Przede wszystkim za: co
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w rozwa¿anym przypadku nale¿y uznaæ za prawdziwy i w³aciwy podmiot
w³adzy na mocy ustanowienia Chrystusowego? Zagadnienie jest w ten
sposób cilej okrelone, a dla wczeniejszej kwestii o wzajemnej relacji
pomiêdzy Papie¿em a gronem Biskupów ustalony jest ostateczny zwi¹zek.
Obecnie zamierzamy ca³e to zagadnienie nie tyle rozwi¹zaæ, co raczej tylko wyjaniæ. W tym celu trzeba bêdzie podaæ powody: dlaczego
Chrystus nakaza³, aby podmiotem tej w³adzy by³ zarówno w. Piotr jak
i Aposto³owie. Gdy poznamy cele powstania prawa, to tak¿e jasne bêdzie samo prawo, które obejmuje te cele.
Po pierwsze jest wiêc pewne, ¿e w³adza rz¹dzenia - zacznijmy od
tej ostatniej - zosta³a przez Boga udzielona Aposto³om, gdy zosta³o
powiedziane: "Duch wiêty ustanowi³ Biskupów, aby rz¹dzili Kocio³em Bo¿ym" (Dz 20, 28).
Z drugiej strony pewne jest, ¿e pe³nia tej w³adzy zosta³a udzielona
samemu tylko w. Piotrowi, gdy Chrystus powiedzia³ do niego: "Pa
baranki moje, pa owce moje" (J 21, 15. 16. 17).
Staje siê wiêc jasne, co zauwa¿ylimy dla poczynienia wyjanieñ, ¿e
w. Piotr otrzyma³ co wiêcej, a to z dwóch powodów: po pierwsze tylko
jemu zosta³o osobicie udzielone to, co wszyscy inni otrzymali ³¹cznie,
a po drugie zosta³o mu udzielone zwierzchnictwo nad wszystkim innym,
gdy¿ pod nazw¹ "owce", nad którymi w. Piotr ma rz¹dziæ, nale¿y rozumieæ [tak¿e i] samych Aposto³ów, a wiêc Biskupów i nikt nie mo¿e temu
zaprzeczyæ.
Ponadto jest jasne, ¿e Aposto³owie, albo Biskupi, otrzymali równie¿
w³adzê s¹downicz¹, gdy¿ by³o im powiedziane: "Przyjmijcie Ducha wiêtego. Którym grzechy odpucicie, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane" (J 20, 22. 23).
Z drugiej strony jest jasne, ¿e w. Piotr w swej osobie otrzyma³ tê
sam¹ w³adzê, gdy Chrystus powiedzia³: "Tobie dam klucze królestwa
niebieskiego. Cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie,
a cokolwiek rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane równie¿ i w niebie" (Mt 16, 18).
Trzeba tutaj dla wyjanienia dodaæ, ¿e ma miejsce dwojakie rozró¿nienie, podobnie jak to by³o wczeniej, a mianowicie, ¿e sam w. Piotr
otrzyma³ w pe³ni to, co inny uzyskali ³¹cznie, a ponadto sam tylko w.
Piotr otrzyma³ klucze do owej w³adzy, a nigdzie nie mo¿na przeczytaæ
jakoby innym by³y one przekazane. Dlatego nale¿y uznaæ, ¿e zosta³y one
dane w. Piotrowi jako w³adza nad wszystkimi.
Oczywiste jest nastêpnie, ¿e Aposto³owie albo Biskupi otrzymali w³adzê, któr¹ nazwalimy ustawodawcz¹ czy te¿ w³adz¹ nauczania, gdy¿ Chrystus powiedzia³ do nich: "Id¹c nauczajcie wszystkie narody (...) nauczaj¹c
je zachowywaæ wszystko, cokolwiek wam nakaza³em" (Mt 28, 19. 20).
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Z drugiej strony jest jasne, ¿e tak¹ sam¹ w³adzê otrzyma³ w. Piotr,
który nie tylko naucza wraz z innymi, ale sam jeden zas³u¿y³ sobie na
s³owa: "Ja za prosi³em za tob¹, aby nie usta³a wiara twoja, a ty nawróciwszy siê, utwierdzaj braci twoich" (£k 21, 32).
W tym miejscu znów ma miejsce ta sama sytuacja: sam w. Piotr
posiada w doskonalszy sposób to, co inni, bo nie mo¿e zawieæ tak, jak
pozostali, a nawet posiada co wiêcej od nich, gdy¿ sam jeden utwierdza
ich w wierze, a wiêc równie¿ w obowi¹zku nauczania.
Wiem wszak¿e, ¿e wbrew temu fragmentowi liczni autorzy katoliccy,
zw³aszcza obecnie, podnios¹ liczne zarzuty. Niechaj wiêc dok³adnie rozwa¿¹ z nami kilka nastêpuj¹cych argumentów:
Po pierwsze: nie by³o nigdy potrzeby, aby w. Piotr utwierdza³ innych Aposto³ów, swych towarzyszy i braci, bo Judasz ju¿ odszed³ na
swoje miejsce10, a inni Aposto³owie na mocy szczególnego daru Bo¿ego, a wiêc wród nich tak¿e w. Piotr, nie mogli ustaæ w wierze. Oddalaj¹ siê od prawdy i b³¹kaj¹ siê poza ni¹ ci, którzy urz¹d przekazany tymi
s³owy w. Piotrowi ograniczaj¹ jedynie do niego samego i wy³¹cznie do
okresu jego ¿ycia11.
Po drugie: w. Piotr otrzyma³ nakaz, aby umacnia³ swych braci, o których szatan domaga³ siê, aby ich przesiaæ jak pszenicê. Pewne jest za,
¿e stosownie do natury spraw ludzkich i najm¹drzejszej Bo¿ej sprawiedliwoci, szatan otrzyma³ to, czego ¿¹da³. W przeciwnym wypadku
Chrystus nie prosi³by za Piotrem. Mówilimy ju¿, ¿e Aposto³owie pod10
Za pomoc¹ tego dyplomatycznego zwrotu Autor zwraca uwagê na tragiczny los
zdrajcy. Por.: "Judasz, który Go wyda³, widz¹c, ¿e Go skazano, opamiêta³ siê, zwróci³
trzydzieci srebrników arcykap³anom i starszym i rzek³: "Zgrzeszy³em, wydawszy krew
niewinn¹". Lecz oni odparli: "Co nas to obchodzi? To twoja sprawa". Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddali³ siê, potem poszed³ i powiesi³ siê", Mt 27, 3-5 (przyp. t³um.).
11
Jeszcze bardziej nale¿y siê dziwiæ temu, co czytamy we wspomnianej ksi¹¿eczce. "Piotrowi - powiada Autor - zosta³ przez Chrystusa powierzony obowi¹zek, aby
po dokonaniu pokuty, umacnia³ swych braci w owym tragicznym czasie mêki Chrystusa (...) aby królestwo Chrystusowe (...) nie przepad³o w dobie tej wielkiej burzy"
(s. 3). A wiêc tylko w dobie mêki? Gdzie jest napisane, ¿e Piotr w owym czasie umacnia³ Aposto³ów? Czy wówczas nie podj¹³ szczególnej pokuty i raczej sam potrzebowa³
umocnienia, ni¿ innych by³ w stanie umacniaæ? A nawet wtedy w. Piotr nie mia³ wykonywaæ obowi¹zku - jak to Autor powiada - umacniania, gdy¿ Aposto³owie z pewnoci¹ jeszcze nie pe³nili obowi¹zków apostolskich. Teoria powy¿sza jest wiêc mrzonk¹.
Tymczasem Autor ksi¹¿eczki pisze dalej, aby nieco os³abiæ to wykluczaj¹ce rozumienie: "jednak¿e to postanowienie dotycz¹ce Piotra i Aposto³ów w dobie mêki Chrystusa
ods³ania, przedstawia i zapowiada przenonie ten wyj¹tkowy zamys³ Opatrznoci, który
dotyczy katedry piotrowej" (tam¿e). S³owa te nic nie znacz¹: je¿eli bowiem ta decyzja
Opatrznoci bêdzie nazwana jedynie marzeniem sennym, to i sama Opatrznoæ bêdzie
mieæ takie samo znaczenie, a w takim razie rzecz pró¿na i zwodnicza nie mo¿e niczego
ods³aniaæ, przedstawiaæ, ani przenonie zapowiadaæ.
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czas owego przesiewania nie bardziej zawiedli ni¿ sam Piotr i ¿e tak¿e
za nich modli³ siê Chrystus. Czemu wiêc nie wspomina o tym? A nawet
dlaczego powiada wrêcz przeciwnie? Was - mówi - ¿¹da³ szatan, abycie byli przesiani, a ja prosi³em za Piotrem! Zatem skoro powiedzia³
"Was", to czy¿ nie mia³ na myli przede wszystkim nie tych obecnych,
ale raczej ich nastêpców, którzy w istocie byli mocniej przesiewani przez
szatana? Mówi³ wiêc o przysz³ych Biskupach, a wiêc tak samo nie modli³
siê za samego tylko Piotra, ale przede wszystkim za jego przysz³ych
nastêpców, aby nie upadli.
Po trzecie: owo przeciwne wierze przesianie dokonywane przez szatana by³o przyczyn¹, ¿e Chrystus modli³ siê za Piotra, aby ten nie usta³
w wierze. Skutek zatem tej modlitwy powinien trwaæ tak d³ugo, dopóki
istnieje jego przyczyna. Nikt wszak¿e nie w¹tpi, ¿e niegodziwe diabelskie pokusy trwaæ bêd¹ a¿ do koñca wiata. Konieczne jest zatem, aby
cnota wiary piotrowej i na³o¿ony na Piotra obowi¹zek umacniania bêdzie trwa³ a¿ do koñca.
Po czwarte: rozwa¿amy, ¿e przez s³owa Chrystusa zosta³ na³o¿ony na
Piotra pewien formalny obowi¹zek, ale tak¿e pewne prawo odnosz¹ce
siê do innych. Tymczasem ani Chrystus, ani Duch wiêty w kodeksach
Ewangelii nie ustanowi³ ¿adnych praw i obowi¹zków formalnych, które
(mówiê wedle opinii przeciwników) nie obowi¹zywa³yby ju¿ po dwudziestu albo trzydziestu latach. Ponadto dopuciwszy tak¹ hipotezê
nie mo¿na by ju¿ niczego pewnego i sta³ego stwierdziæ ani o wypowiedzi i decyzji Chrystusa, ani o ¿adnych prawach nie tylko Papie¿a,
ale i Biskupów. Jednak¿e Chrystus powiedzia³: "Ty jeste Piotr! Tobie
dam klucze! Cokolwiek zwi¹¿esz!", a skoro to powiedzia³, to dlaczego
mia³bym powiedzieæ, ¿e postanowi³ tak tylko na dwadziecia lub trzydzieci lat? W tym samym duchu mo¿na by jednak traktowaæ wszystkie
wypowiedzi Chrystusa do Aposto³ów i nie ma innej granicy w tej swobodzie interpretacji, jak upadek ca³ego ustanowienia Kocio³a. Mamy
wiêc albo taki skutek, albo z pewnoci¹ trwa - umocniona tymi s³owami
Chrystusa - najwy¿sza, tak¿e prawodawcza w³adza w. Piotra i jego
najwy¿sze prawo nauczania.
Wiem dobrze, ¿e przeciwnicy wyprowadzaj¹ przeciwny argument na
rzecz swego negatywnego pogl¹du równie¿ z tradycji, a wiêc z milczenia przez oko³o piêæ pierwszych wieków chrzecijañstwa. Powiadaj¹ wiêc,
¿e tych s³ów Chrystusa ¿aden z komentuj¹cych je Ojców Kocio³a nie
odnosi³ do Papie¿a rzymskiego12. Mo¿emy siê nie zgodziæ, ale powiedzJest pewne, ¿e wielu Ojców Kocio³a z pierwszych wieków, gdy wyk³ada³o sens
tych s³ów, przede wszystkim odnosi³o je do upadku Piotra w czasie mêki Pañskiej,
a tak¿e do jego szybkiego nawrócenia. S³owa te bez w¹tpienia nawi¹zuj¹ do tych wydarzeñ. Mniej natomiast, albo zgo³a wcale, nie troszczyli siê o problem umacniania braci,
12
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my, ¿e to prawda. Co z tego wyniknie? Czy trzeba bêdzie zlekcewa¿yæ
coraz wyraniejsze wiadectwo kolejnych stuleci? Czy mo¿e argument
negatywny w sprawach wiary bêdzie mieæ moc dowodow¹? Tym bardziej, ¿e mamy wyrane, jasne i wymowne wypowiedzi Pisma wiêtego
i Chrystusa, które - chc¹c, nie chc¹c - gdy choæ raz mamy wy³o¿yæ, to
czy da³yby siê wyt³umaczyæ w inny sposób od podanego?
Wystarczy tyle powiedzieæ na temat wspomnianego miejsca z Ewangelii. O jego pe³niejsze wyjanienie staramy siê dlatego, ¿e w ca³ym
sporze pe³ni rolê wyj¹tkow¹, a nasi przeciwnicy w³anie w tej kwestii
starali siê szczególnie mocno nam zaprzeczaæ.
Zatem równie¿ wiêty Piotr posiada pe³niê w³adzy prawodawczej,
najwy¿sze prawo nauczania (nawet jako sam Piotr), a w³adzê tê posiada
ponad wszystkimi.
Do tej pory rozwa¿alimy prawa szczegó³owe i teraz pozosta³o nam
do rozpatrzenia prawo najwy¿sze, na którym spoczywaj¹ wszystkie inne
prawa jak na swej podstawie. Ponadto, podjête przez nas wyjanienie
dotycz¹ce podmiotu w³adzy bêdzie ukoñczone, gdy stwierdzimy w jakim
sensie Chrystus Pan og³osi³, ¿e Piotr jest podmiotem prawa tej ostatecznej, to znaczy w pe³ni najwy¿szej w³adzy kocielnej, a w jakim sensie podmiotem tej w³adzy s¹ Biskupi.
Nikt nie w¹tpi, nawet nasi przeciwnicy, ¿e Chrystus uczyni³ Piotra
prawdziwym i odpowiednim podmiotem tego najwy¿szego prawa. Decyzja ta jest bowiem oczywista: "Ty jeste Piotr, a na tej opoce zbudujê
mój Koció³" (Mt 16, 18). Ka¿dy widzi, ¿e moc¹ tych s³ów Chrystus
udzieli³ Piotrowi tego najwy¿szego prawa, a wraz z nim wszystkich innych praw, a nie jakiego z tych wspomnianych praw szczegó³owych,
czy to prawodawczego, czy s¹downiczego, albo wykonawczego. Piotr
sta³ siê opok¹ dla ca³ego Kocio³a i na zawsze, a wiêc zosta³ uczyniony
podpor¹, fundamentem i korzeniem wszystkich praw i wszelkiej w³adzy. Na tym polega najwy¿sze prawo, które zosta³o udzielone Piotrowi
w tych s³owach. Te s³owa s¹ najpe³niejsze i najbardziej skuteczne, one
tworz¹ tê koronê królewsk¹, czy raczej kap³añsk¹, która przys³uguje
samemu tylko Piotrowi i której nie mo¿e on nikomu udzieliæ.
którego wprost dotycz¹ te s³owa i zatracili ten sens, który póniej zosta³ zgodnie
wydobyty. Jednak¿e jest te¿ pewne, ¿e chocia¿ przez pewien okres czasu uczeni nie
wydobywali jakiego znaczenia ze s³ów Pisma wiêtego, to jednak nie wynika st¹d, ¿e
sensu tego tam nie ma i ¿e uczeni kolejnych pokoleñ, a tym bardziej sam Koció³, nie
mo¿e okreliæ pe³niejszego i ca³kowitego znaczenia tych s³ów. S³owa bowiem trwaj¹,
a poszczególne fragmenty Pisma wiêtego s¹ niezmienne i wbrew prawu nie mo¿na
uznaæ ¿adnego pominiêcia, ani odniesienia do innych prawdopodobnych znaczeñ, które
nie by³yby sprzeczne.
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Zgo³a nie wiem w jaki sposób niektórzy autorzy katoliccy mog¹ nam
zarzucaæ, ¿e nasze rozumienie jest sprzeczne z wyk³adem wielu Ojców
Kocio³a, którzy przypisywali ten przywilej udzielony Piotrowi jego
wierze, któr¹ wyzna³! Setki razy, a¿ do znudzenia, odpowiadalimy ju¿
na ten zarzut, który jest wymylony przez protestantów, ale mimo tego
owi katolicy nie wzdragaj¹ siê przed jego przywo³ywaniem. Nie dostrzegli byæ mo¿e, ¿e nie pozostajemy w sprzecznoci z tymi Ojcami,
ale ¿e wraz z nimi doceniamy w tym samym znaczeniu wiarê w. Piotra. Czy¿ jednak nie pominêli zarazem, ¿e ta wiara nie by³a oderwana,
ale by³a osobist¹ wiar¹ Piotra, a Chrystus nie mówi³ do ¿adnego bytu
oderwanego, ale do osoby Piotra, a ponadto - i to jest istota rzeczy ¿e ten zaimek "Ty", którego u¿y³ Chrystus ma swe dos³owne znaczenie, którego nie mo¿e zmieniæ ¿aden wyk³ad przenony, ani ¿adne rozumienie dostosowane do czego innego? Zawsze pozostaje to, co powiedzia³ Chrystus, to znaczy "Ty!", a wiêc Piotr w swej w³asnej osobie. Czy pomijaj¹ tak¿e i to, ¿e przede wszystkim nale¿y zachowaæ
ten ustalony i potwierdzony sens dos³owny? Niech wiêc przestan¹
kpiæ, a Piotr niech trwa w swym prawie, prawie opoki, które jest najwy¿szym prawem ze wszystkich praw.
Przejdmy teraz do Biskupów. Otó¿ mo¿na bardziej w¹tpiæ czy Biskupi otrzymali na mocy ustanowienia Chrystusa tego rodzaju prawo.
Brak na rzecz takiego ustanowienia decyzji Chrystusa i jakiegokolwiek
wiadectwa w Pimie wiêtym. Przywo³ane przez nas wiadectwa na
rzecz praw szczegó³owych to niemal wszystkie wiadectwa biblijne
dotycz¹ce Biskupów i s¹ one czêsto przywo³ywane przez naszych przeciwników. Inne s¹ z nimi zgodne. Te za, które przypisuj¹ Biskupom
najwy¿sze prawo, poszukiwane przez naszych przeciwników, albo nie
da³y siê znaleæ, albo s¹ fa³szywie rozumiane w tej sprawie.
Jednak¿e w Ewangelii mo¿na znaleæ jeden ogólny fragment, który
wydaje siê przypisywaæ Aposto³om, traktowanym ³¹cznie, w³adzê pe³n¹
i niejako najwy¿sz¹, a mianowicie, gdy Chrystus powiada do nich: "Tak
jak mnie Ojciec pos³a³, tak i ja was posy³am" (J 22, 21). Podobna jest
te¿ wczeniejsza wypowied: "Tak jak Ty mnie pos³a³e na wiat, tak
i ja ich na wiat posy³am" (J 17, 18). Rzeczywicie, nie uwa¿amy, ¿e
Aposto³owie i ich nastêpcy, czyli poszczególni Biskupi (ka¿dy na swój
sposób), nie maj¹ udzia³u w pe³ni w³adzy, a nawet jasno stwierdzilimy, ¿e Biskupi - inaczej wszak¿e ni¿ Papie¿ - trwale otrzymali pe³n¹
i nienaruszon¹ w³adzê, maj¹c tym samym w pewien sposób udzia³ najwy¿szym prawie. Kiedy jednak dokonalimy rozró¿nienia pomiêdzy
prawami szczegó³owymi (które wype³niaj¹ i równowa¿¹ pe³niê w³adzy), oraz t¹ wyj¹tkow¹ zasad¹, moc¹ której ca³a w³adza w szczególny
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sposób jest rozpatrywana jako racja dla samej siebie oraz najwy¿sze
prawo i ostateczne uzasadnienie wszystkich praw, poniewa¿ - jak powiadam - dokonalimy takiego rozró¿nienia, to przez samo to rozró¿nienie, prawdziwie oparte w istocie rzeczy, nie mo¿emy ju¿ pozwoliæ, aby
dopiero co przytoczone s³owa Chrystusa dotycz¹ce najwy¿szego i ostatecznego prawa posiadania w³adzy by³y wyk³adane w odniesieniu do
Aposto³ów. Mo¿na przecie¿ s³usznie rozumieæ, ¿e te s³owa: "Tak jak
mnie Ojciec pos³a³, tak i ja was posy³am", dotycz¹ wszystkich praw
szczegó³owych, a tak¿e pewnych najwy¿szych praw, moc¹ których
najwy¿sza w³adza jest wype³niana i równowa¿ona. Nie ma za ¿adnej koniecznoci, aby s³owa te na si³ê odnosiæ do owego najwy¿szego i ostatecznego prawa, a nawet ³atwo dostêpne jest wystarczaj¹ce uzasadnienie, aby nie podejmowaæ takiej interpretacji.
Gdyby bowiem owe s³owa: "Tak jak mnie Ojciec pos³a³, tak i ja
was posy³am!" traktowaæ bardziej dos³ownie, a zw³aszcza gdy chodzi
o s³ówko "tak, jak", w odniesieniu do tego najwy¿szego prawa, to
wynika³oby st¹d wrêcz, ¿e ka¿dy Aposto³ zosta³ pos³any przez Chrystusa "tak samo jak" Chrystus zosta³ pos³any przez Ojca. Tym samym ka¿demu Aposto³owi przypisano by owo najwy¿sze prawo na
mocy pe³nego zastosowania przyczyny i niezale¿nie od innych Aposto³ów. By³oby tak z ca³¹ pewnoci¹, gdyby bardziej dos³ownie rozumieæ Ewangeliê. Jak¿e wiêc wówczas móg³by z³agodziæ tê dos³ownoæ i twierdziæ, ¿e wszyscy razem i nie ka¿dy z osobna sporód
Aposto³ów, otrzymali trwale owo najwy¿sze prawo? Czy¿ nie widzisz,
¿e wnet s¹ dziwacznie przekrêcane i trac¹ sens? Bez w¹tpienia bowiem Aposto³owie nie zostali przecie¿ pos³ani "tak, jak Chrystus".
Chrystus przecie¿ sam jeden posiada³ sw¹ w³adzê i trwale nie dzier¿y³ jej z nikim innym. Natomiast Aposto³owie, inaczej ni¿ Chrystus,
posiadaliby j¹ trwale wszyscy razem, a ¿aden z nich nie posiada³by
jej sam jeden, a wiêc nie "tak, jak Chrystus".
Trzeba wiêc koniecznie powiedzieæ, ¿e w tych s³owach: "Tak jak
mnie Ojciec pos³a³, tak i ja was posy³am!" Chrystus udzieli³ Aposto³om
wszelkiej w³adzy podobnej do w³adzy, któr¹ ze sob¹ przyniós³ z wysoka. Jednak¿e jest to okrelona w³adza: to znaczy w³adza nauczania
albo prawodawcza, w³adza s¹downicza oraz w³adza rz¹dzenia i kierowania. O ile bowiem tego wszystkiego rzeczywicie dotyczy s³ówko
"tak, jak", w przypadku wszystkich Aposto³ów i Biskupów, to jednak
nie przypisuje im wszystkim tej w³adzy - ¿e tak powiem - w ca³ej pe³ni
jej wielkoci, to znaczy, ¿e nie posiadaj¹ najwy¿szego osobistego prawa do tej w³adzy oraz ostatecznego uzasadnienia, które przynale¿a³oby ka¿demu z nich osobicie, bo wtedy Chrystus nie pos³a³by ich tak
jak sam by³ pos³any przez Ojca.
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Tyle wydaje siê wystarczyæ, aby wykluczyæ tego rodzaju rozumienie
wspomnianego fragmentu z Ewangelii i nie musimy korzystaæ z innego
znacz¹cego argumentu. Je¿eli bowiem miejsce to ma znaczenie, które
mu przypisuj¹, to znaczenie to by³oby zbyt mocne. Wówczas przecie¿
wszystkie obowi¹zki, które jak wiedzielimy Chrystus tak pilnie i troskliwie przekaza³ Piotrowi by³oby jednym s³owem zniesione. Kto dowodzi zbyt wiele, ten niczego nie dowodzi. Nie bêdziemy ju¿ dok³adniej
rozwa¿aæ tego argumentu, gdy¿ jedno nasze rozumowanie jest prawdziwe i ca³kowicie wystarczy, a dalsze wyjanienia by³yby nader d³ugie i mog¹ byæ przedstawione w stosowniejszym momencie, a teraz
dotyczy³yby rzeczy, która sama z siebie jest jasna.
Tak wiêc wspomniany fragment Ewangelii, jedyny który w tej sprawie móg³by mieæ znaczenie, chocia¿ jest bardzo istotny w innych kwestiach, to jednak w kwestii obrony najwy¿szego prawa Biskupów nic nie
wnosi. Teraz bêdzie za ³atwiej pokazaæ, ¿e inne miejsca s¹ przytaczane
bardziej niestosownie i b³êdnie.
Bez powodu na przyk³ad przywo³uje siê w tej sprawie s³owa w.
Paw³a, który napisa³: "Zbudowani jestecie na fundamencie Aposto³ów
i Proroków, na owym kamieniu wêgielnym, którym jest Jezus Chrystus" (Ef 2, 20). Bez w¹tpienia przecie¿ te s³owa Aposto³a odnosz¹ siê
wy³¹cznie do fundamentu wiary, a nie do fundamentu w³adzy i jurysdykcji, czy te¿ najwy¿szego prawa, o którym tocz¹ siê nasze rozwa¿ania. Fundament za wiary jest wiadectwem wiarygodnym. Dlatego te
s³owa nale¿y odnosiæ do wiadectwa, na którym zbudowana zosta³a
wiara. Sam Aposto³ dowodzi za, ¿e tak nale¿y rozumieæ te s³owa.
Pomijam ju¿ to, ¿e wypowied w. Paw³a dotyczy w tym miejscu wiary i ³aski uwiêcaj¹cej, która z wiary wyp³ywa, gdy¿ wystarczy, ¿e tymi
s³owy nazywa fundamentem zarówno Aposto³ów, jak i Proroków. Jakim
to fundamentem s¹ Prorocy? Zgo³a nie s¹ fundamentem Kocio³a jako
takiego, ani w³adzy kocielnej, a tym bardziej najwy¿szego prawa, ale
Prorocy s¹ przecie¿ fundamentem wiary, o ile daj¹ nam najgodniejsze
wiadectwo o wierze. W taki sam sposób równie¿ Aposto³owie s¹ naszym fundamentem, a przynajmniej wynika to z powy¿szego fragmentu z listu w. Paw³a, bo w innych fragmentach s¹ nazwani fundamentem w pe³niejszym sensie tego s³owa (z pewnoci¹ przez Chrystusa
zostali powo³ani do wspó³udzia³u w jego w³adzy). Mówilimy ju¿ o tym
i wcale nie podwa¿amy tego faktu.
Skoro za w. Pawe³ powiada: "na owym kamieniu wêgielnym, którym jest Jezus Chrystus", to s³owa te jeszcze bardziej potwierdzaj¹ nasz
pogl¹d, a mianowicie, ¿e cytowany fragment dotyczy fundamentu wiary.
Prorocy za opieraj¹ siê na tym kamieniu wêgielnym, którym jest Jezus
Chrystus, gdy¿ Go zapowiadali. Podobnie Aposto³owie, aby by³a za-
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chowana równoæ, moc¹ której zostali zrównani z Prorokami, tak samo
opieraj¹ siê na Nim, gdy¿ Go g³osili. Tamci Go zapowiadali, a ci g³osili.
Jedni i drudzy stali siê fundamentem naszej wiary, a fundament ten opiera
siê na kamieniu wêgielnym, którym jest Jezus Chrystus.
Powy¿szy fragment z pism w. Paw³a jest wiêc przywo³ywany niezgodnie z prawd¹, bo gdyby autor napisa³ swe s³owa póniej, gdy ju¿
przyby³o wiadków, to móg³by w tym samym sensie i na tej samej
zasadzie powiedzieæ, ¿e zbudowani jestecie na fundamencie Aposto³ów, Proroków, Mêczenników, Wyznawców i Dziewic. My wszyscy
bowiem i nasza wiara s¹ w naszych czasach z pewnoci¹ zbudowane na
fundamencie takich wiadectw.
Po rozwa¿eniu tego fragmentu nie widzê ju¿ ¿adnego innego o podobnej treci. Czy¿ bowiem inne przytaczane s³owa: "Koció³ jest kolumn¹ i podstaw¹ prawdy" (Tm 3, 15), nie dotycz¹ raczej Kocio³a jako
takiego, a nie Aposto³ów i nie dotycz¹ w³adzy w Kociele, a wiêc tym
bardziej w³adzy najwy¿szej, a raczej prawdy?
Zebrawszy wszystkie wiadectwa, nie da³o siê z najwy¿szym wysi³kiem odnaleæ choæby jednego, któryby przypisywa³ Aposto³om albo
Biskupom najwy¿sze uprawnienia i najwy¿sz¹ w³adzê w Kociele. Trzeba tutaj jeszcze zwróciæ uwagê, ¿e o ile inne uprawnienia i w³adze zosta³y przez Chrystusa nadane dwukrotnie: jeden raz Piotrowi, a drugi
raz Aposto³om, to owo najwy¿szego uprawnienie by³o udzielone tylko
jeden raz i to wy³¹cznie Piotrowi.
Wystarczy tyle powiedzieæ. Nie twierdzimy, ¿e zagadnienie o stworzonym przez Chrystusa podmiocie w³adzy w Kociele, zosta³o ju¿ rozwi¹zane przez przywo³anie tych wszystkich wiadectw, które potwierdzaj¹ powo³anie do istnienia tego podmiotu, chocia¿ po uczciwym rozwa¿eniu sprawy nie bez powodu mog³oby siê tak wydawaæ. Zagadnienie
zosta³o ju¿ jednak wy³o¿one. Wiemy ju¿, sk¹d bierze siê problem, a mianowicie wynika z dwojakiego ustanowienia dokonanego przez Chrystusa. Nastêpnie wiemy, jakie s¹ granice ca³ej kwestii. Warto zatem dok³adniej rozwa¿yæ ten ostatni aspekt zagadnienia.
Mamy wiêc dwojaki porz¹dek w ustanowieniu Chrystusa: jeden nurt
dotyczy samego tylko Piotra, a drugi Aposto³ów. Z obu tych porz¹dków
wynika w³adza w. Piotra i Aposto³ów w Kociele. Po pierwsze wiêc,
po ujrzeniu tej kwestii, przychodzi na myl, ¿e w Kociele wystêpuje
dwojaki podmiot w³adzy. Nie jest to podmiot jednakowy co do stopnia
i najwy¿szych uprawnieñ, ale s¹ to dwa nie ca³kowicie równe podmioty.
Na podstawie wczeniejszych wyjanieñ o naturze w³adzy jest pewne, a bêdzie to póniej bli¿ej wyjanione, ¿e w³adza w Kociele jest
numerycznie jedna i ta sama.
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Jak¿e wiêc podmiot jednej w³adzy mo¿e byæ dwojaki? Mimo to, musi
byæ dwojaki, gdy¿ tak brzmi¹ s³owa Chrystusa, które nie mog¹ utraciæ
swej mocy.
Aby unikn¹æ tej zasadzki odnaleziono dwie drogi, z których ka¿da
jest swoist¹ teori¹ i pogl¹dem. Jedna jest prawdziwa, a druga fa³szywa, ale ¿adna z ich nie wprowadza wprost ¿adnego rozró¿nienia
w podmiocie w³adzy.
Pierwsza teoria g³osi, ¿e Papie¿ jest prawdziwym i w³aciwym podmiotem w³adzy wraz z Biskupami, o ile siê z nim zgadzaj¹, ale tak¿e
bez Biskupów - gdy tak siê zdarzy - a przynajmniej bez du¿ej ich
liczby i nawet bez wiêkszoci Biskupów, bo wedle tej teorii wszyscy
nigdy nie opuszcz¹ Papie¿a.
Teoria ta jest poprawna i zgadzamy siê z jej brzmieniem, o ile wszak¿e
w definicji podmiotu w³adzy zostanie dokonane niezbêdne rozró¿nienie, które w pe³nym wietle uka¿e jej prawdziwoæ.
Wedle drugiej teorii prawdziwym i w³aciwym podmiotem w³adzy
w Kociele s¹ Biskupi potraktowani ³¹cznie wraz z Papie¿em jako ich
g³ow¹, któremu przys³uguj¹ wszystkie przywileje honorowe i jurysdykcyjne. Jednak¿e w przypadku ró¿nicy zdañ Biskupi maj¹ w³adzê
równie¿ bez Papie¿a, a przynajmniej wbrew danej decyzji konkretnego
Papie¿a i mog¹ wówczas wybraæ kogo innego w jego miejsce13.
Wyka¿emy, ¿e ta teoria jest b³êdna, a na razie ostrzegamy, ¿e tak¿e
ten pogl¹d zawiera podobny, ale gorszy b³¹d, który w przypadku pierwszej teorii by³ przeszkod¹, aby mog³a ujawniæ siê w pe³ni jako koncepcja
najstosowniejsza. B³¹d ten polega na tym, ¿e ta teoria zak³ada pojedynczy, a nie podwójny podmiot w³adzy (w jaki sposób podmiot mo¿e byæ
podwójny? - to siê oka¿e w dalszych rozwa¿aniach).
Stwierdzilimy, ¿e sytuacja tej drugiej teorii jest gorsza. Skoro bowiem zak³ada siê, ¿e podmiot w³adzy jest czym jednym, a zarazem
przyjmuje siê, ¿e z jednej strony Papie¿ ma posiadaæ g³ówn¹, a nawet
wiêksz¹ czêæ tej w³adzy, a z drugiej strony inni Biskupi mieliby mieæ
prawo i w³adzê do os¹dzania Papie¿a i sk³adania go z urzêdu, mimo, ¿e
Papie¿owi przyznano jako podmiotowi wiêksz¹ czêæ w³adzy, to staje
siê jasne, ¿e przynajmniej w przypadku takiej ostatecznej decyzji, wedle
tej teorii, nie przyznaje siê Papie¿owi nie tylko wiêkszej czêci, ale
raczej zgo³a ¿adnej w³adzy, czy te¿ znosi siê wszystkie prawa papieskie
i ca³kowicie wyklucza Papie¿a jako podmiot w³adzy. W ten sposób wspomniana teoria niszczy sam¹ siebie, dopuciwszy do wewnêtrznej
Pogl¹dy o wy¿szoci grona biskupów nad papie¿em, zw³aszcza gdy biskupi s¹
zebrani na Soborze nosz¹ miano koncyliaryzmu (³ac. concilum - Sobór) i dochodzi³y do
g³osu przede wszystkim w XV wieku (przyp. t³um.).
13
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sprzecznoci w sobie samej. Natomiast w pierwszej z przedstawionych
teorii nie mo¿na odnaleæ ¿adnej sprzecznoci.
W istocie, drugiej z tych teorii trzeba bêdzie jeszcze postawiæ inny
zarzut. Oka¿e siê bowiem, ¿e je¿eli teoria ta zostanie raz uznana, to
ca³a struktura Kocio³a upadnie od góry do do³u. O tym powiemy jednak póniej. Teraz wspominamy tylko o tym, ¿e owa teoria fa³szywie
zak³ada istnienie w Kociele jednego tylko podmiotu w³adzy, podczas
gdy w istocie Chrystus Pan stworzy³ podmiot o dwoistej naturze.
Mielimy ju¿ okazjê stwierdziæ, ¿e równie¿ pierwsza teoria nie dba
o dokonanie tego rozró¿nienia. Jednak¿e nale¿y siê o to zatroszczyæ
i dopiero póniej bêdzie mo¿liwe rozwi¹zanie wêz³a ca³ej badanej kwestii. Pozostaje zatem wykazaæ, ¿e w samym podmiocie w³adzy kocielnej istnieje tego rodzaju rozró¿nienie i nale¿y tego dokonaæ w ramach
wyjanieñ ca³ej tej kwestii.
Podsumowanie zagadnienia
Po pierwsze nale¿y wiêc wykazaæ, ¿e w³adza kocielna jest jedna
numerycznie, a wiêc, ¿e nie mo¿e w ¿aden sposób dzieliæ siê na czêci.
Po drugie nale¿y dowieæ, ¿e podmiot w³adzy ustanowionej przez
Chrystusa nie jest ani ca³kowicie jeden, ani nie ma dwóch podmiotów,
ale ¿e podmiot w istocie jest dwojaki.
W jaki sposób jest dwojaki? Trzeba to bli¿ej wyjaniæ i pokrótce tego
dokonamy.
Dawniej w filozofii scholastycznej podmiot mia³ w³aciwie to samo
znaczenie co substancja. Tak, jak mówi siê, ¿e substancja jest pod³o¿em
pod przypad³ociami, które jej przys³uguj¹, tak samo powiada siê o podmiocie. Pojêcie podmiotu jest wszak¿e wê¿sze ni¿ substancji i cilej
oznacza sam¹ substancjê, o ile przys³uguj¹ jej przypad³oci i tylko tê,
której przys³uguj¹. W tym sensie powiada siê (z u¿yciem przymiotnika)
o podmiocie przys³ugiwania. Substancja ma wiêc szersze znaczenie ni¿
podmiot i poprawnie mo¿na mówiæ o substancji w odniesieniu do Boga,
ale nie mo¿na tu powiedzieæ o podmiocie, gdy¿ Jego substancja nie wchodzi w ¿aden zwi¹zek z jakimikolwiek przypad³ociami.
Niegdy w filozofii scholastycznej taki by³ w³aciwy i cis³y sens
s³owa podmiot. Póniej wszak¿e przypisano mu szersze, nie mówi¹c
ju¿ o najszerszym znaczeniu, przede wszystkim w u¿yciu i w nadu¿ywaniu terminów we wspó³czesnej filozofii. Wystarczy wiêc zauwa¿yæ,
¿e w teologii, a zw³aszcza w teologii moralnej i w prawie u¿ywa siê
teraz powszechnie s³owa podmiot w znaczeniu niemal¿e to¿samym ze
s³owem podstawa albo osoba, której co przys³uguje.
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Bêdziemy wiêc korzystaæ ze s³owa podmiot w tym póniejszym znaczeniu i trzeba by³o o tym wspomnieæ, aby podczas dyskusji powszechne
znaczenie s³owa nie zosta³o pomylone ze znaczeniem metafizycznym,
a przecie¿ argumenty metafizyczne tak¿e trzeba bêdzie przytoczyæ.
Mówimy wiêc o dwojakim podmiocie w³adzy w Kociele, to znaczy
o dwóch rodzajach osób, którym w³adza ta zosta³a przydzielona przez
Chrystusa. Pierwszym jest sama tylko osoba Piotra czyli Papie¿a, a drugim
ca³e Zgromadzenie Aposto³ów czyli Episkopat.
Mimo to, nie twierdzimy, ¿e jest to podwójny podmiot w takim sensie,
jakby stanowi³ dwa odrêbne podmioty. Bo skoro w³adza jest jedna, to
oddzielenie podmiotów podzieli³oby w³adzê, a wiêc podmiot w inny sposób
jest podwójny i dzieje siê to w nastêpuj¹cy sposób:
Je¿eli bierzemy pod uwagê wprost sam¹ w³adzê, za jej podmiot rozwa¿amy w sensie materialnym i w pewien sposób substancjalnie (to
znaczy nie rozwa¿amy tego podmiotu formalnie, ale jako sam¹ w³adzê
co do sposobu jej samodzielnego istnienia), wówczas trzeba powiedzieæ, ¿e podmiot jest tylko jeden, a wiêc s¹ to razem Papie¿ i Biskupi,
wzajemnie z³¹czeni. Je¿eli jednak rozpatrujemy wprost podmiot, a nie
w³adzê, za podmiot bierzemy pod uwagê w sensie formalnym, to znaczy jako podmiot, wówczas s³usznie i koniecznie trzeba powiedzieæ, ¿e
podmiot jest podwójny, to znaczy funkcjonuje w ten sposób, ¿e wspomniany wczeniej podmiot wziêty w sensie materialnym i formalnym
istnieje w postaci dwóch kresów, które odnosz¹ siê wzajemnie do siebie, albo - co na jedno wychodzi - istniej¹ dwa podmioty wzglêdne.
Skoro za w³adza jest czym jednym w sensie substancjalnym, a za
spraw¹ tych podmiotów nie ulega podzia³owi, jak tylko w znaczeniu
wzglêdnym, dlatego znów koniecznie trzeba potwierdziæ, ¿e tak jak
tkwi jednoczenie w obu podmiotach, to równie¿ w ka¿dym z nich jest
ca³a i nienaruszona. W ten sposób ca³e zagadnienie daje siê sprowadziæ
do kwestii przypisania ka¿demu z kresów relacji w³aciwego miejsca
dla niego i do wyjanienia w jaki sposób w ka¿dym z tych kresów tkwi
ca³a i taka sama w³adza.
W ka¿dej za relacji, która ma miejsce pomiêdzy dwoma kresami, maj¹
siê one tak do siebie, ¿e jeden z nich jest pierwotny, a drugi z koniecznoci wtórny. Pierwszy zajmuje miejsce zasady, a drugi kresu we w³aciwym sensie tego s³owa. W inny sposób nie mo¿na poj¹æ relacji kresów,
zaczynaj¹c od nauk matematycznych, gdzie kolejne jednostki poprzedzaj¹ siê wzajemnie, punkty nastêpuj¹ kolejno po sobie, a¿ do nauk psychologicznych i teologicznych, gdzie wzorem dla wszystkich relacji staje
siê owa najwzniolejsza relacja zachodz¹ca w Trójcy Przenajwiêtszej,
w której Ojciec (wy³¹cznie w sensie logicznym, z samej natury) pojmo-
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wany jest wczeniej ni¿ Syn, a Ojciec wraz z Synem wczeniej od Ducha
wiêtego. Ka¿da relacja ma tak¹ naturê i inaczej nie daje siê poj¹æ.
Na tej podstawie mo¿na ju¿ poprawnie stwierdziæ, ¿e w³adza kocielna jest jedna i ta sama numerycznie, nie daj¹c siê podzieliæ na
czêci, ¿e istniej¹ dwa wzglêdne podmioty tej w³adzy, które jej zgo³a
nie dziel¹, a wiêc Papie¿ i zgromadzenie Biskupów, oraz ¿e pomiêdzy
tymi wzglêdnymi podmiotami mo¿e zachodziæ wy³¹cznie relacja pierwszeñstwa i wtórnoci, zasady i kresu. Staje siê wiêc jasne, ¿e ca³a w³adza przynale¿y Papie¿owi jako zasadzie, a drugorzêdnie przys³uguje
Biskupom, jako kresowi. Mimo to, ten kres wewnêtrzny w³adzy staje siê
nastêpnie sam zasad¹ w zewnêtrznej relacji tej w³adzy wobec jej zewnêtrznego kresu, czyli wiernego ludu.
W ten sposób istota podejmowanego przez nas problemu sta³a siê
jasna i bêdziemy ju¿ mogli wy³o¿yæ ponownie ca³e zagadnienie w jego
pe³niejszym i zupe³nym znaczeniu.
Ostatnie zagadnienie
Czy w³adza kocielna daje siê podzieliæ na dwie, lub wiêcej czêci,
czy te¿ raczej w³adza ta z koniecznoci jest jedna numerycznie i ca³a
przynale¿y Papie¿owi oraz ca³a zgromadzeniu Biskupów? Czy mimo to
(poniewa¿ numeryczna jedynoæ w³adzy, która oznacza jej substancjê,
nie wyklucza zwielokrotnienia sposobów istnienia) z koniecznoci przynale¿y Papie¿owi i Biskupom na jeden jedyny sposób, jako w jednym
substancjalnie podmiocie, czy te¿ raczej przynale¿y im na dwa sposoby,
tkwi¹c niejako w dwojakim podmiocie wzglêdnym, a wiêc w przypadku
Papie¿a jako w pierwszym podmiocie, to znaczy zasadniczo, a wiêc osobicie, gdy¿ Papie¿ jest osob¹, a tak¿e niezale¿nie, gdy¿ Papie¿ jest
pierwszy, ale nie w sposób oddzielny, gdy¿ by³oby to wbrew samej
naturze relacji, a na koniec czy w³adza ta tkwi w Papie¿u zarówno
materialnie jak i formalnie, poniewa¿ Papie¿ jest jedn¹ osob¹? Natomiast czy w przypadku zgromadzenia Biskupów w³adza przynale¿y im
jako drugorzêdnemu podmiotowi wzglêdnemu, a wiêc skoro Biskupi
nie s¹ jedn¹ osob¹, ale grup¹ osób, to nie osobicie i ca³kowicie w jednej
z osób, ale w ca³ym zgromadzeniu, a tak¿e poniewa¿ s¹ podmiotem
drugorzêdnym, to bez niezale¿noci, ale zale¿nie, a wiêc skoro nie s¹
jedn¹ odrêbn¹ osob¹, ale grup¹ osób, z której niektóre mog¹ siê od³¹czyæ, to czy w³adza tkwi zarazem materialnie i formalnie w zgromadzeniu Biskupów, ale traktowanym jedynie formalnie?
W ten sposób mo¿na uj¹æ zagadnienie, a nasze dodatki na temat
zgromadzenia Biskupów traktowanego formalnie nie wymagaj¹ na-
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tychmiastowych wyjanieñ, gdy¿ jest to jasne i podczas rozwa¿añ zostanie wystarczaj¹co wy³o¿one.
Ca³e zagadnienie daje siê zatem w pe³ni uj¹æ w ten sposób. Nie musimy
teraz wyjaniaæ jaki bêdzie nasz wniosek, gdy¿ wskazuj¹ na niego powy¿sze rozwa¿ania, z których wynika gdzie naszym zdaniem le¿y racja.
Przystêpujemy zatem do rozwa¿añ.
Rozwi¹zanie zagadnienia
Punktem wyjcia uczynimy najpewniejsze dla wszystkich zasady. Nale¿y do nich przede wszystkim owa zasada, w której mowa jest o substancji Kocio³a i z tego powodu wpierw musimy dok³adnie wyjaniæ co
mamy cile na myli u¿ywaj¹c nazwy substancja Kocio³a, tym bardziej,
¿e w rozwa¿aniach teologicznych termin ten nie pojawia siê zbyt czêsto.
Z pewnoci¹ wiêc Koció³ ma sw¹ substancjê, gdy ka¿da rzecz j¹
posiada, a substancja nie oznacza ostatecznie niczego innego, jak tylko
niezale¿nie istniej¹c¹ rzecz, a do rzeczy powszechnie zalicza siê tak¿e
byty moralne, wród których mieci siê równie¿ i Koció³. Gdy mówimy
o Kociele, to nie korzystamy wy³¹cznie z tego ostatecznego i ca³kowitego znaczenia s³owa substancja, ale raczej mamy na myli znaczenie,
którym pos³ugiwa³ siê w. Augustyn, gdy powiada: "w naszych wypowiedziach u¿ywamy nazwy istota w znaczeniu substancji"14. W tym samym wiêc znaczeniu u¿ywamy nazw substancja i istota.
W powszechnym rozumieniu istota oznacza za to, czym co jest, a wiêc
czêsto tak¿e pojawia siê okrelenie konkretna istota. Substancja bêdzie
wiêc tym samym, czyli najg³êbsz¹ w³asnoci¹ rzeczy, albo wszystkimi
niezmiennymi w³asnociami rzeczy, które tworz¹ rzecz w jej istnieniu
i pozwalaj¹ odró¿niæ j¹ od innych rzeczy.
Dla celów praktycznych zosta³o jednak wprowadzone pewne rozró¿nienie pomiêdzy pojêciami istoty i substancji, a mianowicie istota jest
okreleniem przede wszystkim metafizycznym i dotyczy rozwa¿añ z tej
dziedziny, natomiast substancja lepiej nadaje siê do rozwa¿añ z zakresu
nauk przyrodniczych, chocia¿ czêsto u¿ywana jest równie¿ w metafizyce.
Zatem w naszym ujêciu istot¹ Kocio³a bêdzie ¿ycie nadprzyrodzone
i boskie, które polega na ³asce Bo¿ej, która bez w¹tpienia tworzy Koció³ w jego istnieniu niezmiennym i odrêbnym.
Natomiast przez substancjê Kocio³a najlepiej powinnimy rozumieæ
realizacjê tego ¿ycia, a wiêc zgromadzenie ludzi, którzy ¿yj¹ tym ¿yciem,
uformowane ze wszystkimi w³asnociami, które kszta³tuj¹ istotê Ko14
w. Augustyn, De Trinitate, ks. 7, rozdz. 4 (por.: w. Augustyn, O Trójcy wiêtej,
prze³. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 246 - przyp. t³um.).
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cio³a, czyli tym samym substancj¹ Kocio³a bêdzie sam Koció³ ¿yj¹cy
moc¹ swej istoty.
Wystarczy tyle wyjanieñ i teraz w pewniejszy sposób sformu³ujemy zasadê:
Zasada pierwsza
Koció³ jest jeden w swej substancji, ale istnieje na wiele sposobów
samodzielnego istnienia.
Zagadnienie to nie budzi w¹tpliwoci, gdy¿ nasi przeciwnicy wraz
z nami przysiêgaj¹ uroczycie, jak na najpewniejsze prawo, ¿e substancja Kocio³a jest jedna. Podobnie liczne sposoby samodzielnego
istnienia Kocio³a nie stanowi¹ ¿adnej trudnoci.
Wnet ujrzymy bowiem jakie s¹ sposoby samodzielnego istnienia Kocio³a, a przynajmniej mo¿na wyró¿niæ dwa takie sposoby, a wiêc czynny i bierny, które w szerokim sensie mo¿emy nazwaæ tworz¹cym i tworzonym. W pierwszym mieci siê Papie¿, Biskupi oraz ogó³ duchowieñstwa katolickiego, natomiast w drugim - lud wierny. Istniej¹ wiêc dwa
sposoby samodzielnego istnienia, a jednak w obu z nich realizuje siê
ca³a substancja Kocio³a, to znaczy jego wszystkie w³asnoci, znamiona
i dary, czyli na przyk³ad jednoæ, wiêtoæ, katolickoæ i apostolskoæ15.
Je¿eli Koció³ posiada jeszcze jakie inne w³asnoci, to powiadam, ¿e
wszystkie posiada substancja Kocio³a, która realizuje siê w obu wspomnianych sposobach istnienia. Mimo to, substancja ta inaczej wystêpuje
w przypadku pasterzy, a mianowicie w sposób czynny, a bez w¹tpienia
inaczej w odniesieniu do wiernych, a wiêc w sposób bierny.
Wszystko to staje siê wyj¹tkowo jasne na podstawie znanej wypowiedzi w. Paw³a opisuj¹cej substancjê Kocio³a, który jest "jednym
cia³em i jednym duchem" (Ef 4, 4), tych wszystkich, którzy tworz¹ Koció³. Aposto³ powiada nastêpnie, ¿e jest "jeden Pan, jedna wiara, jeden
chrzest (to znaczy Sakramenty)" (Ef 4, 5), oraz mówi o wiernych "niech
bêdzie ka¿demu dana ³aska" (Ef 4, 7). Na tym w³anie polega substancja Kocio³a, ale równie oczywiste s¹ sposoby jej istnienia, a mianowicie: "On sam postawi³ niektórych jako Aposto³ów, a innych jako pasterzy i uczonych" (Ef 4, 11), których ustanowi³ "dla przysposobienia
15
Wymieniaj¹c znamiona Kocio³a, Trydenckie Wyznanie Wiary (1564), z³o¿one przez
papie¿a Piusa IX i wszystkich Ojców Pierwszego Soboru Watykañskiego dn. 6 stycznia
1870 r. stwierdza: "Uznajê wiêty, katolicki i apostolski Koció³ Rzymski, Matkê i Mistrzyniê wszystkich kocio³ów". W ten sposób wskazywano na papie¿a, orodek jednoci Kocio³a. Por.: Collectio Lacensis: Acta et Decreta sacrorum conciliorum recentiorum, t. VII, Freiburg in Br. 1890, kol. 52 (przyp. t³um.).
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wiêtych do wykonywania pos³ugi" (Ef 4, 12). A zatem z jednej strony
wystêpuj¹ Aposto³owie i pasterze, a z drugiej ci wszyscy wiêci, to
znaczy wierni, którzy dowiadczaj¹ na sobie tego dzie³a pos³ugiwania, "a¿ nie dojdziemy wszyscy do jednoci wiary (...) do cz³owieka
doskona³ego (...) abymy ju¿ nie byli jak dzieci (...), ale czyni¹c prawdê w mi³oci wzrastali przez wszystko w tym, który jest g³ow¹, czyli
Chrystusa" (Ef 4, 13-15). W tych s³owach potwierdzona jest zatem
zarówno substancja Kocio³a, jak równie¿ odrêbne sposoby jej istnienia,
a mianowicie ci, którzy s³u¿¹, oraz ci, którym oni s³u¿¹.
Nie potrzeba ju¿ dodatkowego potwierdzenia jednoci substancji
Kocio³a, ani owego rozró¿nienia sposobów jej istnienia. Powinnimy
sobie tylko jeszcze raz przypomnieæ, ze wzglêdu na wagê ca³ej sprawy,
a mianowicie, ¿e to wszystko, co tworzy substancjê Kocio³a przys³uguje jednakowo tym, którzy s³u¿¹ i tym, których siê s³u¿y. Tak wiêc na
przyk³ad wiara, która w szczególny sposób nale¿y do substancji Kocio³a, a nawet nieomylnoæ w wierze, jest taka sama u obu. To znaczy
lud wierny jest tak samo nieomylny jak wszyscy Biskupi i Papie¿. Natomiast w przypadku Papie¿a i Biskupów wiara ta jest nieomylna, gdy
nauczaj¹, a wiêc pe³ni¹ pos³ugê, za w przypadku ludu jest nieomylna,
gdy j¹ przyjmuj¹ w nauczaniu, to znaczy otrzymuj¹ pos³ugê.
Po tych wyjanieniach mo¿emy ju¿ sformu³owaæ wniosek o treci:
Wniosek pierwszy
Istniej¹ przede wszystkim dwa wzglêdne sposoby istnienia jednej
i tej samej substancji Kocio³a. Pierwszy ma charakter zasady i nale¿y go nazwaæ W£ADZ¥, a drugi jest kresem owej zasady i jest to
poddany w³adzy lud wierny.
***
Najpierw rozwa¿alimy substancjê Kocio³a, a wiêc kolejnym przedmiotem naszych rozwa¿añ staje siê sama w³adza w Kociele, o której
stwierdzamy dwie rzeczy, tak jak stalimy siê to pokazaæ we wczeniejszych wyjanieniach, ¿e mianowicie w³adza kocielna rozpatrywana sama w sobie i niejako z istoty, jest wy³¹cznie jedna, natomiast
w swym istnieniu i w wykonywaniu posiada dwa wzglêdne sposoby
samodzielnego istnienia.
Dla wiêkszej jasnoci - gdy¿ zagadnienie jest doæ trudne - podajemy dwie zasady dotycz¹ce tej samej rzeczy: jedn¹ dotycz¹c¹ jednoci
w³adzy, a drug¹ o sposobach, w których w³adza samodzielnie istnieje.
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Zasada druga
W³adza kocielna, w której istnieje ca³a substancja Kocio³a jako
w swej w³aciwej zasadzie, jest jedna i ta sama co do swej istoty.
Zasada ta zwraca siê przeciwko tym wszystkim, którzy nieostro¿nie
- ¿eby nie powiedzieæ nierozs¹dnie - uwa¿aj¹, ¿e mo¿na podzieliæ w³adzê kocieln¹ na dwie czêci, ale nie podejrzewaj¹, co czyni¹.
Twierdzimy zatem, ¿e w³adza kocielna jest numerycznie jedna i nie
daje siê podzieliæ na ¿adne czêci. Najwa¿niejszy i wystarczaj¹cy argument na rzecz tego wniosku wyp³ywa z samej natury rzeczy i mo¿na go
najkrócej wyraziæ w s³owach: Skoro jest jedna substancja Kocio³a, to
jest tak¿e jedna w³adza w Kociele.
Czym¿e jest bowiem w³adza kocielna? Stanowi niew¹tpliwie sam¹
substancjê Kocio³a rozwa¿an¹ jako zasada odpowiednia dla samej siebie, której cel i dope³nienie tkwi w pozosta³ej czêci Kocio³a, a wiêc
w ludzie wiernym, który nie sprawuje w³adzy i nie uczestniczy w niej.
Definicja ta mo¿e wydawaæ siê zbyt metafizyczna, ale wbrew temu
wiadczy jej praktyczny charakter. Wnet siê przekonamy o jej du¿ym
znaczeniu.
Skoro wiêc w³adza kocielna jest to¿sama z sam¹ substancj¹ Kocio³a rozwa¿an¹ jako zasada, a jedna substancja nie mo¿e posiadaæ kilku
zasad metafizycznych, to zatem - jak twierdzimy - w Kociele jest
jedna numerycznie zasada czyli w³adza, tak jak jest jedna substancja.
Wynika to z samej natury rzeczy.
Stwierdzilimy, ¿e nasza definicja ma tak¿e znaczenie praktyczne.
Wystarczy to uzasadniæ z pomoc¹ kilku przyk³adów.
Do substancji Kocio³a nale¿y - na przyk³ad - znamiê zwane katolickoci¹. Katolickoæ ta wyp³ywa niejako z w³adzy jak ze ród³a. Gdyby
wiêc w³adza kocielna by³a podzielona na dwie czêci, to w jaki sposób
Koció³ móg³by byæ katolicki? Móg³by byæ przez pewien czas materialnie katolicki, dopóki trwa³aby materialna zgoda pomiêdzy obiema czêciami w³adzy, ale nie móg³by pozostaæ formalnie i na d³ugi czas katolicki, chyba ¿eby za³o¿yæ, ¿e w³adza nie daje siê podzieliæ na czêci,
gdy¿ jest zasad¹ substancji Kocio³a i jest jedna jedyna tak, jak ta substancja. Nie odpowiadaj wiêc, ¿e w przypadku dwóch wzglêdnych podmiotów w³adzy tak¿e nie mo¿na unikn¹æ tego zagro¿enia. Te wzglêdne
podmioty, gdy zachowany jest porz¹dek, ró¿ni¹ siê bowiem, ale nie s¹
rozdzielone, a rozró¿nienie zgo³a nie dotyczy w³adzy. W przeciwnym
razie sama w³adza nie tyle jest rozró¿niana, ile raczej prawdziwie dzielona na dwie czêci i zgo³a formalnie upada, zanim materialnie zostanie
podzielona. Przyjêcie za dwóch wzglêdnych podmiotów zachowuje jed-
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noæ zasady i zasadê jednoci, a wiêc równie¿ katolickoæ Kocio³a wraz
z jego substancj¹, bo gdyby podzia³owi uleg³a w³adza, to jak¿e ca³y Koció³ móg³by pozostaæ niewzruszony?
Tak samo musisz mówiæ na temat apostolskoci Kocio³a oraz innych
w³asnoci albo darów czy te¿ istotnych cech Kocio³a, których jednoæ
opiera siê - tak jak jednoæ substancji Kocio³a - na jednoci zasady
substancji Kocio³a, to znaczy na jednoci w³adzy. Gdyby zabrak³o jednoci w³adzy, to konieczny by³by upadek substancji.
Có¿ wiêc? Czy¿ nasza definicja nie jest jak najbardziej s³uszna, zarówno w zakresie metafizycznym, jak i praktycznie? Czy¿ w praktyce
zasada w³adzy nie jest zasad¹ substancji Kocio³a? Czy po uznaniu tego
wniosku godzi siê jeszcze dowolnie rozpraszaæ w³adzê kocieln¹? Czy
nie by³yby to raczej wystêpek wbrew samej naturze rzeczy?
Inne zgo³a by³o zamierzenie i ustanowienie Chrystusa Pana.
Inaczej bowiem zamierza³: "Jak mnie pos³a³e na wiat - powiada do
Ojca - tak i ja ich posy³am (...) Ja w nich, a Ty we mnie, aby mogli
osi¹gn¹æ jednoæ, a wiat, aby pozna³, ¿e Ty mnie pos³a³e, i ¿e umi³owa³e ich, jak i mnie umi³owa³e" (J 17, 18. 23).
Chrystus mówi o w³adzy, a mianowicie o pos³aniu, czy to swoim, czy
te¿ Aposto³ów. Zewnêtrznym znakiem tej w³adzy, najpewniejsz¹ gwarancj¹ prawdziwego dziedzictwa, ustanowi³ za ca³emu wiatu jednoæ
tej w³adzy i tak zgo³a nie sposób oddzieliæ od siebie w³adzy i jej jednoci!
Taki by³ zamys³ i zapowied Chrystusa, który jednoczenie przedstawi³ nam tak¿e istotny powód i konieczn¹ przyczynê tego stanu rzeczy: "Ty Ojcze we mnie - powiada - a Ja w Tobie, niech i oni bêd¹ w nas
jednoci¹, aby wiat uwierzy³, ¿e Ty mnie pos³a³e" (J 17, 21). Tak jak
Ojciec i Syn s¹ jedn¹ zasad¹ i ka¿dy z nich ma tê sam¹ w³adzê, to
podobnie w przypadku tych, których Syn pos³a³, bo chocia¿ mog¹ byæ
liczne podmioty w³adzy, to w³adza bêdzie jedna tylko i nie bêdzie nigdy poddana z³o¿eniu z czêci, ani nie bêdzie cierpieæ ¿adnego podzia³u. Ojciec i Syn stanowi¹ jedn¹ niepodzieln¹ zasadê, a w³adza w. Piotra wraz z Aposto³ami, Papie¿a z Episkopatem, bêdzie w ka¿dym sensie jedn¹, niepodzieln¹ w³adz¹ i jedn¹ zasad¹ Kocio³a.
Istnieje zatem ró¿nica pomiêdzy zamys³em a ustanowieniem Chrystusa, bo mimo, ¿e wybra³ wielu Aposto³ów, których ustanowi³ trwa³ymi
uczestnikami tej samej w³adzy, to ponadto w szczególny sposób wybra³
jeszcze jednego, którego ustanowi³ orodkiem w³adzy i w ten sposób
utwierdzi³ jej jednoæ. Przeciwnicy temu nie zaprzeczaj¹, a tylko nie
chc¹ przyznaæ ca³ej w³adzy temu orodkowi. Pope³niaj¹ w tej kwestii
najwiêkszy b³¹d, bo je¿eli Chrystus udzieli³ komu w³adzy w sposób
szczególny, to udzieli³ jej w ca³oci, gdy¿ nie mog³a byæ podzielona.
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Za³ó¿my, ¿e owa nienaruszona jednoæ w³adzy nie zosta³a jeszcze
wykazana na mocy samej natury rzeczy, a wiêc, ¿e raczej naszym celem
jest wykazanie tej jednoci z samego ustanowienia Chrystusa. Pomiñmy zatem tê naturê rzeczy, aby nie robiæ wra¿enia, ¿e co wywodzimy
z niedowiedzionych przes³anek. Dowodmy wiêc na tej tylko podstawie,
¿e sam Chrystus wybra³ osobicie jednego w. Piotra, któremu w szczególny sposób udzieli³ z góry takiej samej w³adzy, jak innym Aposto³om
i ustanowi³ go orodkiem tej w³adzy. Na tej tylko podstawie - powiadam
- mo¿na, naszym zdaniem, wyprowadziæ najmocniejszy argument: w³adza jest numerycznie jedna i ta sama. Proszê wiêc zwróciæ uwagê.
Ka¿da w³adza ma jaki orodek, w którym mieci siê jej najwy¿sza
siedziba oraz ostateczne oparcie. Tam w szczególny sposób tkwi ca³a
w³adza. Je¿eli wiêc zbierzemy argumenty na rzecz takiego orodka w³adzy
i ocenimy je wy³¹cznie wedle metafizycznej istoty rzeczy, wówczas nie
bêd¹ potrzebne dalsze dyskusje, a sprawa od razu zostanie rozstrzygniêta. Jednak¿e rozwa¿amy kwestie, których istota jest tylko moralna,
a mianowicie zagadnienia spo³ecznoci i jej w³adzy. Czy w tych kwestiach tak¿e stosuje siê taka natura i prawo?
£atwo o bezczelnoæ na podstawie takich argumentów metafizycznych, ale nie bêdziemy tak postêpowaæ, gdy¿ mamy pewniejsz¹ metodê i argument.
Nale¿y wiêc rozró¿niæ dwa rodzaje spo³ecznoci i kieruj¹cych nimi
w³adz. Do pierwszego rodzaju nale¿¹ spo³ecznoci, których w³adza nie
pochodzi z istoty, ale jest dowolna. W takiej spo³ecznoci orodek
w³adzy tak¿e bêdzie dowolny, a nie wynikaj¹cy z istoty. Drugi rodzaj
przeciwnie, obejmuje te spo³ecznoci, których w³adza i jej orodek
pochodz¹ z istoty i nie s¹ dowolne, ale zrodzone z samej natury spo³ecznoci i przynale¿¹ do niej. Nie godzi siê zmieniaæ natury takiej
w³adzy, a zmiana taka musia³aby skutkowaæ upadkiem spo³ecznoci.
Tylko z tego wynika w oczywisty sposób, ¿e o ile spo³ecznoci pierwszego rodzaju nie da³yby siê zbudowaæ wedle zasad metafizycznych,
to spo³ecznoci rodzaju drugiego nale¿y oceniaæ wy³¹cznie w oparciu
o istotê metafizyczn¹ i jej podstawê.
Rodzina jest najlepszym przyk³adem takiej spo³ecznoci drugiego
rodzaju. W³adza w rodzinie - jak widzimy - z natury, a wiêc i z istoty,
przynale¿y ojcu i matce, którzy znów stanowi¹ dwa wzglêdne podmioty
tej samej w³adzy. Warto na tym przyk³adzie przeledziæ a¿ do koñca
wzajemn¹ relacjê obu podmiotów w³adzy, która jest analogiczna do rozwa¿anego przez nas przypadku w³adzy kocielnej. Je¿eli bowiem ze spo³ecznoci, jak¹ jest rodzina, usuniesz oboje rodziców, wówczas z pewnoci¹ zniesiesz ca³¹ w³adzê, ale je¿eli pozbawisz w³adzy tylko ojca, to
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rzeczywicie pozbawisz w³adzê orodka. Obydwa te skutki s¹ naturalne
i wynikaj¹ z istoty, zatem nie bêdziesz móg³ zast¹piæ ca³ej usuniêtej
w³adzy inn¹ podobn¹ w³adz¹, ani orodka w³adzy innym orodkiem. Rzeczy naturalne s¹ bowiem niezmienne i nie daj¹ siê dowolnie kszta³towaæ.
W przypadku spo³ecznoci dowolnie kszta³towanych sytuacja jest
zgo³a odmienna, gdy¿ nie ma w nich w³adzy, ani jej orodka, wynikaj¹cych z natury i istoty. Zawsze bêdzie w nich obowi¹zywaæ pe³na wolnoæ czynienia czegokolwiek, bo je¿eli nawet tego rodzaju spo³ecznoæ,
na przyk³ad zrzeszenie pisarzy albo kupców, lub podobne, posiada pewnego zwierzchnika i radê, sprawuj¹cych w³adzê, to zawsze w³adza taka
mo¿e siê zmieniæ, a pe³ni¹cy w³adzê mog¹ byæ wymieniani.
W naszych burzliwych czasach s¹ tacy, który usilnie twierdz¹, ¿e tak¹
naturê posiada ca³a ludzka spo³ecznoæ. Ich zdaniem pierwotna dowolna
umowa jest podstawow¹ zasad¹ na której zbudowana jest ludzka spo³ecznoæ, a ludzkoæ i poszczególne narody nie posiadaj¹ ¿adnej naturalnej w³adzy, ani jej nienaruszalnego orodka16.
W drugiej ksiêdze rozwa¿ymy bli¿ej to zagadnienie, a teraz zbadajmy
czy taka zasada le¿¹ca u podstaw spo³eczeñstwa jest sprawiedliwa czy
te¿ niegodziwa? Mimo to, wiemy ju¿, wraz z naszymi przeciwnikami, ¿e
Koció³ nie ma takiej natury, ani nie móg³by jej mieæ, a nawet, ¿e jest
tak¹ spo³ecznoci¹, która z natury posiada w³adzê stworzon¹ przez Boga,
a tak¿e z istoty ma naturalny orodek tej w³adzy. Wracamy wiêc do
naszego zagadnienia.
Wród tych dwóch rodzajów spo³ecznoci Koció³ bez w¹tpienia nale¿y do pierwszego z nich i z tym zgadzaj¹ siê nasi przeciwnicy. Mimo tego
pope³niaj¹ powa¿ny b³¹d w sprawie orodka tej w³adzy, gdy¿ orodek ten
w swych pogl¹dach nazywaj¹ istotnym, ale w istocie tego nie uznaj¹.
Nasi przeciwnicy mogliby poznaæ prawdziwe znaczenie takiego naturalnego i istotnego orodka w³adzy z przytoczonego przez nas przyk³adu rodziny. Dowiedzieliby siê tak¿e, ¿e orodek taki jest czym w³aciwym dla w³adzy w spo³ecznoci, ¿e nie daje siê zlikwidowaæ ani zamieniæ na inny, gdy¿ jest fundamentem wszelkiej w³adzy, a poniewa¿
bierze siê z istoty i natury rzeczy, dlatego te¿ jest jedyny i niezmienny.
Tymczasem orodek w³adzy kocielnej, opisywany przez nich, a wiêc
ich model papiestwa, nie stanowi takiego orodka w³adzy, który nie
da³by siê zlikwidowaæ albo zmieniæ w jaki inny (gdy mianowicie Papie¿
by³by pozbawiany w³adzy, albo zastêpowany przez kogo innego), nie
przypisuj¹ ponadto Papie¿owi pe³ni w³adzy, przys³uguj¹cej Papie¿owi
w sposób wyj¹tkowy i zasadniczy. Z opinii naszych przeciwników wyniKs. Semenenko poddaje krytyce liberaln¹ demokracjê i zasady tzw. umowy spo³ecznej sformu³owane przez Jana Jakuba Rousseau (1712-1778) (przyp. t³um.).
16
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ka wiêc, ¿e Papie¿ nie jest dla nich rzeczywicie i w istocie prawdziwym
orodkiem w³adzy, nawet je¿eli jest okrelany przez nich takim mianem.
Mo¿emy wiêc s³usznie zadaæ im pytanie: dlaczego pozwalaj¹ sobie
na taki pogl¹d i jak unikn¹ zarzutu, ¿e pope³niaj¹ niekonsekwencjê?
Nie podwa¿aj¹ przecie¿ w³adzy kocielnej jako takiej, to znaczy w³adzy Papie¿a wraz z Biskupami, w jej relacji do ca³ej substancji Kocio³a, a ponadto uwa¿aj¹, ¿e niegodziwe s¹ pogañskie teorie, jakoby w³adza
pochodzi³a od ludu, albo jakoby by³a przekazywana z orodka na obrze¿a spo³ecznoci17. Ponadto przypisuj¹ w³adzy w substancji Kocio³a miejsce centralne, niezmienne i istotne. Mimo tego, gdy wypowiadaj¹ siê na
temat samego orodka w³adzy, to postêpuj¹ wedle innej zasady i tworz¹
takie pogl¹dy, które - id¹c drog¹ wczeniejszych pogl¹dów - sami nazwaliby czym strasznym. Stworzyli mianowicie teoriê, w myl której
orodek w³adzy przekazuje swe uprawnienia na obrze¿a spo³ecznoci
i uzale¿nia siê od ich opinii, a tak¿e - mówiê rzecz haniebn¹, ale przez
was zmuszony - orodek w³adzy mo¿e siê zmieniæ w co innego!
Mianowicie uwa¿aj¹, ¿e to, co istotnie, w rzeczywistoci i w odniesieniu do osoby by³o orodkiem, mo¿e byæ dowolnie zmienione i przeniesione na inny orodek, tak¿e w rzeczywistoci, i nie tylko co do
nazwy, przeniesione na inn¹ osobê, a nie na jakie straszyd³o! Jak gdyby
sama istota Kocio³a i jego w³adza, uczestnicz¹ca w istocie boskiej,
zosta³a poddana takiemu lekcewa¿eniu, ¿e to, co siê komu nie podoba,
mog³oby byæ wyrzucone na mieci! Chcia³bym jednak wiedzieæ co zrobiliby gdyby lud wierny zastosowa³ do nich samych tê zasadê, któr¹ oni
odwa¿yli siê odnieæ do w³asnego orodka w³adzy.
Wbrew tej zasadzie, powiadam, wbrew niej samej, wyst¹pi³ Chrystus
gdy ustanowi³ orodek w³adzy kocielnej. Stworzy³ bowiem ten orodek
w taki sposób, ¿e koniecznie trzeba go nazwaæ pod ka¿dym wzglêdem
orodkiem naturalnym i istotnym. To jest w³anie argument, do którego
doszlimy w powy¿szych rozwa¿aniach.
17
Zdaniem Autora filozofia owieceniowa ma rodowód pogañski: przez nawi¹zanie
do staro¿ytnoci i przez charakter liberalny oraz naturalistyczny, wrogi chrzecijañstwu
i Kocio³owi. Papie¿ Grzegorz XVI pisa³ na ten temat: "wyrodzi³y siê z nowatorstwa
potworne pogl¹dy, z powodu których ju¿ nie pok¹tnie i skrycie ale otwarcie, w bezporednim ataku doznaje straszliwej napaci wiara katolicka" (Grzegorz XVI, Mirari Vos
(1832), nr 5), natomiast Pius IX dodawa³: "Truchlejemy w duszy i z najdotkliwszej
boleci usychamy, gdy na wszystkie widma b³êdów, na tyle rozmaitych i tak szkodliwych sztuk, podstêpów i side³ baczymy, którymi ci szydercy prawdy i wiat³a, oraz
przebiegli zwodziciele ludów, ze wszystkich serc ostatni pierwiastek pobo¿noci, sprawiedliwoci, uczciwoci do szczêtu wytêpiæ, obyczaje skaziæ, prawa boskie i ludzkie
wypaczyæ, religiê katolick¹ i doczesn¹ spo³ecznoæ podkopaæ, zohydziæ, a nawet, gdyby mo¿na, ca³kiem obaliæ usi³uj¹" (Pius IX, Qui pluribus (1846), nr 4) (przyp. t³um.).
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Ca³e zagadnienie sprowadza siê do tego, ¿e Chrystus osobicie, moc¹
swego boskiej w³adzy i postanowienia, a nawet przez ca³y szereg decyzji, ustanowi³, ¿e jedna szczególna osoba, a mianowicie w. Piotr, bêdzie
na zawsze orodkiem w³adzy kocielnej. Przede wszystkim nale¿y tutaj
zwróciæ uwagê, ¿e Chrystus w swym rozkazie wprost i osobicie przypisa³ w. Piotrowi ca³¹ tê w³adzê, której innym Aposto³om udzieli³ tylko wszystkim razem. Zbadalimy ju¿ dwie grupy nakazów, w których
przez Chrystusa zosta³a przyznana ta w³adza z jednej strony w. Piotrowi, a z drugiej Aposto³om. Pamiêtamy wiêc, ¿e nie tylko nie ma ¿adnej ró¿nicy w s³owach jednego i drugiego postanowienia, a raczej je¿eli
jest jaka ró¿nica, to dzia³a ona na korzyæ w. Piotra.
Warto wiêc zauwa¿yæ, ¿e Chrystus móg³ w innych sposób og³osiæ
w. Piotra g³ow¹ i orodkiem wszystkich, na przyk³ad gdyby nie chodzi³o o istotne ustanowienie naturalnej g³owy, to móg³by powierzyæ jej
wybór i ustanowienie Aposto³om. Móg³by te¿, gdyby sam chcia³ tego
dokonaæ, nazwaæ w. Piotra pierwszym wród innych, albo przewodnicz¹cym, któremu pozostali powinni okazywaæ czeæ i pos³uszeñstwo, albo
co podobnego. Gdyby siê wtedy wydawa³o, ¿e uczyni³ wiêcej takimi
s³owami, to w rzeczywistoci by³oby to czym mniejszym, bo niczego
w istocie nie przypisa³by w. Piotrowi. Pierwsza bowiem osoba i przewodnicz¹cy, któremu wszyscy winni okazywaæ pos³uszeñstwo, s¹ niezbêdni w ka¿dej spo³ecznoci, nawet rz¹dz¹cej siê dowolnymi zasadami.
Tego rodzaju zwierzchnicy nie otrzymuj¹ wszak¿e z koniecznoci niczego istotnego. Zajmowanie pierwszego miejsca, bycie przewodnicz¹cym i tym podobne funkcje wszystkie s¹ przypad³ociowe, mog¹ byæ
uzale¿nione od spo³ecznoci, przez ni¹ udzielane i przez ni¹ odbierane.
Natomiast sama w³adza, a na dodatek pe³nia w³adzy, udzielona komu
osobicie, zak³ada w³adzê do nauczania, stanowienia praw, s¹dzenia, rz¹dzenia, bez ¿adnych ograniczeñ, wprost i niezale¿nie, gdy¿ - jak powiadam - zosta³a powierzona danej osobie. W³adza taka g³êboko ró¿ni siê
od w³adzy poprzedniego rodzaju i to nie tylko przypad³ociowo, ale wrêcz
z samej istoty i stanowi dla jej posiadacza w³asnoæ naturaln¹ i istotn¹
w ca³ej pe³ni tego s³owa. Posiadacz takiej w³adzy posiada wówczas osobicie, a nie od innych, to wszystko, co konstytuuje istotê w³adzy.
W³anie w ten drugi sposób Chrystus ustanowi³ g³owê Kocio³a i orodek w³adzy kocielnej, wprost i osobicie przekazuj¹c w ca³ej pe³ni
w³adzê najwy¿sz¹, a wiêc osoba w. Piotra zosta³a w istotny sposób
ustanowiona przez Chrystusa g³ow¹ Kocio³a i w sposób istotny posiada ca³¹ w³adzê w Kociele. Osoba w. Piotra z siebie samej, to
znaczy wprost z ustanowienia Bo¿ego, stanowi w sposób istotny i naturalny orodek tej w³adzy.
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Poniewa¿ taka jest rzeczywistoæ, to po pierwsze wynika st¹d, ¿e
osoba w. Piotra albo Papie¿a nie mo¿e byæ zast¹piona nikim innym bez
jego zgody. Osoba ta bowiem jest istot¹ w³adzy, a wiêc dopóki kto jest
t¹ osob¹, dot¹d z istoty i w naturalny sposób jest osob¹ Papie¿a, a jako
taki nie mo¿e podlegaæ ani pozbawieniu w³adzy, ani jej zmianie. Je¿eli
Papie¿ zgadza siê na to, to przekazuje swe prawa innej osobie, a to nie
stoi w sprzecznoci z istot¹ rzeczy, a je¿eli siê nie zgadza, wówczas nikt
inny nie mo¿e nigdy posi¹æ praw, które z istoty i naturalnie przynale¿¹
Papie¿owi. Jak¿e mog³oby siê to zdarzyæ, skoro prawa te przys³uguj¹
Papie¿owi w sposób od nikogo innego niezale¿ny? W przeciwnym razie
nie by³yby to prawa naturalne, a s¹ takie moc¹ Bo¿ego ustanowienia.
Oby dostrzegli to ci, którzy uwa¿aj¹, ¿e osoba Papie¿a ma istotne miejsce w Kociele, a jednak jest to istota niejako przypad³ociowa i s¹dz¹,
¿e jedna mo¿e zmieniæ siê w drug¹! Trzeba to wykluczyæ.
Wynika st¹d jeszcze po drugie (a dotyczy to szczególnie naszego
zagadnienia), a co ju¿ stwierdzilimy, ¿e skoro Chrystus ustanowi³ naturalny i istotny orodek w³adzy w Kociele, to w³adza ta musi byæ jedna
i ta sama numerycznie. Gdyby bowiem ustanowi³ przypad³ociowy orodek w³adzy, podobny do tych, o których mówilimy wy¿ej, to w³adza
mog³aby ³atwo ulegaæ rozdzieleniu, gdy¿ orodkowi, który nie jest takim z istoty w³adza nie podlega ani koniecznie, ani w ca³oci. Jednak¿e
Chrystus ustanowi³ istotny orodek w³adzy, a od takiego istotnego,
niezawodnego i niezmiennego orodka ca³a i wszelka w³adza zale¿y
tak¿e w sposób istotny, koniecznie i niezmiennie, a nawet jest to¿sama
z tym orodkiem. Skoro zatem Chrystus ustanowi³ taki istotny i jedyny
orodek, to koniecznie w³adza musi byæ jedna i ta sama numerycznie.
Osi¹gnêlimy wiêc zamierzony skutek i jak siê okazuje bez b³êdnego
ko³a w rozumowaniu, ale tylko na tej podstawie, ¿e Chrystus ustanowi³
w. Piotra istotnym i naturalnym orodkiem w³adzy, a wiêc s³usznie
wywnioskowalimy, ¿e ta w³adza jest jedna i ta sama numerycznie.
Mo¿e wiêc teraz s³usznie stwierdziæ jeszcze jedno, a mianowicie, ¿e
Chrystus ustanowi³ taki jedyny orodek w³adzy, gdy¿ w³adza domaga³a siê takiego orodka, bo jest ze swej istoty jedna i ta sama numerycznie, jest niepodzielna i zawsze musi taka pozostaæ. Pierwsze wynika³o z ustanowienia Chrystusa, a drugie z natury rzeczy. Zasada za
wyprzedza naturê rzeczy, a Chrystus z pewnoci¹ zna³ tê zasadê, zanim
przeprowadzi³ swe ustanowienie. My za najpierw dostrzegamy naturê
rzeczy, a póniej poznajemy jej zasadê, któr¹ zawsze jest ta prawda,
któr¹ na pocz¹tku postawilimy jako zasadê, czyli ¿e w³aciwa zasada
substancji Kocio³a jest zawsze jedna i ta sama numerycznie.
Mo¿emy st¹d jeszcze wyci¹gn¹æ pewien wniosek. Wiemy bowiem, ¿e
w³adza kocielna bierze swój orodek z Bo¿ego ustanowienia, podobnie
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jak i sama w swej istocie z niego pochodzi. Podobnie wiêc - na mocy
Bo¿ego ustanowienia - odpowiedni¹ zasad¹ owej w³adzy jest jej orodek, podobnie jak odpowiedni¹ zasad¹ ca³ej substancji Kocio³a jest
w³adza. Skoro bowiem istnieje istotny orodek w³adzy, to istnieje tak¿e
odpowiednia zasada tego orodka.
Ka¿dy musi dostrzec wielkie znaczenie tego wniosku. Po pierwsze
bowiem na mocy ustanowienia Chrystusowego w³adza kocielna zosta³a
umieszczona w takim orodku, który jest nim z istoty i ca³a rzecz nabiera natury metafizycznej, a mianowicie takiej, ¿e ocenê dokonuje siê na
mocy istoty rzeczy, a sam wniosek nabiera przez to w pewien sposób
pewnoci metafizycznej. Nastêpnie za wniosek ten staje siê cennym
ród³em innych faktów. Dlatego w³aciwe miejsce powinien zaj¹æ:
Wniosek drugi
W³adza kocielna, która stanowi odpowiedni¹ zasadê dla substancji
Kocio³a, jest jedna i ta sama numerycznie, gdy¿ posiada jeden istotny
i niezmienny orodek, to znaczy Papie¿a, który z kolei stanowi odpowiedni¹ zasadê dla tej w³adzy kocielnej.
Staralimy siê wyprowadziæ tê drug¹ zasadê wraz z tym wnioskiem
z samej natury rzeczy. Skoro pojawia siê sposobnoæ rozwa¿enia natury
rzeczy, uwa¿amy za niezbêdne sformu³owanie jednej dodatkowej uwagi, a poniewa¿ rzecz ma du¿e znaczenie, dlatego postaramy siê wyjaniæ
j¹ w osobnym rozdziale.
Uwaga o argumencie, który pochodzi z natury rzeczy
Jest nader prawdopodobne, a nawet wydaje siê pewne, ¿e prawdê
wywodzimy raczej z natury rzeczy, ni¿ ze wiadectw i wypowiedzi autorytetów. Postêpujemy wówczas znacznie lepiej, ni¿ w innych przypadkach i dotyczy to zw³aszcza naszych rozwa¿añ. Rzeczywicie bowiem w oparciu o wiadectwa i autorytety doæ ju¿ dyskutowano i walczono na rzecz ka¿dej ze stron, ale dlaczego bez rozwi¹zania? Czêsto
mianowicie zdarza siê, ¿e to samo wiadectwo i autorytet bywa przywo³ywany na rzecz obu stron i nie wiadomo na czyj¹ rzecz bardziej
przemawia. Nie dzieje siê tak dlatego, ¿e sprawa jest w¹tpliwa, je¿eli
spojrzeæ na ca³¹ sprawê, ale poniewa¿ moc i znaczenie tych argumentów nie sta³o siê dostatecznie jasne tu i teraz. Problem ten powtarza siê
przede wszystkim z tego powodu, ¿e podczas takich dyskusji nie zwraca siê wystarczaj¹cej uwagi na naturê rzeczy, a nawet zgo³a siê o niej
zapomina. St¹d wynikaj¹ nasze skargi na zaniedbanie istoty rzeczy.
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Prawda za, któr¹ trzeba traktowaæ jako aksjomat jest taka, ¿e w ka¿dej kwestii dogmatycznej sprawê nale¿y rozstrzygaæ w oparciu o wypowiedzi autorytetów i wiadectwa. Niemniej jednak jest pewne, ¿e dogmaty i wiadectwa nie zawsze s¹ podobne, ale czêsto bywaj¹ ró¿nego
rodzaju. Natomiast w naszej kwestii, albo pope³niamy powa¿ny b³¹d,
albo w oparciu o dowiadczenie jest pewne, ¿e wiadectwa Ojców, przede
wszystkim z pierwszych wieków Kocio³a, z nielicznymi wyj¹tkami, je¿eli bêd¹ potraktowane osobno, to tak przemawiaj¹, jak kto chce. Skoro
za zagadnienie o naturze w³adzy kocielnej nie by³o wówczas - ¿e tak
powiem - wrêcz rozwa¿ane urzêdowo i doktrynalnie, a przede wszystkim nie podejmowano cilejszego zagadnienia o wzajemnych relacjach
pomiêdzy Najwy¿szym Kap³anem a pozosta³ymi Biskupami, dlatego
nigdy nie dosz³o do dyskusji prowadzonych w taki doktrynalny sposób, o którym mówi³em, jak w odniesieniu do innych dogmatów. Jedynie
ró¿ne wydarzenia historyczne ukazywa³y przy ró¿nych okazjach, ¿e sprawa ma charakter dogmatyczny. Z tego powodu nie dziwi, ¿e nieliczne s¹
wiadectwa Ojców, które bli¿ej dotycz¹ tej sprawy rozwa¿anej w sposób
urzêdowy i doktrynalny. Nale¿y siê raczej dziwiæ temu, ¿e chocia¿ s¹ to
wiadectwa nieliczne, to jednak jest ich wiele jak na istniej¹ce okolicznoci, a ponadto zosta³y potwierdzone w swym nader mocnym brzmieniu. Szczerze jednak przyznajmy, ¿e znacznie liczniejsze wiadectwa
wydaj¹ siê byæ na pierwszy rzut oka bardzo dwuznaczne.
Zró¿nicowanie w uwarunkowaniach tego i innych dogmatów, a wiêc
tak¿e w naturze wiadectw, powinno pos³u¿yæ w naszej dyskusji jako
waga, z pomoc¹ której wszystko mo¿na bez popiechu dok³adnie odwa¿yæ. W istniej¹cym stanie rzeczy, skoro chcemy postêpowaæ uczciwie
i sprawiedliwie, dwuznaczne wiadectwa nie mog¹ byæ dla nas przeszkod¹, ale porusz¹ nas i przekonaj¹ tylko te, które maj¹ pe³n¹ moc.
Tylko takie postêpowanie jest uczciwie i sprawiedliwe.
Jak postêpuj¹ nasi przeciwnicy? Zbieraj¹ dwadziecia, trzydzieci,
albo nawet czterdzieci dwuznacznych wiadectw, jak na przyk³ad to,
w którym okrelenie "ska³a", u¿yte w Ewangelii, przyjmowane i wyjaniane jest w znaczeniu wiary, któr¹ wyzna³ w. Piotr, oraz podobne,
i uwa¿aj¹, ¿e kwestia zosta³a rozstrzygniêta. Tymczasem w istocie nie
poruszyli tym wbrew sprawie nawet jednego kamienia.
Rozwa¿my bli¿ej nasze zagadnienie. Twierdzimy wiêc, ¿e wszystkie
wiadectwa tego rodzaju, które brzmi¹ dwuznacznie i mog¹ wiadczyæ
na rzecz obu stron, powinny byæ os¹dzane na tej podstawie, któr¹ nazwalimy natur¹ rzeczy. Z tego powodu musimy mieæ przed oczyma
przede wszystkim naturê rzeczy. O tym naszym obowi¹zku przypominaj¹ nam sami nasi przeciwnicy. Dlaczego odwa¿yli siê tak postêpowaæ?
Podejmuj¹ bowiem swe rozwa¿ania maj¹c s¹d wczeniej ju¿ ukszta³to-
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wany, a s¹dem tym jest przedwczesna i dowolna opinia w sprawie samej natury rzeczy. Dochodzi wiêc do tego, ¿e umys³ nader obci¹¿ony,
ale w niewielkim tylko stopniu wolny, pomija zgo³a, albo przemoc¹
przeinacza wiadectwa, które mniej mu siê podobaj¹, nawet gdy s¹ najbardziej oczywiste. Natomiast liczne wiadectwa, które s¹ po jego myli
przyjmuje niezw³ocznie wszystkie i traktuje jako jasne dowody swej
opinii. Nie dostrzega w nich niczego oprócz swego mniemania i raduje
siê z tego tylko, ¿e s¹ tak liczne. Ca³e z³o bierze siê z tego, ¿e wczeniej
zosta³a przyjêta fa³szywa opinia o naturze rzeczy. W ten sposób nasi
przeciwnicy pouczaj¹ nas swym przyk³adem jak od samego pocz¹tku
istotne jest poznanie prawdziwej natury rzeczy, a zarazem zobowi¹zuj¹
nas, abymy siê o to zatroszczyli.
Mogliby nam odpowiedzieæ, ¿e ze wiadectw trzeba poznaæ prawdziw¹ naturê rzeczy, a nie mo¿na uwa¿aæ wiadectw za fa³szywe na
podstawie natury rzeczy, ¿e pope³niamy ten sam b³¹d, który im zarzucamy. Jednak¿e to oni siê myl¹. Nie twierdzimy bowiem, ¿e nale¿y
jako u³o¿yæ teoriê o naturze rzeczy, aby mog³a uprzedzaæ wszystkie
wiadectwa. Natomiast je¿eli poszukujemy jakiej uprzedzaj¹cej wiedzy o naturze rzeczy, to chcemy, aby by³a oparta na najpewniejszych
wiadectwach i umocniona najpewniejszymi autorytetami. Poszukujemy za autorytetów najpewniejszych i najlepiej sprawdzonych, a nie
w¹tpliwych i dwuznacznych. Do tych niew¹tpliwych autorytetów nale¿¹
niew¹tpliwie wypowiedzi Chrystusa, w znaczeniu bezporednim, pe³nym i w³aciwym. Nastêpnie s¹ tu zaliczane te wiadectwa Tradycji,
które z za³o¿enia traktuj¹ o naszej kwestii, a zw³aszcza wydarzenia
historyczne potwierdzaj¹ce prawo i wiadcz¹ce na rzecz prawa i faktu. Z pewnoci¹ s¹ one niezbêdne dla zdobycia prawdziwej opinii na
temat natury rzeczy, ale nie s¹ wystarczaj¹ce. Z drugiej strony wymagane jest ponadto rozwa¿enie wszystkich kwestii, które z natury dotycz¹ rozwa¿anej rzeczy. Je¿eli wiêc na przyk³ad rozwa¿amy spo³ecznoæ, to wród rozpatrywanych zagadnieñ trzeba rozwa¿yæ jej elementy sk³adowe i zaliczyæ je do najwa¿niejszych aspektów ca³ej sprawy. Bli¿sze rozwa¿enie tego tematu wymaga³oby niew¹tpliwie d³u¿szego wywodu, a my wspominamy o tym krótko, chocia¿ - naszym
zdaniem - wystarczaj¹co.
Czy istniej¹ wiêc pewne kwestie dotycz¹ce ustroju Kocio³a, które
mo¿na poznaæ poza wiadectwami i wypowiedziami autorytetów? Otó¿
istniej¹, a zw³aszcza gdy tylko przyjmiemy, ¿e Koció³ jest spo³ecznoci¹.
Mogê i powinienem za³o¿yæ, ¿e Koció³ jest spo³ecznoci¹ równie¿ na
podstawie wypowiedzi autorytetów, ale ju¿ na pierwszy rzut oka i w ogólnym spojrzeniu. Je¿eli jednak przyjmiemy, ¿e Koció³ jest spo³ecznoci¹, to wówczas istotne cechy spo³ecznoci mo¿na przypisaæ Kocio-
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³owi, gdy¿ inaczej nie by³by spo³ecznoci¹, któr¹ jest. O tym wiadczy
sama rzeczywistoæ. Je¿eli wiêc wród wypowiedzi autorytetów i wiadectw napotkam takie, które wydaj¹ siê mieæ dwojaki sens, jeden zgodny z zasadami spo³ecznoci, a drugi który podwa¿a w jaki sposób pewien istotny element nale¿¹cy do zasad rz¹dz¹cych spo³ecznoci¹, to
któ¿ bêdzie w¹tpiæ, ¿e mam obowi¹zek przedk³adaæ ten pierwszy, a drugi wykluczyæ? Tym bardziej wiêc, je¿eli ujrzê wiadectwo, które w pe³ni
potwierdza zasadê rz¹dz¹c¹ spo³ecznoci¹, to nie tylko nie mogê go
odrzuciæ, ale raczej muszê go uznaæ za prawdziwy, odpowiedni, utwierdzony i mocny.
Podobnie jest w przypadku, gdy za³o¿ymy, ¿e w Kociele istnieje
w³adza. Istnienie w Kociele w³adzy jako takiej mogê za³o¿yæ na podstawie wszystkich wiadectw razem wziêtych i ogólnie potraktowanych. Je¿eli za raz przyjmiemy, ¿e w Kociele istnieje w³adza, to ten
sk³adnik Kocio³a posiada przecie¿ swoje istotne elementy, które ze
swej strony i dla samych siebie sk³adaj¹ siê na zupe³n¹ naturê rzeczy,
która nam siê przedstawia i koniecznie musz¹ byæ wziête pod rozwagê.
Skoro bowiem w Kociele istnieje w³adza, to nie jest mo¿liwe, aby co
nale¿¹cego do jej istoty zarazem wystêpowa³o i nie wystêpowa³o w
Kociele. Z tego powodu je¿eli nastêpnie przejdê do rozpatrywania poszczególnych wypowiedzi autorytetów i wiadectw, to ka¿de i tylko to
wiadectwo, które wspiera, umacnia i wynosi w³adzê, bêdê traktowa³ za
wa¿ne, pewne i logiczne, a tak¿e bêdê uznawa³ ca³¹ jego moc dowodow¹. Natomiast wszelkie wiadectwa, które wydaj¹ siê niejasne i daj¹
siê nagi¹æ na rzecz gorszego wniosku, bez oporu odniosê do wspomnianej zasady, któr¹ sformu³owa³em na podstawie niew¹tpliwych wiadectw,
a z którymi zgadza siê sama natura rzeczy. Niezw³ocznie wykluczê wiêc
z takiego dwuznacznego wiadectwa to rozumienie, które wydaje siê
przemawiaæ przeciwko w³adzy. Warto tê kwestiê wzmocniæ za pomoc¹
jednego albo dwóch przyk³adów.
Ka¿dy wie, ¿e liczni protestanci w lepej ucieczce og³osili, ¿e Koció³ jest niewidzialny i dlatego teologowie katoliccy zajmuj¹ siê obron¹
cechy Kocio³a zwanej widzialnoci¹. Na czym polega ta obrona? Otó¿
jest bardzo prosta, a mianowicie odwo³uj¹ siê do samej natury rzeczy.
Podaj¹ nader nieliczne wiadectwa (komu¿ one s³u¿¹?), albo zgo³a ¿adnych nie podaj¹, ale ca³y ciê¿ar dowodzenia sk³adaj¹ na naturê rzeczy.
S³usznie postêpuj¹, a nie³atwo wskazaæ jak¹kolwiek inn¹ kwestiê, gdzie
protestanci s¹ tak mocno przyparci do muru jak tutaj.
Innym przyk³adem mo¿e byæ sama rozwa¿ana przez nas kwestia. Nikt
przecie¿ nie w¹tpi, ¿e Koció³ jest spo³ecznoci¹. Nikt te¿ nie bêdzie
w¹tpi³, czy w spo³ecznoci istnieje w³adza. Jednak¿e protestanci w¹tpi¹
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i zaprzeczaj¹, ¿e osoby uwa¿ane w Kociele za pasterzy posiadaj¹ jak¹kolwiek w³adzê. Na rzecz tego pogl¹du heretycy przywo³uj¹ Pismo w.,
Ducha i rozum. Jak siê z nimi walczy? Z pewnoci¹ nie mo¿na walczyæ
z pomoc¹ Pisma wiêtego, Ducha i rozumu, gdy¿ wpierw trzeba by
siê zgodziæ czym w³aciwie jest Pismo w., Duch i uznane zasady18.
Dlatego pogl¹dy protestanckie zwalczane s¹ na podstawie samej natury rzeczy, która nakazuje, aby w Kociele, który jest spo³ecznoci¹,
której powierzone zosta³o Bo¿e Objawienie, istnia³ równie¿ autorytet
strzeg¹cy i wyjaniaj¹cy to Objawienie. Ten autorytet, moc¹ swego urzêdu
okrela jakie s¹ prawdziwe narzêdzia Objawienia (a mianowicie Pismo
w.), a tak¿e jakie jest ich w³aciwe znaczenie. Gdy do tej natury rzeczy
dochodzi jeszcze dzia³anie, to znaczy samo istnienie tego rodzaju autorytetu, który potwierdza sw¹ naturê, wówczas sprawa jest os¹dzona.
Protestanci za s¹ pokonywani moc¹ samej tylko natury rzeczy bardziej
ni¿ trzeba, a z pewnoci¹ nie za spraw¹ wiadectw, którym nie mog¹
rozumnie uwierzyæ, o ile wczeniej nie uwierz¹ w autorytet.
Nader podobny jest nasz spór przeciwnikami, co prawda umiarkowanymi, ale wykraczaj¹cymi poza naturê rzeczy. Mocno potwierdzaj¹
istnienie w Kociele w³adzy i dobrze postêpuj¹, a ponadto przypisuj¹ tej
w³adzy istnienie orodka z Bo¿ego ustanowienia. I w tym tak¿e postêpuj¹ nie mniej s³usznie. Jednak¿e zaprzeczaj¹, ¿e ca³a ta w³adza, w sposób istotny, który wy³o¿ylimy, tkwi w tym orodku. Jakim prawem to
g³osz¹? Jest to nader sprzeczne z natur¹ rzeczy. O ile siê nie mylimy,
gdy tylko wezm¹ to pod uwagê, to bêd¹ musieli uznaæ, ¿e sprawê trzeba
toczyæ i zakoñczyæ na podstawie natury rzeczy, a nie w oparciu o wiadectwa, z których oni sami nie korzystaj¹ w dyskusjach z protestantami.
Niech wiêc to uznaj¹, bo w przeciwnym wypadku wystawiaj¹ siê na
takie samo zagro¿enie i w takiej samej sprawie jak protestanci.
Protestanci przecie¿ tak¿e maj¹ swoje wiadectwa, a nawet ca³e
grupy wiadectw, ca³e teorie zbudowane na wiadectwach. Mo¿emy
wiêc sami przeciwstawiaæ wiadectwa wiadectwom, teorie teoriom,
czemu¿ tak nie postêpujemy? Nie chodzi o to, ¿e dyskusja trwa³aby
zbyt d³ugo, ale dlatego, ¿e by³aby niepotrzebna. By³aby nawet niezrêczna, bo wbrew logice. Jakie¿ mog¹ byæ te wiadectwa protestantów, albo jakie mog¹ mieæ znaczenie, skoro s¹ niezgodne z natur¹
rzeczy? Tak samo by³oby w przypadku naszych przeciwników, którzy
maj¹ swoje wiadectwa, a my mamy swoje. O ile uwa¿aj¹ swe wiadecWydaje siê, ¿e ks. Semenenko, mówi¹c o Pimie w., Duchu i rozumie, ma na
myli argumenty biblijne, Tradycjê katolick¹ i refleksjê rozumow¹ nad tymi ród³ami
wiary, inaczej pojmowane - albo wrêcz odrzucane, jak to jest w przypadku Tradycji przez protestantów, ni¿ w teologii katolickiej. (przyp. t³um.).
18

40

Piotr Semenenko CR

twa za lepsze, to wielu zwolenników naszej strony wykaza³o, ¿e nasze
s¹ o wiele lepsze, nie tylko wedle opinii, ale w rzeczywistoci wykazali
to na przyk³adach. Przyjmijmy jednak, ¿e wiadectwa obu stron maj¹
tak¹ sam¹ moc, a dyskusja nie doprowadzi³a do skutku. Czy dyskusja
ta by³a niepotrzebna? Powiadam za "niepotrzebna", nie dlatego, jakoby nie wyjani³a wielu spraw, albo zbyt ma³o przyczyni³a siê do zg³êbienia dogmatu, ale poniewa¿ trzeba siê raczej koniecznie zaj¹æ rozwa¿aniem natury rzeczy, jako ostateczn¹ zasad¹. Jakie wiadectwa
przetrwaj¹ i nie upadn¹, je¿eli nie bêd¹ zgodne z natur¹ rzeczy? Zatem
ostatecznej zasady nale¿y z pewnoci¹ szukaæ w tej kwestii w naturze
rzeczy. Wszystkie za wiadectwa, które wydaj¹ siê niezgodne z natur¹
rzeczy, albo raczej to ich znaczenie, które wydaje siê wrogie naturze
rzeczy, trzeba zgo³a odrzuciæ. Nale¿y natomiast utrzymaæ tylko te znaczenia dwuznacznych wiadectw, a tak¿e te wyrane wiadectwa, które
w pe³ni odpowiadaj¹ naturze rzeczy.
Na tym zakoñczymy nasz¹ uwagê, korzystaj¹c z niej w ten sposób,
¿e wykazalimy dlaczego przypisujemy szczególne znaczenie nie samym wiadectwom, ale raczej tym z nich, które wyjaniaj¹ i potwierdzaj¹ istotê rzeczy.
Wyjanialimy wiêc po pierwsze naturê samego Kocio³a i pokazalimy, ¿e:
Po pierwsze, Koció³ jest jeden co do posiadanej substancji.
Po drugie, Koció³ posiada dwa sposoby samodzielnego istnienia,
z których pierwszy ma postaæ zasady, któr¹ jest w³adza, a drugi kresu,
którym jest wierny lud.
Nastêpnie wy³o¿ylimy jaka jest natura tej w³adzy i udowodnilimy, ¿e:
Po pierwsze, w³adza ta, która jest odpowiedni¹ zasad¹ substancji
Kocio³a, jest z istoty numerycznie jedna i ta sama.
Po drugie, w³adza ta jest w taki sposób jednoci¹, ¿e posiada równie¿
jeden istotny orodek, którym jest Papie¿.
Od tego ostatniego wniosku blisko jest do innej zasady, która jeszcze
dalej przedstawi naturê w³adzy kocielnej, a któr¹ ju¿ wczeniej staralimy siê przedstawiæ, gdy mówilimy, ¿e w³adza kocielna jest jedna
jedyna w swej istocie, ale ma dwa wzglêdne sposoby samodzielnego
istnienia. Jednego z tych sposobów ju¿ niejako dotykalimy, a mianowicie Papie¿a, a teraz wypada rozwa¿yæ obydwa naraz, w ich wzajemnej
relacji, a zatem:
Zasada trzecia
W³adza kocielna, która z istoty jest numerycznie jedna, posiada dwa
wzglêdne sposoby samodzielnego istnienia, albo dwa wzglêdne pod-
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mioty: Papie¿a, który jest wewnêtrzn¹ zasad¹ w³adzy oraz Episkopat,
czyli zgromadzenie wszystkich Biskupów katolickich, którzy stanowi¹
wewnêtrzny kres tej w³adzy.
Podobnie jak substancja Kocio³a wpierw stanowi zasadê, a nastêpnie kres dla samej siebie i w ten sposób osi¹ga w pe³ni swój akt istnienia, tak samo równie¿ w³adza kocielna, aby w pe³ni zrealizowaæ swój
akt istnienia, wpierw stanowi orodek i zasadê, a póniej jest kresem
samej siebie.
Nastêpnie te obydwa elementy, zasadê i kres, nazwalimy wewnêtrznymi, o czym warto pamiêtaæ. Stanowi¹ one bowiem niejako wewnêtrzne elementy istoty w³adzy, to znaczy kresy, które na równi s¹ niezbêdne, aby w³adza mog³a zaistnieæ. W³adza kocielna nie by³aby sob¹ ze
swej istoty, nie tylko bez wszystkich Biskupów,19 ale tak¿e bez Papie¿a,
a nawet gdyby przyj¹æ Papie¿a, ale bez Biskupów. Wówczas istnia³aby
bowiem zasada bez swego kresu, a wiêc mówi¹c jêzykiem filozoficznym: istnia³aby mo¿noæ bez swego aktu, a w ten sposób ani filozoficznie, ani w praktyce nie zaistnieje istota.
Stwierdzilimy póniej, ¿e kres w³adzy, a wiêc Episkopat, jest czym
wewnêtrznym jeszcze z innego powodu. Kres ten jedynie w odniesieniu do w³adzy i tylko w jej wewnêtrznej zasadzie stanowi kres. Natomiast w Kociele, oraz w zewnêtrznej zasadzie w³adzy, o ile w³adza jest
zasad¹ ca³ej substancji Kocio³a, mo¿na wykazaæ, ¿e jest zasad¹, a nie
kresem, i to w najwy¿szym stopniu. Episkopat jest wiêc wewnêtrznie,
w samej w³adzy, kresem, natomiast poza w³adz¹, w substancji Kocio³a,
stanowi jego zasadê.
Po tych wyjanieniach rozwa¿my dok³adniej w jaki sposób nale¿y
rozumieæ, ¿e Papie¿ i Episkopat stanowi¹ odrêbne, wzglêdne podmioty
w³adzy kocielnej. Powinnimy podj¹æ dwa problemy: po pierwsze trzeba
cilej przedstawiæ co oznacza pojêcie podmiotu wzglêdnego, a po drugie dok³adniej wykazaæ, ¿e we w³adzy kocielnej nale¿y konieczne przyj¹æ
istnienie tych dwóch wzglêdnych podmiotów.
Wyjaniaj¹c badane zagadnienie mówilimy ju¿, ¿e podmiotem w³adzy w ogóle jest albo osoba, albo grupa osób posiadaj¹cych prawo do
sprawowania tej w³adzy. Je¿eli istnieje tylko jedna tego rodzaju osoba, to podmiot w³adzy nie jest wzglêdny, ale zupe³ny. Przyk³adem
jest dowolny monarcha, który nikomu nie u¿ycza swych praw. Tego
Autor nie uwa¿a oczywicie, ¿e istota Kocio³a wymaga aktualnej obecnoci wszystkich biskupów, ale ma raczej na myli Episkopat jako ca³oæ. Odejcie od Kocio³a pojedynczych biskupów nie niszczy przecie¿ jego istoty. Episkopat obejmuje wszystkich
biskupów katolickich, a nie wszystkich biskupów jako takich. Rozró¿nienie to jest istotne ze wzglêdu na istnienie biskupów niekatolickich, którzy nie stanowi¹ czêci Episkopatu katolickiego (przyp. t³um.).
19
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rodzaju w³adcami byli na przyk³ad pierwsi królowie rzymscy20. Zupe³nym (i nie wzglêdnym) podmiotem w³adzy jest tak¿e grupa osób, a nie
jeden monarcha, jak na przyk³ad senat, lud, albo dowolne zgromadzenie
ludzi, które w ca³oci posiada w³adzê i nikomu jej nie udziela w ca³oci,
ale wszelkie decyzje podejmuje g³osem wiêkszoci, albo jednomylnie,
jak to na przyk³ad mia³o miejsce w Atenach21 i we wszystkich republikach. Na tym polega - powiadam - zupe³ny podmiot w³adzy.
Chc¹c natomiast odnaleæ w historii jaki przyk³ad w³adzy posiadanej przez dwa wzglêdne podmioty i nie razem, ale przez ka¿dy z osobna, chocia¿ wzglêdnie i ca³kowicie, to nie wiem czy da³oby siê go
znaleæ u jakiegokolwiek narodu, poza zgo³a wyj¹tkowym i znakomitym przyk³adem konsulów rzymskich. W ¿adnym innym kraju, które
znam, nie widziano niczego tego rodzaju. Zarówno bowiem sufeci
kartagiñscy22, królowie - archegeci spartañscy23, oraz dwaj mê¿owie, którzy kiedy stali na czele republiki24 zawsze posiadali w³adzê
razem, a nie ka¿dy z nich ca³¹ w³adzê w pe³ni moc¹ w³asnego prawa.
Wy³¹cznie konsulowie rzymscy ukazali wiatu ow¹ najszlachetniejsz¹
formê niezwyk³ej w³adzy. Konsul rzymski, nawet gdy sprawowa³ sw¹
w³adzê tylko przez jeden rok, by³ jednak¿e prawdziwym królem i sam
wykonywa³ zupe³n¹ w³adzê królewsk¹, bez wzglêdu na swego kolegê
w urzêdzie. Ka¿dy z konsulów móg³ postanowiæ, co chcia³, a jego
decyzje by³y wa¿ne i obowi¹zuj¹ce, chyba, ¿e drugi z konsulów wyda³
przeciwne postanowienie. Nie mo¿na siê by³o mimo tego odwo³aæ ani
do senatu, ani do ludu rzymskiego, gdy¿ m¹droæ rzymska nie dopuszcza³a, aby s¹dziæ, ¿e od w³adzy najwy¿szej mo¿na siê odwo³ywaæ
do jakiej innej wy¿szej w³adzy. Je¿eli wiêc dwaj konsulowie wydali
20
W historii staro¿ytnego Rzymu okres królewski (panowanie siedmiu królów) wedle
tradycji (Tytus Liwiusz, Ab Urbe condita) datuje siê na lata 754-510 przed Chr., a wiêc
od za³o¿enia Miasta, a¿ do zaprowadzenia ustroju republikañskiego w r. 509 (przyp. t³um.).21
W Atenach po reformach politycznych Peryklesa (462-461 przed Chr.) panowa³ ustrój
demokratyczny, a w zgromadzeniu ludowym (ekklesia) mog³o braæ udzia³ oko³o szeciu tysiêcy obywateli (przyp. t³um.).
22
Kartagina (od powstania w IX w. przed Chr., do r. 146 przed Chr., gdy po III
wojnie punickiej zosta³a podbita przez Rzymian) by³a rz¹dzona przez dwóch najwy¿szych urzêdników, którzy zwani byli sufetami (szofetim), czyli sêdziami, wybieranymi
sporód cz³onków arystokracji kupieckiej (przyp. t³um.).
23
Sparta od ok. VIII w. przed Chr. by³a rz¹dzona przez dwóch królów, ale ich
w³adza zosta³a wnet ograniczona na rzecz rady starszych (gerusia). Póniej (od r. 211
przed Chr.) rz¹dy sprawowali tyrani, a w r. 146 zosta³a - wraz z pozosta³¹ Grecj¹ podporz¹dkowana Rzymowi z zachowaniem pewnej niezale¿noci (przyp. t³um.).
24
Autor ma zapewne na myli dwóch pretorów (praetores maximi), którzy przez
pewien czas pe³nili najwy¿sze funkcje polityczne w republikañskim Rzymie (V w. przed
Chr.), a póniej utracili znaczenie na rzecz konsulów. Liczba pretorów wzrasta³a do 16
w czasach Gajusza Juliusza Cezara (I w. przed Chr.)
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sprzeczne decyzje, to ze wzglêdu na swój najwy¿szy autorytet znosi³y siê one wzajemnie, gdy¿ mia³y jednakow¹ moc. Tam, gdzie by³o
z³o, znajdowa³o siê tak¿e lekarstwo na to z³o25. Z pewnoci¹ jest to
najlepszy przyk³ad (je¿eli w historii da³by siê jeszcze znaleæ jaki
inny) wzglêdnych podmiotów jednej i tej samej w³adzy.
W sprawie tak wielkiej wagi winnimy podejrzewaæ i dostrzec zamys³
Bo¿ej Opatrznoci. Cesarstwo Rzymskie swym ogromem zapowiada³o
od wieków owo wspanialsze jeszcze i bardziej wiête Imperium, którym
mia³ byæ Koció³ Rzymski. Przysta³o Bo¿ej Opatrznoci, aby w Cesarstwie wyryty by³ tak¿e podobny zarys w³adzy. Jednak¿e by³ to tylko
zarys, który pod dwoma wzglêdami nie dorównywa³ rzeczy i prawdzie.
Po pierwsze w³adzy konsularnej zabrak³o zasady hierarchicznej, a mianowicie tej, o której wspominalimy, a wiêc wewnêtrznej relacji pomiêdzy zasad¹ i kresem. Po drugie, ta forma w³adzy z natury mia³a przede
wszystkim znaczenie negatywne, to znaczy w razie potrzeby decyzje
znosi³y siê wzajemnie, ale nie mia³a znaczenia pozytywnego, chyba, ¿e
przypadkowo, gdy¿ nie zosta³a ustanowiona w tym celu, aby dwa najwy¿sze, wzglêdne podmioty owej w³adzy wspó³dzia³a³y razem dla osi¹gania dobra w³asn¹ moc¹ i z w³asnej natury26. A zatem by³ to tylko
zarys, ale jak¿e wspania³y!
Gdy ju¿ raz wyruszylimy w tej sprawie ladem Opatrznoci, to nie
mo¿emy zapomnieæ o innym wyj¹tkowym Jej postanowieniu, a mianowicie, ¿e gdy w. Piotr zak³ada³ w Rzymie Stolicê Apostolsk¹, to towarzyszy³ mu wielki Wspó³aposto³ w. Pawe³. W tak wa¿nej kwestii nie
tylko nie mo¿na dopuciæ ¿adnego przypadku, ale wrêcz nale¿y wiêcie wierzyæ, ¿e Bóg dokona³ tych zdarzeñ, jak Bogu przysta³o, w oparciu o najwy¿sz¹, tajemnicz¹ i najg³êbsz¹ zasadê rzeczy. Jaka za by³a ta
zasada? Czy¿ nie staje siê jasna, gdy uznamy, ¿e Wspó³aposto³ w. Pawe³
w tych warunkach wczesnego Kocio³a przedstawia³ sob¹ ten drugi,
wzglêdny podmiot w³adzy Kocielnej, czyli Episkopat, w jego ca³oci?
Nale¿y to tak rozumieæ, ¿e od samych pocz¹tków Kocio³a ca³a jego
w³adza zawsze dzia³a³a równoczenie: aktualnie, moc¹ w³asnego prawa
w. Piotra i wirtualnie, moc¹ wzglêdnego prawa w. Paw³a. W ten sposób lepiej móg³ byæ wznoszony Koció³, a jego przysz³a i wieczna forma
w³adzy ods³ania³a siê od samego pocz¹tku przez jasne wydarzenia. Po
tym pierwszym etapie i po jednoczesnej mierci dwóch pierwszych
25
Obszerne i pe³ne wyjanienie tej sprawy poda³ s³ynny Th. Mommsen w swym
dziele Roemische Geschichte, t. II, rozdz. 1, w podrozdziale o w³adzy konsulów.
26
Krytyka Autora nie podwa¿a znaczenia samej w³adzy konsularnej jako takiej,
a jedynie ocenia znaczenie jej dwojakiej natury w praktyce podejmowania najwy¿szych decyzji w pañstwie (przyp. t³um.).
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"wiêtych konsulów"27, w³adza kocielna nabra³a na koniec normalnego i zwyk³ego sposobu istnienia i dzia³ania. W oparciu o istniej¹c¹ zasadê rzeczy zwyczajna i pe³na w³adza w. Piotra nie umniejsza siê zgo³a
przez udzia³ w. Paw³a, którego nadzwyczajna i wzglêdna w³adza wrêcz
siê umacnia i staje siê pewniejsza na ca³ej tej zasadzie.
Ponadto wydaje siê tu ujawniaæ prawdziwy i najg³êbszy powód, dlaczego Papie¿e rzymscy wydaj¹c uroczyste konstytucje odwo³uj¹ siê do
autorytetu obu wspomnianych Aposto³ów i pos³uguj¹ siê tak¹ znakomit¹
i nader wspania³¹ formu³¹: "Na mocy autorytetu Pana naszego Jezusa
Chrystusa, wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a i naszego"28. S³owa te
przypisuj¹ w. Paw³owi równie¿ najwy¿szy autorytet, niejako równy
w³adzy w. Piotra, a jednak nie umniejszaj¹ w³adzy w. Piotra, a raczej
go umacniaj¹ i potwierdzaj¹ przys³uguj¹c¹ ka¿demu z nich w³aciw¹ w³adzê. Wszystko to najlepiej zgadza siê ze sob¹, a w przedstawiony przez
nas sposób znakomicie siê wyjania. Rozumiemy bowiem, ¿e autorytet
w. Piotra jest podstawowy i najpe³niejszy, stanowi¹c zasadê ca³ej
w³adzy kocielnej. Natomiast tak¿e najpe³niejszy, ale wzglêdny autorytet w. Paw³a stanowi w³adzê ca³ego Episkopatu. Obydwa te autorytety stanowi¹ jedn¹ zgo³a i tê sam¹ w³adzê Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kocio³a.
Skoro Papie¿e, wydaj¹cy uroczyste konstytucje, dzia³aj¹ na mocy
autorytetu ca³ego Kocio³a, to stwierdzaj¹ swe posiadanie obydwu tych
autorytetów. Moc¹ najm¹drzejszego zamys³u Opatrznoci w formule, która
s³u¿y og³oszeniu postanowieñ, zatwierdzane moc¹ najwy¿szego autorytetu Kocio³a, w wyj¹tkowo jasny sposób potwierdzana jest zarazem
pe³nia w³adzy w Kociele.
Te krótkie wyjanienia maj¹ równie¿ na celu pokazanie, z pomoc¹
przyk³adów, w jakim sensie nale¿y rozumieæ, ¿e jedna i ta sama w³adza
ma dwa wzglêdne podmioty. Teraz wyka¿emy, ¿e w Kociele rzeczywicie obowi¹zuje taka zasada.
27
Z kontekstu wynika, ¿e Autor tylko w du¿ym uproszczeniu porównuje w. Aposto³ów Piotra i Paw³a z rzymskimi konsulami, gdy¿ cis³e porównanie uderza³oby w zasadê
prymatu w. Piotra i jego nastêpców. Analogia ta ma wiêc jedynie walor historycznego
porównania dwóch form ustrojowych nie do koñca zbli¿onych, tym bardziej, ¿e konsulowie pe³nili w³adzê wieck¹, a nie duchown¹. Imperium Rzymskie by³o jednak zapowiedz¹ Kocio³a Rzymskiego (przyp. t³um.).
28
Z formu³y tej s³usznie skorzysta³ ostatnio papie¿ Pius IX w bulli dogmatycznej,
w której okreli³ naukê o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny. Godzi siê
przecie¿, ¿e im bardziej uroczyste jest postanowienie, im bardziej pochodzi z pe³ni
w³adzy ca³ego Kocio³a, to og³aszane jest tym bardziej uroczyst¹ i wspanialsz¹ formu³¹ (por.: Pius IX, bulla Ineffabilis Deus, 8 grudnia 1854 r., Warszawa 2004, s. 21 przyp. t³um.).
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Najistotniejszy argument na rzecz przyjêcia w Kociele dwóch wzglêdnych podmiotów w³adzy, zamiast jednego podmiotu ca³kowitego, opiera
siê na kwestii wyjanionej powy¿ej. O ile Aposto³owie otrzymali w³adzê,
to w. Piotr ustanowiony zosta³ przez Chrystusa Pana istotnym orodkiem tej w³adzy. Po pierwsze za istotny orodek z koniecznoci zawiera zasadê ca³ej rzeczy, a zatem ca³¹ zasadê w³adzy. Po drugie, moc¹
w³asnej natury, skoro jest orodkiem, to nie mo¿e nie byæ podmiotem.
Orodek w³adzy, tak¿e moc¹ swej natury, jest podmiotem, gdy¿ nie mo¿e
nikomu udzieliæ swej w³asnej zasady bycia orodkiem, ani podmiotem
w³adzy. A zatem orodek w³adzy moc¹ pewnej szczególnej zasady jest
podmiotem w³adzy. Natychmiast wynika st¹d, ¿e wszystkie inne w³asnoci przys³uguj¹ podmiotowi na innej podstawie i taki jest przypadek
Episkopatu. Dlatego bêd¹ istnieæ dwa wzglêdne podmioty w³adzy.
Pierwsza kwestia jest oczywista, bo któ¿ móg³by w¹tpiæ, czy istotny
orodek posiada niejako w szlachetniejszy sposób ca³¹ istotê rzeczy?
Wykazalimy za powy¿ej, ¿e w. Piotr - a innymi s³owy Papie¿ zosta³ ustanowiony przez Chrystusa istotnym orodkiem w³adzy kocielnej i w ten sposób w³adza ta przys³uguje mu osobicie jako jego
pe³na w³asnoæ.
Druga kwestia tak¿e jest jasna, bo orodek z natury i istoty posiada
ca³¹ istotê. Dlatego orodek na mocy swej zasady mo¿na s³usznie nazwaæ niejako podmiotem posiadania w³adzy, a wiêc jest jej podmiotem.
Trzecia kwestia - na koniec - staje siê jeszcze bardziej jasna, gdy¿
mo¿e byæ tylko jeden orodek. W przeciwnym razie, gdyby powsta³ drugi,
to ¿aden nie by³by prawdziwym orodkiem. Skoro wiêc orodek jest
podmiotem, to bêdzie podmiotem swego rodzaju, a wiêc takim, który nie
mo¿e nikomu udzieliæ swej natury bycia orodkiem.
St¹d nasz wniosek bêdzie równie¿ oczywisty. Poniewa¿ nikt nie mo¿e
wraz z Papie¿em posiadaæ zasady bycia podmiotem, co wynika ze specyficznego rodzaju tego podmiotu, to trzeba przyj¹æ jeden z dwóch wniosków: albo sam jeden Papie¿ bêdzie podmiotem ca³ej w³adzy kocielnej,
albo - je¿eli nie godzi siê tak twierdziæ - trzeba bêdzie przyj¹æ, ¿e inni,
którzy posiadaj¹ prawo do zasady podmiotu tej w³adzy, bêd¹ posiadaæ to
prawo na mocy innej zasady, a wiêc tak¿e na mocy innej zasady bêdzie
trzeba ich nazwaæ takim podmiotem.
Biskupi za rzeczywicie maj¹ to prawo, ale na mocy innej zasady, gdy¿
posiadaj¹ w³adzê wspólnie, a ka¿dy wykonuje j¹ w swej czêci i ¿aden nie
posiada ca³ej w³adzy. Taka odmiennoæ zasad posiadania w³adzy przez
Papie¿a i przez Biskupów wystarczy jako jedyna przyczyna, a nawet
bêdzie konieczna do rozró¿nienia zasady podmiotu Biskupów od Papie¿a i z koniecznoci pozwoli na potraktowanie ich jako podmiotu zgo³a
odrêbnego rodzaju.
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Natomiast skoro Papie¿ i Biskupi uczestnicz¹ w sprawowaniu tej
samej numerycznie w³adzy, której nie mo¿na podzieliæ na liczne czêci, a te dwa podmioty nie podlegaj¹ oddzieleniu, chocia¿ nale¿¹ do
dwóch ró¿nych rodzajów, to z koniecznoci pozostaj¹ we wzajemnej
relacji. Mo¿na jednak i trzeba je rozró¿niæ tylko w ten sposób, ¿e razem,
ale na ró¿ny sposób, maj¹ udzia³ w tej samej jednocz¹cej w³adzy i nie
mog¹ byæ wzajemnie wymieszane.
W ten sposób zasada ³¹cz¹ca Papie¿a i Biskupów pozwala ich tak¿e
odró¿niæ, gdy¿ stanowi¹ oni podmiot w³adzy kocielnej, ale - jak powiedzielimy - na dwa ró¿ne sposoby, a wiêc - co na to samo wychodzi stanowi¹ dwa odrêbne, wzglêdne podmioty tej samej w³adzy.
To za nale¿a³o wykazaæ.
Teraz za nale¿y wykazaæ co innego, a mianowicie jakie miejsca
zajmuj¹ te podmioty i jakie posiadaj¹ uprawnienia.
Miejsce Papie¿a okazuje siê ju¿ jasno okrelone, gdy¿ stanowi orodek i zasadê w³adzy.
Tym samym równie pewne i jasne staje siê miejsce zajmowane przez
Biskupów na mocy ustanowienia Chrystusa. Episkopat stanowi bowiem
kres, którym dope³nia siê w³adza kocielna w swym istnieniu i jest ustanawiana w swym akcie zupe³nym.
Nie bêdzie to ju¿ dla nikogo w¹tpliwe, a problem zmierza raczej w tê
stronê, abymy wykazali jaka jest natura i ostateczna zasada wzajemnej
relacji pomiêdzy tego rodzaju zasad¹ i kresem w³adzy.
Mówi¹c cilej i po pierwsze, pytam: czy wszyscy Biskupi moc¹ swego
biskupstwa s¹ zarazem drugim w³aciwym wzglêdnym podmiotem w³adzy kocielnej, czy te¿ w tej kwestii nale¿y u¿yæ innego rozró¿nienia?
Po drugie pojawia siê problem, który rozwi¹¿emy w dalszej kolejnoci, a mianowicie jakie prawa przys³uguj¹ temu podmiotowi w szczególny sposób?
Pierwsze z tych zagadnieñ nie tylko nie jest zbêdne, wrêcz przeciwnie nader stosowne i niezbêdne, chocia¿by dlatego, ¿e wedle powszechnej
zgody, zasada tego rodzaju podmiotu w³adzy w ¿aden sposób nie przys³uguje heretyckim i schizmatyckim Biskupom.
Nale¿y wiêc rozró¿niæ pomiêdzy Episkopatem traktowanym materialnie i formalnie, a tylko ten drugi stanowi prawdziwy podmiot w³adzy
kocielnej.
Kto nale¿y do tego prawdziwego Episkopatu rozwa¿anego w sensie
formalnym? Na pozór wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie tego zagadnienia nie
stanowi trudnoci i od razu ka¿dy teolog katolicki, w tym tak¿e nasi
przeciwnicy, odpowie, ¿e prawdziwy Episkopat stanowi¹ Biskupi, którzy nie s¹ heretykami, ani schizmatykami. Prawdziwy jest zatem ten
Episkopat, który pozostaje w jednoci z Papie¿em, a wiêc gdy wedle
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naszej formu³y stanowi kres dla prawdziwej zasady w³adzy kocielnej.
W ten sposób nasza formu³a sama przynosi zasadê do odró¿nienia Episkopatu traktowanego formalnie od traktowanego materialnie.
Nie tylko nie zaprzeczamy, ale tak twierdzimy. Jednak¿e nie jest ³atwo
w pe³ni rozwi¹zaæ takie zagadnienie i wymaga to wiêkszego wysi³ku.
Wpierw nale¿y odró¿niæ to, co pewne, od tego, co w¹tpliwe.
Pewne jest, ¿e heretyccy i schizmatyccy Biskupi nie maj¹ prawa nale¿eæ do Episkopatu.
W¹tpliwe jest, a przynajmniej mo¿na zapytaæ, czy do Episkopatu traktowanego formalnie nale¿¹ tak¿e ci Biskupi, którzy na przyk³ad nie maj¹
tego samego stanowiska co Papie¿ w sprawie jeszcze nie zdefiniowanej
dogmatycznie, ale maj¹cej wnet byæ zdefiniowan¹29.
Z tym drugim zagadnieniem wi¹¿¹ siê wewnêtrznie tak¿e te wszystkie problemy, które teraz s¹ gor¹co dyskutowane, a wiêc na przyk³ad
kwestia zró¿nicowania g³osów podczas Soborów, problem moralnej jednomylnoci, problem zatwierdzania Soboru przez Papie¿a, a zw³aszcza
kwestia pozbawienia Papie¿a urzêdu i inne.
Aby poprawnie rozwi¹zaæ wszystkie te kwestie nale¿y je potraktowaæ oddzielnie, czym uwa¿nie siê zajmiemy, a na razie dla wzmocnienia
tego, co jest ju¿ pewne w kwestii drugiego wzglêdnego podmiotu w³adzy kocielnej, sformu³ujemy kolejny wniosek:
Wniosek trzeci
Dwa wzglêdne podmioty w³adzy kocielnej uczestnicz¹ w niej w taki
sposób, ¿e pierwszy, czyli Papie¿ zawsze jest tym samym formalnie
i materialnie, natomiast drugi, czyli Episkopat, nie zawsze jest tym
samym formalnie i materialnie, a ponadto jedynie pojmowany w sensie formalnym Episkopat stanowi drugi wzglêdny podmiot w³adzy kocielnej.
Wydaje siê, ¿e ten nasz wniosek jest dowiedziony pod ka¿dym wzglêdem.
Nikt nie wydaje siê w¹tpiæ, ¿e Papie¿ zawsze jest zarazem formalnie
i materialnie tym samym. Kwestia dotyczy bowiem wy³¹cznie Papie¿a,
co do którego nie ma ¿adnych w¹tpliwoci. Papie¿ w¹tpliwy co do posiadanego urzêdu, nie mo¿e byæ nazwany Papie¿em ani formalnie, ani
materialnie. Aby za Kajus albo Tytus by³ materialnie Biskupem poW czasie, gdy ks. Semenenko przygotowa³ sw¹ rozprawê, Sobór obradowa³ nad
projektami konstytucji dogmatycznych, które mia³y byæ niebawem og³oszone. Wskutek
przerwania obrad wiele projektów nie zosta³o poddanych pod dyskusjê (przyp. t³um.).
29
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trzeba, aby posiada³ wa¿ne wiêcenia, które nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoci. Natomiast aby by³ zarazem Biskupem formalnie potrzeba ponadto, aby zachowywa³ ³¹cznoæ ze Stolic¹ Apostolsk¹. W przypadku Papie¿a problem jest i podobny, i odmienny.
Aby Piotr lub Pawe³ móg³ byæ materialnie Papie¿em, niezbêdne jest
przeprowadzenie wyboru zgodnego z prawem, a tak¿e objêcie urzêdu,
oraz konieczna jest zgoda Kocio³a w tej kwestii. Zasada ta odnosi siê
tak samo do Papie¿a jak i do Biskupa. Do formalnego posiadania urzêdu papieskiego nie potrzeba ju¿ nic wiêcej i to w³anie ró¿nicuje Papie¿a i Biskupa. St¹d Papie¿ - inaczej ni¿ Biskup - gdy jest Papie¿em
materialnym, to zarazem jest te¿ formalnym. Gdy zatem pojawi siê w¹tpliwoæ co do prawomocnoci jakiego Papie¿a, to poszukiwana jest
zasada materialnego, a nie formalnego posiadania przez niego urzêdu.
S³usznie wiêc uznalimy, ¿e nie mo¿na w naszej kwestii przywo³ywaæ
problemu Papie¿a w¹tpliwego, gdy¿ taki nigdy nie jest Papie¿em, a zatem, jak stwierdzilimy we wniosku, ¿e Papie¿ jest zawsze zarazem formalnie i materialnie Papie¿em.
Pamiêtamy jak wa¿ne s¹ te s³owa, a wiêc nie zakoñczymy tej sprawy
zbyt szybko. Mimo, ¿e prawda wydaje siê ju¿ wystarczaj¹co uzasadniona, to uwa¿amy, ¿e trzeba j¹ wszechstronnie utwierdziæ.
Mówilimy, ¿e gdy kto jest Papie¿em materialnie, to nie potrzeba ju¿
nic wiêcej, aby stwierdziæ, ¿e jest Papie¿em tak¿e i formalnie. Czego
bowiem mo¿na by siê jeszcze domagaæ? Mogê wskazaæ tylko dwie rzeczy: po pierwsze, aby zachowywa³ ³¹cznoæ z Biskupami, jak Biskupi
powinni byæ w ³¹cznoci z nim. Po drugie za, aby nie by³ heretykiem
i nie narusza³ prawa kocielnego30. ¯adna z tych regu³ nie jest rozs¹dna.
Po pierwsze, Papie¿ zawsze z koniecznoci zachowuje ³¹cznoæ
z Biskupami, nawet gdy tylko materialnie jest Papie¿em, a tym samym gdy jest nim formalnie. Aby ta ³¹cznoæ by³a jego ³¹cznoci¹
jako Papie¿a niezbêdne ju¿ jest, aby by³ formalnie Papie¿em, bo zgo³a
nie móg³by byæ w ³¹cznoci z Biskupami jako Papie¿ nie bêd¹c formalnie Papie¿em. Nie potrzeba tutaj ¿adnej zgody ze strony Kocio³a
i uznania ze strony Biskupów, przeciwnie ni¿ w przypadku Biskupów,
którzy bez zgody Papie¿a, bez jego ustanowienia i uznania nie mog¹
byæ zgodnie z prawem, a wiêc formalnie Biskupami. Gdyby kto inaczej uwa¿a³, to rujnowa³by ca³y Koció³, od góry do do³u i ¿aden z naszych przeciwników nigdy nie odwa¿y³ siê na takie twierdzenie. Do
tego, aby Papie¿ by³ formalnie Papie¿em, nie potrzeba wiêc ³¹cznoci
Autor nie mówi o przepisach kodeksu prawa kanonicznego, a tylko o prawie
kocielnym, gdy¿ pierwszy kodeks takiego prawa (tzw. piobenedyktyñski) zosta³ og³oszony przez Benedykta XV (1914-1922) dopiero w roku 1917 (przyp. t³um.).
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z Biskupami, ani ich zgody. £¹cznoæ ta jest skutkiem, a nie przyczyn¹ i bez niej Papie¿ jest formalnie Papie¿em.
Po drugie, formalne bycie Papie¿em nie zale¿y od nieu¿ytecznego
zgo³a warunku, ¿e Papie¿ powinien byæ prawowierny i wolny od wszelkich wykroczeñ przeciwko prawu kocielnemu. Jest to zagadnienie
nader powa¿ne, a nawet najpowa¿niejsze. Nie powinno dziwiæ, ¿e ta
zasada mog³a zepchn¹æ niektóre dusze poza s³uszne i zgodne z prawem granice jeszcze przed powstaniem protestantyzmu, przede
wszystkim w burzliwych i niespokojnych czasach schizmy zachodniej31. Dziwne to jednak i smutne, ¿e tak¿e dzisiaj ta sama zasada
mo¿e krêpowaæ i zalepiaæ umys³y, gdy niegodziwoæ protestantyzmu,
albo sama treæ tej zasady, uderzaj¹cej w fundamenty wiary, powinny
ju¿ by³y otworzyæ wszystkim oczy. Dzieje protestantyzmu, o ile dowodz¹ czegokolwiek dobitnie i z pewnoci¹, to w³anie tego jasno nas
ucz¹, ¿e wiara bierze siê z autorytetu, a nie autorytet z wiary. Skoro tak
jest, to równie jasno widaæ, ¿e nie mo¿na siê odwo³ywaæ do wiary, aby
Papie¿ materialny sta³ siê formalnym. Wszyscy wiêc, którzy twierdz¹,
¿e Papie¿ powinien zachowaæ prawdziw¹ wiarê (jakby kiedykolwiek móg³
od niej odejæ), aby pozosta³ legalnym Papie¿em, którzy twierdz¹, ¿e
Papie¿, który popad³ w herezjê, mo¿e byæ os¹dzony i z³o¿ony z urzêdu
z powodu porzucenia wiary, zgadzaj¹ siê w pe³ni z protestantami, a mówi¹c delikatnie, nie wiedz¹, co czyni¹.
Wiara opiera siê na autorytecie, a nie autorytet na wierze. Jest to
jedyny aksjomat, dogmat i prawo ca³ego katolicyzmu. Z tego powodu
wiara jest os¹dzana przez autorytet, a nie autorytet moc¹ wiary. Papie¿
os¹dza wiêc, na czym polega prawdziwa wiara, a nie z wiary okrela siê
kto jest prawdziwym Papie¿em i kiedy przesta³ byæ prawdziwym Papie¿em. Nie potrzeba wiêc wiary, aby Papie¿ materialny by³ te¿ formalnie
Papie¿em.
Powiadaj¹ wiêc: co wtedy, gdyby Papie¿ sta³ siê heretykiem?
Mo¿na odpowiedzieæ: a co siê stanie, gdy zajdzie s³oñce, gdy rozpadnie siê wiat, gdy nadejd¹ wszystkie koszmary? To s¹ bowiem koszmary, a nawet co gorszego. Dopuszczenie, ¿e Papie¿ mo¿e staæ siê heretykiem oznacza zniszczenie katolickiej zasady, ¿e wiara ma byæ os¹dzana przez autorytet, a nie autorytet przez wiarê.
Schizma zachodnia (1378-1417), g³êbokie rozdwojenie w Kociele, rozpoczê³a siê
gdy po wyborze w dn. 8 kwietnia 1378 r. na papie¿a, na pierwszym od 75 lat konklawe
obraduj¹cym w Rzymie, Urbana VI (1378-1389) dosz³o nastêpnie, dn. 20 wrzenia 1378 r.
do wyboru antypapie¿a Klemensa VII (1378-1394), który przeniós³ siê do Awinionu. Roz³am pomiêdzy Kuri¹ Rzymsk¹ a Awinioñsk¹ trwa³ a¿ do Soboru w Konstancji (1414-1418),
na którym kardyna³owie wybrali jednomylnie, dn. 11 listopada 1417 r. papie¿a Marcina V
(1417-1431). W dziejach tej schizmy by³o ³¹cznie siedmiu antypapie¿y (przyp. t³um.).
31
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Odpowiadaj¹, ¿e to nie sen, gdy¿ prawo kanoniczne dopuszcza tak¹
hipotezê, a nawet przynajmniej w przypadku Honoriusza32 tak siê sta³o
i zosta³o to zatwierdzone przez Sobory Powszechne i samych Papie¿y.
Mimo wszystko jest to sen i co jeszcze gorszego. Nie zamierzamy
i nie potrzeba rozpoczynaæ teraz obszernych rozwa¿añ nad tymi dwiema sprawami. Mo¿emy tê kwestiê krótko rozwi¹zaæ.
Lekkomylnie przytacza siê w tej sprawie prawo kanoniczne, a tym
gorzej, ¿e na pokaz i krzykliwie. Kto powiada: "Papie¿ (...) mo¿e byæ
heretykiem, jak ci¹gle stwierdzaj¹ przepisy prawa kanonicznego"33. Powiada "ci¹gle". Wedle mojej wiedzy sprowadza siê to jednego tylko miejsca34. Na tej podstawie mo¿na jednak wykazaæ jak hipotetycznie i ogólnie sprawa jest traktowana w tekcie prawnym. Brak ustanowienia sêdziów, przebiegu sprawy, ustalonej kary. Mimo to sformu³owana zosta³a
hipoteza, któr¹ lepiej by³yby pomin¹æ. Co z tego wynika? Przytoczony
tekst z pewnoci¹ nie stanowi dekretu dogmatycznego, a podana hipoteza nie jest prawd¹ wiary. Powiadam czym jest raczej: to sen, który
mo¿na by³o bez szkody sformu³owaæ w tych dawnych i spokojnych czasach, a mia³o to pozory pobo¿noci i by³o tym bardziej wspania³e, ¿e
nikt bezczelnie nie twierdzi³, ¿e autorytet nale¿y oceniaæ na podstawie
wiary, gdy¿ nie pojawili siê jeszcze protestanci. Natomiast obecnie, gdyby
kto chcia³by dok³adniej wyjaniæ i wprowadziæ w ¿ycie powy¿sz¹ regu³ê prawn¹, ten zgodzi³by siê z protestantami i sam natychmiast sta³by
siê jawnym protestantem, a wiêc kierowa³by siê czym gorszym od nieszkodliwego snu.
Podobnie jest w przypadku Honoriusza. Nie zamierzamy tutaj prowadziæ rozwa¿añ historycznych, gdy¿ nie ma tutaj na to miejsca. Trzeba
natomiast zgo³a wykluczyæ z dyskusji sprawê Honoriusza na podstawie
tej zasady i tego argumentu, które mamy w rêku. To nie wiara pozwala
oceniaæ autorytet, ale autorytet ocenia wiarê. Je¿eli za szósty albo inny
Sobór Powszechny, moc¹ swego autorytetu potêpi³ Honoriusza jako

Papie¿ Honoriusz I (623-638) by³ oskar¿any o dopuszczenie herezji monoteletyzmu i ekskomunikowany pomiertnie w r. 681 przez III Sobór w Konstantynopolu,
którego decyzjê zatwierdzi³ papie¿ Leon II (682-683) (przyp. t³um.).
33
W dzie³ku: O osobistej nieomylnoci papie¿a bez gniewu i stronniczoci, Neapol
1870. (1417-1431). W dziejach tej schizmy by³o ³¹cznie siedmiu antypapie¿y (przyp. t³um.).
34
Dekret Gracjana, cz. I, rozdz. 40. Stwierdzam, ¿e ten argument mo¿na sprowadziæ
do jednego miejsca w prawie kanonicznym, gdy¿ to prawo przywo³uj¹ przeciwnicy.
Nic siê nie zmienia, je¿eli ta koncepcja jest swobodniej i ³atwiej rozwa¿ana przez
licznych wyk³adowców prawa, albo autorów pisz¹cych na ten temat, gdy¿ przeciwnicy
powo³uj¹ siê na samo prawo, a nie na autorytet mniej lub bardziej bieg³ych ekspertów,
którzy w sprawach wiary nie s¹ przez nikogo nadmiernie powa¿ani.
32
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heretyka35, a nie z powodu zaniedbañ w sprawie zwalczania herezji,
wówczas protestancka zasada uzyska³aby moc prawn¹, a wiêc, ¿e autorytet nale¿y os¹dzaæ w oparciu o wiarê. Od pope³nienia takie przestêpstwa nie uratowa³by Soboru jego w³asny autorytet i w ¿adnym razie nie
mo¿na by mówiæ, ¿e Sobór moc¹ autorytetu os¹dza³ wiarê. Je¿eli bowiem autorytet Papie¿a, który ma prawo zatwierdzaæ postanowienia soborowe mia³by byæ oceniany na podstawie wiary, to na pewno tym bardziej autorytet Soboru. Jednak¿e jest prawd¹, ¿e szósty Sobór Powszechny
zosta³ zatwierdzony przez Papie¿a36, a je¿eli na podstawie sprawy Honoriusza raz zosta³oby wykazane, ¿e autorytet Papie¿a zale¿y od wiary,
to z pewnoci¹ autorytet Leona mia³by to samo znaczenie, co Honoriusza, a ponadto by³oby pewne, ¿e autorytet Leona móg³by tylko w ten
sposób uzyskaæ potwierdzenie, ¿e dokonywa³ os¹du wedle prawdziwej
wiary, a nie moc¹ swego autorytetu. Na koniec by³oby pewne, ¿e autorytet Papie¿a wydaj¹cego os¹d zosta³by wykluczony, a pozosta³by jedynie autorytet Soboru, podejmuj¹cego os¹d w sprawach wiary. Z ca³¹
moc¹ wraca wiêc problem: je¿eli autorytet Papie¿a, do którego nale¿y
zatwierdzanie Soborów, nale¿y badaæ i oceniaæ stosownie do wiary, to
dlaczego nie nale¿y tym bardziej postêpowaæ w ten sposób w odniesieniu do autorytetu Soborów? Czy¿ tym samym wnet siê nie okazuje, ¿e
mylimy jak prawdziwi protestanci?
Nie mo¿na z pewnoci¹ udzieliæ takiej odpowiedzi, ¿e Sobór posiada autorytet niezale¿nie od wiary, a Papie¿ zale¿nie od niej. Po pierwsze bowiem oznacza³oby to zaprzeczenie wszelkiego autorytetu Papie¿a w sprawach wiary, a na to nie odwa¿y³ siê jeszcze ¿aden katolik.
Po drugie za, gdyby tak by³o, to po co Soborowi zatwierdzenie Papie¿a? Pomijam inne wynikaj¹ce st¹d niedorzecznoci. Pozostaje tylko uznaæ,
¿e je¿eli powiada siê, i¿ Papie¿ jest Papie¿em zale¿nie od wiary, to tak¿e
nale¿y uznaæ, ¿e Sobór jest Soborem zale¿nie od wiary. Tym samym
znów zas³ugujemy na miano protestantów.
Ostatni¹ desk¹ ratunku w tej beznadziejnej sprawie - gdy¿ wszystko powinnimy rozwa¿yæ - by³aby teoria, ¿e co prawda autorytet Papie¿a i Soboru traktowane osobno zale¿¹ od wiary, ale gdy zgadzaj¹ siê
wzajemnie, to zmienia postaæ rzeczy i wówczas autorytety, które wczeniej oddzielnie zale¿a³y od wiary, teraz, gdy ju¿ s¹ zgodne, sprawiaj¹,
Szósty Sobór Powszechny (680-681), czyli trzeci Sobór w Konstantynopolu potêpi³ monoteletyzm i ekskomunikowa³ zwolenników tej doktryny, która zak³ada³a, ¿e
Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy cz³owiek, mia³ tylko jedn¹ wolê, mimo
posiadania dwóch natur (Boskiej i ludzkiej) (przyp. t³um.).
36
Sobór zosta³ zatwierdzony przez wspomnianego ju¿ papie¿a Leona II (682-683)
(przyp. t³um.).
35

52

Piotr Semenenko CR

¿e wiara zaczyna zale¿eæ od autorytetu. Ka¿dy widzi, ¿e ta teoria jest
wewnêtrznie sprzeczna w swym brzmieniu i obala ca³¹ sprawê. By³oby
bowiem wbrew logice, ¿eby ju¿ nie powiedzieæ, ¿e jeszcze bardziej wbrew
naturze rzeczy, gdyby dwie rzeczy, które najpierw by³y od siebie wzajemnie zale¿ne, po ich po³¹czeniu nie by³yby podwójnie zale¿ne, ale zgo³a
sta³yby siê niezale¿ne, a nawet to, co wpierw s³u¿y³o wierze, mia³oby
póniej staæ siê jej gwarantem. Jest to niemo¿liwe.
Jak¿e s³uszniej i zgo³a sprawiedliwie oraz nader jasno przedstawia
tê sprawê wiara katolicka: wiara zale¿y od autorytetu, a nie autorytet
od wiary. Autorytet za jest tylko jeden, to wspólny autorytet Papie¿a
i soborowego zgromadzenia Biskupów. To oni os¹dzaj¹ kwestie wiary,
a wiara nie jest podstaw¹ do oceniania ich. Ten jedyny autorytet przynale¿y Papie¿owi, który jest jego istotnym orodkiem, osoba Papie¿a
jest Papie¿em z istoty, w sposób niezmienny. Autorytet ten jest niezale¿ny od sposobu w jaki jest wykonywany. Biskupom przys³uguje równie¿ ten sam autorytet, posiadaj¹ go jako ni¿szy kres tego autorytetu,
ale równie w sposób istotny, jednak¿e co do osób przypad³ociowo zmienny, podobnie jak to jest z przypad³ociami. Równie¿ sposób wykonywania tego autorytetu jest zale¿ny ze swej natury. Jednak¿e prawdziwy
autorytet jest jeden i ten sam w obu przypadkach, nie jest os¹dzany
wedle wiary, ale wiara jest przez niego os¹dzana, okrelana i nauczana,
jest zarazem wiadkiem i nauczycielem wiary. Jest to jedyne katolickie
rozumienie i nie jest ujêciem protestanckim.
Przejdmy teraz do sprawy Honoriusza, któr¹ wy³¹czylimy z dyskusji. Je¿eli nie chcemy staæ siê protestantami, to musimy wykluczyæ to
rozumienie, o którym ponad potrzebê wykazano, ¿e jest fa³szywe historycznie, a mo¿na go wykluczyæ z punktu widzenia dogmatyki, a mianowicie, ¿e Honoriusz zosta³ potêpiony jako formalny heretyk przez którykolwiek z Soborów. Niech siê protestanci nad tym dowolnie naradzaj¹, je¿eli chc¹ marnowaæ si³y i czas!
Pozostaje wiêc dowiedzione i pewne, ¿e Papie¿ materialnie jest zarazem Papie¿em formalnie.
W przypadku Biskupów z pewnoci¹ tak nie jest, bo jak ju¿ dostatecznie ostrzegalimy, gdyby Episkopat formalnie by³ tym samym,
co materialnie, to do prawowitego Episkopatu nale¿eliby nie tylko ci
Biskupi, którzy w przesz³oci zostali pozbawieni swych praw, ale
tak¿e ci, którzy s¹ takimi obecnie, a wiêc Biskupi prawos³awni, anglikañscy37 i inni38.
37
Ks. Semenenko napisa³ swe dzie³o jeszcze przed og³oszenie przez przysz³ego
papie¿a Leona XIII (1878-1903) w roku 1896 bulli Apostolicae curae, która ostatecznie potwierdzi³a, ¿e biskupi wywiêceni w rycie anglikañskim nie posiadaj¹ wa¿nych
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W jakim zatem przypadku Biskupi i ca³y Episkopat nale¿y nazwaæ
formalnym?
W przypadku pojedynczych Biskupów nie ma ¿adnej trudnoci, bo
ka¿dy, kto chce byæ katolikiem musi wyznaæ, ¿e tylko ten Biskup jest
prawowitym czyli formalnym Biskupem, który we wszystkim zachowuje ³¹cznoæ z Papie¿em, a wiêc jest z nim zwi¹zany potrójnym wêz³em i podporz¹dkowaniem: wiary, jurysdykcji i rz¹du.
Stosowne bêdzie raz jeszcze zauwa¿yæ i pilnie zapamiêtaæ to, o czym
ju¿ raz przypominalimy.
Biskup posiada zatem mo¿noæ wykonywania w³adzy, a mianowicie
diecezjê, któr¹ kieruje, ale pod tym warunkiem, ¿e sam jest kierowany
przez Papie¿a.
Biskup posiada sw¹ jurysdykcjê, a mianowicie w³adzê kluczy, któr¹
wi¹¿e i rozwi¹zuje w sprawach swych owiec, ale te¿ pod tym warunkiem, ¿e sam podlega papieskiej w³adzy kluczy.
Moc¹ tego samego prawa Biskup sprawuje swe magisterium, a wiêc
naucza wiernych, ale zawsze tak¿e w oparciu o ten sam warunek, gdy¿
sam podlega papieskiej w³adzy nauczania.
Znamy wiêc wszystkie warunki, które sprawiaj¹, ¿e poszczególni Biskupi staj¹ siê prawdziwie i formalnie legalnymi Biskupami katolickimi.
Czy zatem równie¿ i ca³y Episkopat nie musi wype³niæ tych samych
warunków, aby prawowicie i s³usznie móg³ byæ nazwany drugim, wzglêdnym podmiotem w³adzy kocielnej?
Wydaje siê, ¿e tak, ale trzeba rzeczowo rozwa¿yæ ca³¹ sprawê.
Nale¿y wiêc rozró¿niæ pomiêdzy poszczególnymi Biskupami i ca³ym
Episkopatem, który jako jedyny, potraktowany jako ca³oæ, jest podmiotem w³adzy, ustanowionym przez Boga przy boku Najwy¿szego Kap³ana. Je¿eli bêdziemy rozwa¿aæ Episkopat w jego powadze, to oka¿e
siê, ¿e posiada wielkie prawa i czcigodne miejsce. Z pewnoci¹ Episkopat posiada to, czego nie posiada ¿aden z Biskupów, a mianowicie te
same z istoty prawa i tê sam¹ - chocia¿ poddan¹ hierarchii - w³adzê, jak
wiêceñ kap³añskich i dlatego zalicza³ ich materialnie do Episkopatu. Por.: "W pe³ni
potwierdzaj¹c dekrety wszystkich Papie¿y Poprzedników w tej materii stwierdzaj¹ce, a nawet niejako naszym autorytetem je ponawiaj¹c, z naszej inicjatywy, jako
pewn¹ opiniê, og³aszamy i deklarujemy, ¿e wiêcenia dokonane w rycie anglikañskim, by³y i s¹ niewa¿ne i w ka¿dym wypadku s¹ nieby³e", Leon XIII, Bulla Apostolicae
curae (1896), nr 36 (przyp. t³um.).
38
Wród tych innych materialnych biskupów mo¿na by³o - w czasach powstania tego
dzie³a - wymieniæ np. schizmatyckich biskupów jansenistycznych z Utrechtu, zwierzchników wspólnoty zwanej De Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschopelijke Clerazie
czyli Koció³ Rzymskokatolicki Starobiskupiego Kleru, od której wywodzi siê opozycyjna wobec Rzymu starokatolicka sukcesja apostolska (od r. 1873) (przyp. t³um.).
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i Papie¿, a w³adza ta pochodzi od Boga. Ten wiêty autorytet nale¿y
uwa¿aæ za mniejszy w przypadku pojedynczych, a wiêkszy u wszystkich
Biskupów. Wszyscy, którzy chc¹ byæ uwa¿ani za katolików powinni koniecznie uznawaæ jego Boskie ustanowienie oraz pochodzenie i z ca³ej
duszy uszanowaæ.
Szkoda, ¿e powsta³ i od dawna trwa spór w tej kwestii. Skoro bowiem
raz siê zacz¹³, to dusze ludzkie musz¹ doznawaæ poruszenia i w gor¹cych dyskusjach nienaruszona czeæ katolickiego Magisterium w takim
czy innym aspekcie doznaje szkody. Pocieszeniem dla nas jest tylko ta
nadzieja, ¿e to poruszenie, które przypomina burzê, rozjani dusze zachmurzone, a gdy wróci wiat³oæ, to stolica w. Piotra zajanieje jeszcze wiêkszym blaskiem i janiejsza stanie siê równie¿ dla wszystkich
wiêta jasnoæ Episkopatu.
Episkopat rozpatrywany w swej ca³oci posiada zatem bez w¹tpienia
drugi autorytet w Kociele, a posiadaj¹ go równie¿ pojedynczy Biskupi
na mocy Bo¿ego ustanowienia, jak to dostatecznie jasno ujrzelimy.
Trzeba tylko dok³adnie siê dowiedzieæ, kiedy Episkopat jest prawdziwy i prawowity, oraz kiedy nale¿y mówiæ o Episkopacie w sensie
formalnym. W sensie cilejszym, stosownie do rozwa¿anego przez
nas zagadnienia, trzeba stwierdziæ czy prawowity jest tylko ten Episkopat, który nie tylko zachowuje jednoæ z Papie¿em w kwestii rz¹dzenia i jurysdykcji, ale równie¿ w nauczaniu wiary?
A w nauczaniu wiary: czy nie tylko po uroczystej definicji artyku³ów
wiary na Soborach, ale tak¿e przed og³oszeniem takiej definicji (wkrótce dowiemy siê na jakiej podstawie)?
Zanim odpowiemy na te pytania, aby dyskusja przebiega³a w miarê
mo¿noci w sposób jasny i uporz¹dkowany, trzeba jeszcze podaæ jedn¹
albo dwie zasady, a tak¿e wyprowadziæ z nich tyle¿ wniosków.
Zasada czwarta
W³adza kocielna tkwi w Papie¿u, czyli w swym pierwszym wzglêdnym podmiocie, jest jego istotn¹ i osobist¹ w³adz¹, natomiast w swym
drugim podmiocie tkwi w taki sposób, ¿e poszczególni Biskupi posiadaj¹ j¹ ³¹cznie.
Zasada ta jest prawowitym wnioskiem wynikaj¹cym z nastêpuj¹cej
prawdy: Papie¿ jest t¹ sam¹ osob¹ formalnie i materialnie, a wiêc jego
osoba jest naturalnym i istotnym orodkiem w³adzy. Wynika to z naszych dotychczasowych rozwa¿añ i nie stanowi ju¿ ¿adnej trudnoci.
Je¿eli tylko dok³adnie siê rozró¿ni i zestawi - jak to zrobilimy - te
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postanowienia o dwojakim porz¹dku, moc¹ których Chrystus ustanowi³
w³adzê w Kociele, wówczas bêdzie mo¿na równie¿ wykazaæ, ¿e taka
jest prawda. Dlatego mo¿emy ju¿ pomin¹æ dalsze dowodzenie i tym bardziej podj¹æ siê zastosowania tej samej zasady do naszej sprawy, aby
dotrzeæ do jej wnêtrza.
Wynika st¹d bez w¹tpienia przede wszystkim, ¿e w³adza w Kociele nie jest posiadana wspólnie przez Papie¿a i wszystkich Biskupów
w ten sposób, ¿e Papie¿ posiada³by swoj¹ czêæ, a Biskupi swoj¹. Tak
wynika³oby z tej fa³szywej opinii, któr¹ cytowalimy na pocz¹tku. Wynika natomiast, ¿e sam Papie¿ osobicie posiada ca³¹ w³adzê kocieln¹,
a Biskupi ³¹cznie posiadaj¹ tê sam¹ ca³¹ w³adzê i w ten sposób tworz¹
to czcigodne magisterium w Kociele, którym jest ca³y Episkopat, a nie
poszczególni Biskupi. W ten sposób ca³y Episkopat posiada uprawnienie, którego nie posiadaj¹ poszczególni Biskupi i w ten sposób - powiadam - Episkopat jest równy Papie¿owi w posiadanych prawach, chocia¿
zajmuje swoje miejsce i jest Papie¿owi hierarchicznie poddany.
W przeciwnym wypadku, gdyby Episkopat traktowany jako ca³oæ
nie posiada³ w³adzy kocielnej i nie stawa³by siê w ten tylko sposób
drugim wzglêdnym i odrêbnym podmiotem w³adzy, to nie by³by wyniesiony na tak zaszczytne miejsce, które zajmuje w Kociele, ani nie zosta³by zrównany z Papie¿em w posiadanych prawach. Logiczn¹, historyczn¹ i Bosk¹ przyczyn¹ rzeczywistego miejsca Episkopatu w Kociele
jest fakt, ¿e stanowi odrêbny i w³asny podmiot w³adzy kocielnej. Z tego
tylko powodu pojedynczy Biskupi, których w³asne prawa s¹ daleko mniejsze od uprawnieñ Papie¿a, gdy tylko zjednocz¹ siê w jednym Episkopacie, wówczas uzyskuj¹ autorytet stolicy, która cieszy siê tak¹ sam¹ w³adz¹
jak Papie¿, mimo, ¿e ta w³adza jest hierarchicznie poddana Papie¿owi.
Tak wielkie prawa mog¹ bowiem otrzymaæ jedynie odrêbnie i dla siebie,
bêd¹c podmiotem w³adzy ustanowionym przez Boga u boku Papie¿a.
wiadczy o tym z pewnoci¹ sama natura rzeczy. Pojedynczy Biskupi, aby byli Biskupami prawowitymi, powinni otrzymywaæ od Papie¿a
wszelkie uprawnienia do wykonywania swej w³adzy, a w jej wykonywaniu winni byæ od Papie¿a zale¿ni. W razie potrzeby mog¹ byæ przez
niego tak¿e odwo³ywani z urzêdu. ¯aden Biskup nie posiada nigdy takiej
w³adzy, która - nawet poddana hierarchicznie - mog³aby byæ postawiona przy boku Papie¿a, nazwana równ¹ w³adzy papieskiej i obdarzona
taki samymi prawami, nawet w podporz¹dkowaniu Papie¿owi. W³adze te
dzieli zbyt wielki dystans. Gdyby siê wiêc Biskupi zjednoczyli z Papie¿em na Soborze powszechnym, tworz¹c jeden podmiot w³adzy kocielnej, to skoro ¿aden z nich nie móg³by zmieniæ swej relacji do Papie¿a, to
tak¿e i wszyscy nie mogliby razem zmieniæ natury rzeczy. Sprawa do-
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tyczy bowiem prawa i natury rzeczy, a nie liczby39. Zebrani Biskupi nie
powiêkszyliby zatem swych uprawnieñ. O Papie¿u tak¿e nie mo¿na by
wówczas powiedzieæ, ¿e posiada wraz z nimi wiêcej w³adzy, gdy¿ rzecz
wspó³posiadana nie by³aby ich w³asnoci¹, a w³asn¹ w³adz¹ Biskupów
powstawa³aby z ich wspólnej zgody. Autorytet Biskupów zebranych na
Soborach nale¿y wiêc wyprowadzaæ st¹d, ¿e na mocy Bo¿ego ustanowienia staj¹ siê oni now¹ osob¹ prawn¹, to znaczy nie s¹ ju¿ tylko Biskupami, ale staj¹ siê Episkopatem, który ustanowiony zosta³ prawdziwym podmiotem w³adzy kocielnej, który poszczególni Biskupi stanowi¹
jedynie wirtualnie. Wynika st¹d, ¿e Biskupi zebrani na Soborach powszechnych nie tworz¹ wraz z Papie¿em jednego jedynego podmiotu
w³adzy kocielnej, ani nie posiadaj¹ wraz z Papie¿em jednej w³adzy. Biskupi stanowi¹ bez w¹tpienia drugi i zgo³a odrêbny od Papie¿a podmiot
w³adzy, który dzia³a sam z siebie i moc¹ w³asnego prawa udzielonego
przez Boga, chocia¿ jest hierarchicznie podporz¹dkowany Papie¿owi.
W ten sposób widzimy w pe³nym wietle, dlaczego konieczne by³o
dokonanie rozró¿nienia pomiêdzy dwoma wzglêdnymi podmiotami w³adzy. Nie wspominamy ju¿ o z³u, jakie wynik³o z tej sprawy: po zaniedbaniu takiego rozró¿nienia obroñcy prawdziwej opinii niekiedy nadmiernie, a z pewnoci¹ wbrew swemu zamys³owi, ograniczali autorytet ca³ego Episkopatu. Natomiast zwolennicy fa³szywej opinii, na podstawie
logicznej koniecznoci czêsto przesadnie wynosili miejsce zajmowane
przez poszczególnych Biskupów i nie powstrzymali siê od ograniczania praw Papie¿a. Tym ostatnim przydarzy³o siê co znacznie gorszego, a mianowicie pomijaj¹c to rozró¿nienie i chc¹c zamieniæ rzeczy
ni¿sze na wy¿sze, rzeczy wy¿sze na ni¿sze nies³usznie zmienili.
W istocie w Kociele Biskupi zajmuj¹ co do zasady albo w³adzy miejsce najni¿sze40, gdy chodzi o poszczególnych Biskupów, natomiast najwy¿sze, czyli równe najwy¿szemu, zajmuje Episkopat, stosownie do
dokonanego rozró¿nienia. Natomiast wspomniani autorzy nie bior¹c pod
uwagê tej szczególnej zasady, która ustanawia Episkopat odrêbnym
podmiotem w³adzy, musieli przypisaæ poszczególnym Biskupom - traktowanym materialnie i w sensie arytmetycznym - takie same prawa jak
Papie¿owi, a w razie potrzeby stawiali ich nawet ponad Papie¿em. Wynosz¹c w ten sposób to, co najni¿sze, naruszyli naturê rzeczy, przypisuj¹c im to, co najwy¿sze. Nigdy nie pope³niliby tego b³êdu, gdyby oceniali
Episkopat stosownie do jego prawdziwej i najwa¿niejszej zasady. JedWbrew zasadom demokracji ks. Semenenko uwa¿a, ¿e sama wiêkszoæ nie stanowi prawa (przyp. t³um.).
40
Autor ma tutaj na myli najni¿sze miejsce w hierarchii potrójnej w³adzy, a nie
w sensie ogólnym, najni¿sze miejsce w ca³ym Kociele (przyp. t³um.).
39
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nak¿e zemci³a siê le potraktowana natura rzeczy i gdy przeciwnicy
zaprzeczyli prawom, które w istocie nie przys³uguj¹ poszczególnym Biskupom, wówczas zwolennicy fa³szywej opinii wystawiaj¹ na niebezpieczeñstwo i grobê obalenia tak¿e te najwy¿sze prawa, które stosownie do naszego rozró¿nienia s³usznie i moc¹ Bo¿ego ustanowienia przys³uguj¹ Episkopatowi. Wszystko bez w¹tpienia mogli utraciæ i ca³kowicie obaliæ sprawê, gdyby nie zamknê³y dyskusji: samo ustanowienie
Chrystusa i nienaruszona wiara tych, których uwa¿ali za przeciwników.
Je¿eli spojrzymy na sprawê ze wszystkich stron, to stanie siê jeszcze
pewniejsze, ¿e Episkopat jest odrêbnym od Papie¿a podmiotem w³adzy
kocielnej, a wiêc poszczególni Biskupi, którzy sk³adaj¹ siê na ten podmiot, posiadaj¹ tê w³adzê jedynie pomiêdzy sob¹, a wiêc w swym gronie, bez w³¹czania Papie¿a do tego grona.
Niemniej nie wynika st¹d, ¿e Papie¿ jest oddzielony od Episkopatu,
a Episkopat od Papie¿a, gdy¿ ³¹czy ich w³adza, która jest jedna i ta
sama w obu tych podmiotach.
W ten sposób poprawnie i dok³adnie zostaje rozwi¹zany problem,
który powsta³ ostatnio na temat okrelenia "oddzielnie". Istniej¹ bowiem
dwa podmioty w³adzy kocielnej, ale nie s¹ one oddzielne, ale odrêbne.
Odrêbnoæ ta ³¹czy siê z zasad¹, która je jednoczy, a wiêc z jednoci¹
samej w³adzy. Nale¿y zatem mówiæ o wzglêdnych podmiotach, a okrelenie to s³u¿y potwierdzeniu jednoci pomimo rozró¿nienia.
Wynika st¹d po pierwsze, ¿e Papie¿ osobicie i odrêbnie od Episkopatu, chocia¿ w relacji do niego, sam jeden posiada pe³niê w³adzy kocielnej.
Nastêpnie za sam Episkopat odrêbnie od Papie¿a, chocia¿ tak¿e
w relacji do niego, posiada w swej ca³oci tak¹ sam¹ pe³niê w³adzy.
Taka jest ostateczna konsekwencja, któr¹ zamierzalimy wyprowadziæ z podanej zasady i wniosek ten mo¿na w pe³niejszy sposób tak
wyraziæ:
Wniosek czwarty
Papie¿ osobicie jest podmiotem w³adzy kocielnej w taki sposób, ¿e
SAM JEDEN posiada tê w³adzê w pe³ni i odrêbnie od Episkopatu, ale nie
oddzielnie, a tylko w relacji do niego. Natomiast Episkopat ze swej strony
jest podmiotem tej w³adzy w taki sposób, ¿e równie¿ posiada j¹ w pe³ni,
ale W SWEJ CA£OCI z³o¿onej ze wszystkich Biskupów, równie¿ odrêbnie od Papie¿a, chocia¿ znów w relacji do niego i w ramach podporz¹dkowania hierarchicznego Papie¿owi.
Wniosek ten sam siê ju¿ uzasadni³ i nie potrzeba niczego dodawaæ.
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Uwaga o zasadzie wiêkszoci g³osów
Warto teraz rozwa¿yæ wa¿n¹ uwagê na temat zasady wiêkszoci lub
pe³nej liczby g³osów podczas nale¿ytego i obowi¹zuj¹cego zatwierdzania postanowieñ soborowych, która ostatnio bywa rozwa¿ana. Czy mianowicie wymagana jest wówczas tylko wiêkszoæ g³osów, czy raczej
moralna jednomylnoæ, a mo¿e nawet ca³kowita zgoda?
W kwestii tego rodzaju do rozwiania w¹tpliwoci wystarczy jedna
jedyna zasada: Episkopat stanowi odrêbny podmiot w³adzy kocielnej,
a wszyscy Biskupi posiadaj¹ tê w³adzê w swej ca³oci, a nie w powi¹zaniu z Papie¿em.
Skoro zatem sam Episkopat stanowi odrêbny podmiot w³adzy, to
staje siê jasne, ¿e decyzja wydana przez niego w przesz³oci, lub
która ma byæ wydana w przysz³oci, nie jest decyzj¹ ca³ej w³adzy,
która tkwi w swych obu podmiotach, ale jest to tylko decyzja drugiego z podmiotów w³adzy. St¹d gdy rozwa¿amy problem wiêkszoci
g³osów trzeba zwróciæ tylko uwagê, jaka liczba niezbêdna jest, aby
decyzja tego odrêbnego podmiotu w³adzy sta³a siê pewna i obowi¹zuj¹ca, chocia¿ nie jest to decyzja ca³ego Kocio³a i ca³ej w³adzy
kocielnej. Dalej wiêc nawet jednomylna decyzja ca³ego Episkopatu
nie staje siê tym samym ostateczn¹ decyzj¹ Kocio³a, ale jest to ostateczna decyzja drugiego podmiotu w³adzy kocielnej, zgodnie z zasad¹ i uprawnieniem tego podmiotu. Przekonamy siê - i ju¿ widzielimy - ¿e jest to powód, dla którego postanowienia soborowe wymagaj¹ papieskiego zatwierdzenia, które powinno byæ raczej nazwane
ostateczn¹ decyzj¹ pozosta³ego, a wiêc pierwszego podmiotu w³adzy
kocielnej. O tym powiemy póniej.
Poniewa¿ Episkopat posiada w³adzê w swej ca³oci, a nie w po³¹czeniu z Papie¿em, dlatego nie jest wa¿ne, czy ustanowiona bêdzie
regu³a wiêkszoci g³osów, czy te¿ wymagana bêdzie moralna jednomylnoæ, albo nawet ca³kowita zgoda. Zawsze chodzi bowiem o decyzjê jednego tylko z podmiotów w³adzy, a decyzja drugiego podmiotu pozostaje nietkniêta. Nawet jednomylna zgoda Episkopatu nie
zwiêksza autorytetu Papie¿a, gdy¿ jest dla niego czym wtórnym,
podobnie jak nie pomniejsza go przeciwne stanowisko. Natomiast
gdyby jednomylne stanowisko Episkopatu by³o przeciwne decyzji
Papie¿a, to mog³aby powstaæ powa¿na trudnoæ. Niepowa¿ne jest jednak, za przeproszeniem, przywo³ywanie tej zgodnoci jako argumentu
i d³u¿sze rozwa¿anie tej sytuacji, gdy g³osy obu podmiotów w³adzy
wychodz¹ na jedno. Dlaczego? Otó¿, gdy pierwszy podmiot w³adzy
kocielnej wyda jak¹ niew¹tpliw¹ decyzjê, a drugi podmiot ze swej
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wa¿niejszej strony równie mocno stwierdzi to samo, to jak¿e jeszcze
dopuszczaæ w¹tpliwoci? Czy decyzja nie bêdzie pewna bez jednomylnej zgody owego drugiego podmiotu w³adzy? Nie mogê siê powstrzymaæ i nie przywo³aæ okropnego przyk³adu takiego sposobu
mylenia, który w podobnym kszta³cie sta³ siê kiedy nieszczêsnym
prawem w pewnym czcigodnym narodzie, który najlepszy Bóg zechcia³ uczyniæ moj¹ ojczyzn¹. Prawo to zwa³o siê Liberum veto i by³o
uwa¿ane za nienaruszalne41. Cokolwiek najkorzystniej i po¿ytecznie,
zgodnie uchwalili król, senat i lud, móg³ którykolwiek z g³osuj¹cych
uniewa¿niæ przez jedno tylko s³owo: nie pozwalam. Z pewnoci¹ by³
to ustrojowy potwór, a o ile bardziej siê na tym zastanawiam, to tym
bardziej siê przekonujê, jak bardzo przypomina zasadê, któr¹ siê nam
przedstawia.
Niezale¿nie od tego, z pewnoci¹ powraca nasze twierdzenie, ¿e nie
jest to zagadnienie a¿ tak istotne, aby brak jego rozstrzygniêcia utrudnia³ sprawê w³adzy kocielnej. Gdyby bowiem wymagaæ jednomylnoci, to bêdzie potrzebna tylko do tego, aby decyzja Episkopatu zosta³a w
swej zasadzie i ze swej strony jak najmocniej utwierdzona i uzyska³a
pe³n¹ moc i znaczenie. By³oby to konieczne tylko w tych przypadkach,
gdy niezbêdne jest stwierdzenie decyzji zupe³nego autorytetu Episkopatu. Dzieje siê tak jedynie w tych przypadkach (które uwa¿amy za
wrêcz niemo¿liwe), gdyby decyzja Episkopatu sprzeciwia³a siê decyzji
Papie¿a. Wówczas potrzebna by³aby nie tylko jednomylnoæ, ale - je¿eli mo¿na tak powiedzieæ - wrêcz absolutna zgodnoæ. Nawet wtedy,
chocia¿ bez w¹tpienia autorytet decyzji Papie¿a, jako odrêbnego podmiotu w³adzy, pozostawa³by nienaruszony i mia³by co najmniej tak¹
moc, aby owo przeciwne twierdzenie zrównowa¿yæ i znieæ, to jednak
tak¿e i jednomylne zdanie przeciwne mia³oby sw¹ moc. Je¿eli choæ raz
dopucimy taki niemo¿liwy przypadek, to sta³oby siê prawdopodobne,
¿e zdanie Papie¿a - nawet prawdziwe - sta³oby siê w¹tpliwe i podwa¿one. Sytuacja taka przypomina³aby podobne prawo dotycz¹ce konsulów
rzymskich: chocia¿ jeden autorytet nie zniós³by drugiego, to jednak zniesiona zosta³aby decyzja w³adzy. Postaramy siê jasno wykazaæ, ¿e taki
przypadek jest jednak zgo³a wymylony i nale¿y go zaliczyæ do urojeñ.
U¿ycie zgubnej zasady liberum veto rozpowszechni³o siê w Rzeczypospolitej
szlacheckiej od po³owy XVII wieku (po raz pierwszy mia³o miejsce w r. 1639 za panowania W³adys³awa IV Wazy, albo w r. 1652, za rz¹dów Jana Kazimierza, gdy na sejmie
wiosennym klient Janusza Radziwi³³a, W. Siciñski swym protestem sprzeciwi³ siê prolongacie obrad). W ci¹gu jednego stulecia (do 1764 r.) zerwane zosta³o 60 procent
wszystkich sejmów. Liberum veto zniesione zosta³o ostatecznie w Konstytucji 3 maja
(przyp. t³um.).
41
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Jednak¿e w tych przypadkach, gdy decyzja Episkopatu nie sprzeciwia siê decyzji Papie¿a, obowi¹zuje inna zasada. Skoro bowiem decyzja
Episkopatu pochodzi od jednego z dwóch podmiotów w³adzy, a jest to
podmiot, który w swej ca³oci posiada w³adzê, zatem ka¿dy widzi, ¿e
podzia³ tego podmiotu na dwie lub wiêcej czêci, dzieli zarazem autorytet - ale nie w³adzê - który przechodzi na wszystkich razem, na dwie
lub wiêcej czêci, a o ile ta czêæ jest wiêksza, o tyle posiada wiêcej
autorytetu. Wyranie domaga siê tego natura rzeczy. Jednak¿e z samej
natury rzeczy, nawet gdyby wiêksza czêci Episkopatu by³a przeciwnego zdania ni¿ Papie¿, nie jest to jednak pe³nia autorytetu tego podmiotu
w³adzy, którym jest Episkopat, a pozosta³a czêæ tego podmiotu tak¿e
posiada swój autorytet w swojej czêci. Czy po dodaniu do niego najpe³niejszego autorytetu tego drugiego, zupe³nego podmiotu w³adzy, którym jest Papie¿, nie powstanie wystarczaj¹co potê¿ny autorytet, aby
ca³a sprawa zosta³a ponad potrzebê w³aciwie okrelona? Co za nale¿y
powiedzieæ, gdy nie mniejsza, ale wiêksza, albo nawet najwiêksza czêæ
Episkopatu zgadza siê z Papie¿em? Wówczas sprawa zosta³a po trzykroæ, albo nawet czterokrotnie os¹dzona.
Je¿eli za mielibymy pozostaæ na gruncie tych samych warunków, to
nawet bez brania pod uwagê Papie¿a nale¿y tê sprawê uznaæ za s³uszn¹
i uzasadnion¹. Skoro bowiem Episkopat jako taki stanowi odrêbny podmiot w³adzy, a w³adza ta jest w posiadaniu wszystkich Biskupów ³¹cznie,
zatem jedyn¹ zasad¹ pozwalaj¹c¹ oceniæ autorytet i znaczenie decyzji
Episkopatu jest wiêkszoæ g³osów. W przeciwnym wypadku Episkopat
posiada³by i zarazem nie posiada³ zgo³a ¿adnego autorytetu. Posiada³by,
gdy¿ ma takie uprawnienie, a nie posiada³by, gdy¿ w praktyce autorytet
ten by nie istnia³. Nie istnia³by, powiadam, bo gdyby trzeba by³o os¹dziæ
jak¹ sprawê i jaki pogl¹d zyska³by wiêkszoæ g³osów, to mo¿na powiedzieæ, ¿e to nie wystarczy, a wiêc tym bardziej nie wystarczy mniejszoæ g³osów. Pytam wiêc, gdzie wówczas bêdzie autorytet? Czy¿ wówczas nie zniknie, jak stwierdzi³em i zgo³a nie istnieje? Mo¿na domagaæ
siê silniejszej wiêkszoci, ale jakiej? W ten sposób nie powstanie wystarczaj¹cy autorytet, a chocia¿ istnia³by moc¹ uprawnienia, to w praktyce by nie istnia³, chyba, ¿eby siê dosz³o do zasady ca³kowitej jednomylnoci. ¯¹danie takie nie tylko wystêpuje wbrew naturze rzeczy, ale
jest te¿ niedorzeczne i to w³anie jest ta zasada, o której wspomina³em,
a wiêc liberum veto.
Wystarczy tyle powiedzieæ, ale poniewa¿ ma to wa¿ne znaczenie,
dlatego mo¿emy jeszcze rozwa¿yæ jedno twierdzenie. Aby za nie naruszyæ porz¹dku zasad i wniosków, sformu³ujemy go w postaci krótkiego
wyjanienia.

61

O Papie¿u i Episkopacie...

Wyjanienie
Wynika st¹d zatem, ¿e kwestia o wiêkszoci g³osów, a tak¿e o jednomylnoci Biskupów zgromadzonych na Soborach dotyczy jedynie rozpoznania autorytetu decyzji tego jednego z podmiotów w³adzy kocielnej, którym jest Episkopat. Dlatego kwestia ta nie ma tak wa¿nego znaczenia, gdy¿ zawsze pozostaje jeszcze autorytet drugiego z podmiotów,
czyli Papie¿a, którego autorytet zawsze mo¿e umocniæ autorytet Episkopatu, gdy jest zbyt ma³y, albo os³abiæ, gdy jest zbyt wielki, niezale¿nie od iloci oddanych g³osów.
Teraz za nale¿y przyj¹æ drug¹ zasadê, która jeszcze lepiej pozwoli
rozwi¹zaæ podjêty przez nas problem o formalnej zasadzie, moc¹ której
Episkopat staje siê prawdziwy i prawowity.
Zasada ta dotyczy ostatecznej relacji pomiêdzy Papie¿em a Episkopatem i relacjê t¹ ju¿ znamy, gdy¿ opiera siê na odpowiedzi na pytanie:
Papie¿ czy Episkopat posiadaj¹ pe³niê w³adzy w razie ich niezgodnoci?
Odpowied ta zale¿y z kolei od innego pytania, a mianowicie: który z tych dwóch podmiotów jest niezale¿ny od drugiego, a który jest
zale¿ny? Dlatego nasza zasada powinna dotyczyæ problemu zale¿noci podmiotów.
W zwi¹zku z tym, poniewa¿ wesz³y w u¿ycie niezbyt ³aciñskie okrelenia: zale¿noæ, niezale¿noæ, zale¿nie, niezale¿nie, dlatego my tak¿e
bêdziemy z nich korzystaæ, tak jak ju¿ nieraz przedtem. Zadbamy natomiast szczególnie o to, abymy w dyskusji z naszymi przeciwnikami
nie omijali ich w³aciwego sensu. Nasi przeciwnicy powszechnie
twierdz¹, ¿e Papie¿ nie jest zgo³a niezale¿ny od Biskupów i obszernie
rozwodz¹ siê nad pewn¹ zale¿noci¹ Papie¿a. Jednak¿e s³owo zale¿noæ jest dwuznaczne, a w takim sporze jak nasz powinno byæ u¿ywane tylko w jednym cis³ym znaczeniu. Przecie¿ ojciec rodziny tak¿e
jest zale¿ny od swych dzieci, ale czy nale¿y tutaj mówiæ o prawdziwej
zale¿noci? A mo¿e raczej prawdziw¹ zale¿noci¹ jest w tym przypadku
uzale¿nienie dzieci od ojca? Ze strony ojca nie wystêpuje bowiem zale¿noæ, ale pewne powi¹zanie, które powinno byæ nazywane cis³ym,
filozoficznym i teologicznym okreleniem relacja. Naszym zdaniem przede
wszystkim w tym znaczeniu Papie¿ pozostaje w istotnej i koniecznej
relacji z Episkopatem i w tym samym sensie twierdzimy równie¿, ¿e
Papie¿ nie popada w ¿adn¹ prawdziw¹ i we w³aciwym sensie tego s³owa zale¿noæ od Episkopatu.
Natomiast nasi przeciwnicy, którzy powinni byli mówiæ o relacji, woleli mówiæ o zale¿noci i w ten sposób popadli w dwuznacznoæ. W ten
sposób w³aciwe znaczenie terminów mo¿e byæ pomocne albo szkodliwe.
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Zatem relacja jest pojêciem ogólnym, które zak³ada zwi¹zek pomiêdzy dwiema rzeczami, natomiast zale¿noæ jest pojêciem szczegó³owym
(jedn¹ z postaci, albo raczej klas¹ relacji), która bierze pod uwagê tylko
jeden rodzaj powi¹zañ pomiêdzy dwiema rzeczami, gdy jedna rzecz zale¿y od drugiej. Relacja dotyczy wiêc obu powi¹zanych rzeczy, natomiast zale¿noæ odnosi siê tylko do jednej z nich.
Po zwróceniu uwagi na te problemy, mo¿emy ju¿ podaæ kolejn¹ zasadê.
Zasada pi¹ta
Sam Papie¿ z Bo¿ego ustanowienia posiada ca³¹ w³adzê kocieln¹ nie
tylko osobicie, ale równie¿ niezale¿nie od Episkopatu, chocia¿ w relacji do niego. Natomiast Episkopat i to nie tylko pojedynczy Biskupi,
ale równie¿ w ca³oci, traktowany jako jeden podmiot, posiada tak¹
sam¹ w³adzê moc¹ w³asnego uprawnienia, które pochodzi z Bo¿ego
ustanowienia, ale nie tylko w relacji do Papie¿a, ale w równie¿ w zale¿noci od niego.
Wszystkie argumenty na rzecz tej zasady zosta³y ju¿ dawno podane.
Skoro bowiem Papie¿ jest pierwszym podmiotem w³adzy kocielnej,
moc¹ Bo¿ego ustanowienia;
skoro moc¹ Bo¿ego ustanowienia jest zasad¹, fundamentem i orodkiem tej w³adzy;
skoro - dalej - moc¹ Bo¿ego ustanowienia, sam posiada osobicie
wszelk¹ w³adzê, aby niczego jej nie zabrak³o i aby nie by³a zwana w³adz¹
podzielon¹;
to w istocie Papie¿ - moc¹ Bo¿ego ustanowienia - nie jest od nikogo
uzale¿niony w posiadaniu tej w³adzy, nikt nie mo¿e udzieliæ Papie¿owi
tej w³adzy, ani go jej pozbawiæ, a wiêc Papie¿ powinien byæ zwany zgo³a
niezale¿nym od Episkopatu. Natomiast z drugiej strony:
skoro Episkopat, tak¿e moc¹ Bo¿ego ustanowienia, jest drugim podmiotem w³adzy kocielnej;
skoro nie jest zasad¹, ale ni¿szym jej kresem, niejako na obrze¿ach
w³adzy;
skoro w swej ca³oci, na kszta³t cia³a, posiada tê pe³n¹ w³adzê, w ten
sposób, ¿e cia³o mo¿na - gdy Bóg pozwoli - podzieliæ na wiele czêci, to
jednak w³adza siê nie dzieli, a wiêc moc¹ Bo¿ego ustanowienia Episkopat otrzyma³ jeden personalny orodek jednoci.
W podobny sposób, moc¹ Bo¿ego ustanowienia, Episkopat jako taki
jest drugim orodkiem w³adzy kocielnej, zale¿nym od Papie¿a.
Jego zale¿noæ jest zale¿noci¹ drugiego od pierwszego.
Zale¿noci¹ kresu od zasady.
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Zale¿noci¹ ¿ywego, istniej¹cego cia³a od swego orodka istnienia
i ¿ycia.
Na mocy samej natury rzeczy widzimy jasno, ¿e zasada zale¿noci
zawiera siê ca³kowicie po stronie Episkopatu, a nie Papie¿a, za wyj¹tkiem zasady relacji.
Zarazem okazuje siê, ¿e zasada i regu³a ostatecznej relacji pomiêdzy
Papie¿em i Episkopatem polega na tej istotnej zale¿noci Episkopatu od
Papie¿a, która pochodzi z Bo¿ego ustanowienia. Papie¿ za ze swej strony
jest zale¿ny wy³¹cznie od Boga.
Nastêpnie nale¿y szczególnie odró¿niæ zale¿noæ ca³ego Episkopatu
i poszczególnych Biskupów od Papie¿a. Rozró¿nienie to wynika z innej, wystarczaj¹co ju¿ przez nas przedstawionej ró¿nicy pomiêdzy poszczególnymi Biskupami, a ca³ym Episkopatem.
Zale¿noæ ca³ego Episkopatu od Papie¿a zosta³a w³anie przedstawiona.
Natomiast zale¿noæ poszczególnych Biskupów od Papie¿a jest innego rodzaju i znacznie mocniejsza.
Ca³y Episkopat posiada - jak wiemy - pe³niê w³adzy wprost od Boga,
co do substancji, a zale¿nie od Papie¿a, co do wykonywania tej w³adzy.
Ró¿nicê pomiêdzy substancj¹, a wykonywaniem w³adzy rozwa¿ymy dok³adniej w drugiej ksiêdze, chocia¿ na podstawie tego, co ju¿ zosta³o
powiedziane wystarczaj¹co ju¿ widaæ na czym polega. Poniewa¿ ca³y
Episkopat posiada tê sam¹ ca³¹ w³adzê, chocia¿ w uzale¿nieniu co do jej
wykonywania, co i Papie¿, dlatego mo¿na i trzeba powiedzieæ, ¿e stanowi kolegê42 Papie¿a w urzêdzie, jak równy z równym, chocia¿ na swym
miejscu i korzysta z tych samych praw. Skoro za z praw wynika zaszczyt i jurysdykcja, to Episkopat posiada równie¿ najwy¿sz¹ jurysdykcjê i zaszczyt, stosownie do swego miejsca.
Nie mo¿na za w ten sposób mówiæ o poszczególnych Biskupach,
z których ¿aden nie posiada sam jeden ani pe³nej w³adzy, ani takiej w³adzy, jak ca³y Episkopat, ale ka¿dy jest uczestnikiem w³adzy Episkopatu
w odpowiedniej czêci. Dlatego poszczególni Biskupi w Episkopacie s¹
zale¿ni z dwóch wzglêdów: po pierwsze zale¿¹ od Episkopatu, w taki
sposób jak w ka¿dym, a zw³aszcza w wiêtym kolegium, poszczególni
cz³onkowie s¹ zale¿ni od ca³oci, po drugie za zale¿ni s¹ od Papie¿a.
42
Okrelenie kolega (collega) wywodzi siê wprost z ustroju staro¿ytnego republikañskiego Rzymu i oznacza³o ka¿dego z dwóch konsulów, wspó³towarzyszy na najwy¿szym urzêdzie cywilnym i wojskowym. Gdy w r. 53 przed Chr. Gnejusz Pompejusz
(106-46 przed Chr.) zosta³ jedynym konsulem (consul sine collega), by³o to powa¿ne
wzmocnienie jego w³adzy (przyp. t³um.).
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Poszczególni Biskupi s¹ znów zale¿ni na dwa sposoby od Papie¿a. Po
pierwsze wprost, z tego samego powodu jak od Episkopatu. Skoro bowiem s¹ zale¿ni od Episkopatu z tego powodu, ¿e posiada on pe³niê
w³adzy, której pojedynczy Biskupi nie posiadaj¹ inaczej jak tylko po
czêci, to tym bardziej Biskupi s¹ zale¿ni od Papie¿a, który w pe³ni
posiada tê sam¹ w³adzê jak i Episkopat, a nawet uprzednio, osobicie
i niezale¿nie. Po drugie za zale¿¹ od Papie¿a z tego powodu, ¿e zostali
przez niego do³¹czeni do wiêtego kolegium, staj¹c siê jego przybranymi kolegami, a to kolegium, nawet gdy jest pe³ne, to w pe³ni zale¿y od
Papie¿a. Wynikaj¹ wiêc ze swego kolegium jak czêæ wynika z ca³oci.
Jest to zale¿noæ porednia, ale silniejsza. Je¿eli bowiem ca³e kolegium,
z ca³ym swym autorytetem, jest w pe³ni i we wszystkim zale¿ne od
Papie¿a, to o ile¿ pe³niejsza bêdzie zale¿noæ tych, którzy maj¹ tylko
udzia³ w okrelonej czêci autorytetu tego kolegium?
Wszystkie te uwagi obszernie wyjaniaj¹ rozwa¿an¹ kwestiê i mo¿emy je zebraæ, tak wiêc:
Wniosek pi¹ty
Inna jest zale¿noæ ca³ego Episkopatu od Papie¿a, a inna poszczególnych Biskupów od Papie¿a. Episkopat bowiem jest koleg¹ Papie¿a
w urzêdzie i jak równy z równym, chocia¿ na w³asnym miejscu, uczestniczy w tej samej w³adzy, a zale¿y od Papie¿a tak jak to, co jest wtórne
od pierwotnego, jak kres od zasady, jak cia³o od swego orodka ¿yciowego. Natomiast poszczególni Biskupi, z których ka¿dy jest cz³onkiem
tego wiêtego kolegium, którym jest Episkopat, zale¿¹ po pierwsze od
ca³oci swego kolegium, a na dwa sposoby s¹ uzale¿nieni od Papie¿a,
a wiêc po pierwsze wprost, na tej samej zasadzie, co zale¿¹ od swego
kolegium, natomiast bardziej po drugie, gdy¿ Papie¿ posiada tak¹ sam¹
pe³niê w³adzy, jak kolegium Biskupów, ale uprzednio, osobicie i niezale¿nie, a wiêc poszczególni Biskupi s¹ te¿ od niego zale¿ni jako cz³onkowie kolegium Biskupów, wraz z tym kolegium, czyli niejako porednio, ale na mocy wy¿szej zasady podporz¹dkowania, gdy¿ posiadaj¹ tylko czêæ tego autorytetu43, bêd¹c w tym kolegium, którego ca³y autorytet jest zale¿ny od Papie¿a.
Kto móg³by z nas kpiæ i zarzuciæ nam, ¿e nie zgadzamy siê na podzia³ w³adzy na
czêci, ale mówimy o czêciach autorytetu. Niech wiêc zwróci uwagê, ¿e nie mówimy
o czêciach w³adzy, ale o czêciach autorytetu. Dla unikniêcia takie zarzutu u¿ywamy
innych okreleñ.
Mo¿liwe, ¿e terminy w³adza i autorytet nie ró¿ni¹ siê zbytnio, ale - o ile siê nie mylimy
- to okrelenie w³adza bardziej dotyczy rzeczy, a autorytet - osoby, gdy¿ w³adza dotyczy
43
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Po tych rozwa¿aniach trzeba jeszcze przywo³aæ jedn¹ zasadê pomocnicz¹, która wydaje siê dotyczyæ innych kwesti, ale dotyczy w istocie naszego tematu.
Zasada ta dotyczy przedmiotu w³adzy, który wspólnie posiadaj¹ Papie¿
i Episkopat. Nale¿y bowiem odró¿niæ przedmiot i kres w³adzy. Kresem
w³adzy bez w¹tpienia jest lud wierny, a przedmiotem ta rzecz, albo cel dla
osi¹gniêcia którego w³adza zosta³a ustanowiona i jest wykonywana.
Tym celem jest sam Bóg, do którego d¹¿y cz³owiek wierz¹cy. Wszelka w³adza kocielna zosta³a ustanowiona w tym celu, aby ludzie zostali
doprowadzeni do tego celu i temu s³u¿y, aby Bóg by³ udzielany ludziom,
a ludzie mogli siê spotkaæ z Bogiem.
Bóg udziela siê za ludziom wpierw ogólnie, jako ich ogólny cel,
a nastêpnie w sposób szczegó³owy, jako Prawda, Dobro i Sprawiedliwoæ. Koció³ zatem, to znaczy w³adza kocielna, udziela Boga
ludziom jako Prawdê, Dobro i Sprawiedliwoæ.
Pierwsze czyni moc¹ swej w³adzy nauczania i stanowienia praw.
Drugie moc¹ w³adzy jurysdykcyjnej w cilejszym sensie.
Trzecie - w koñcu - o ile jest w³adz¹ tej jurysdykcji, która polega na
kierowaniu i rz¹dzeniu.
Podobnie wiêc jak w tej potrójnej pos³udze Koció³ zawsze udziela
jednego i tego samego Boga, który jest najwy¿szym i osobowym ród³em tej trojakiej rzeczy, tak samo w³adza kocielna posiada jedno najwy¿sze uprawnienie, które jest ostatecznym ród³em owego trojakiego
uprawnienia, jak na to zwrócilimy uwagê w naszych wyjanieniach.
Nastêpnie Prawda, Dobro i Sprawiedliwoæ s¹ jednym, tak jak Bóg
jest jeden.
Zatem koniecznie i z istoty jest jeden przedmiot, w odniesieniu do
którego wykonywana jest w³adza kocielna, którego co do rzeczy nawet w myli nie mo¿na podzieliæ na dwie czêci.
uprawniania, a autorytet - wykonywania tego uprawnienia. Mo¿na wiêc zgodnie z natur¹
rzeczy uznaæ, ¿e poszczególni biskupi w ¿adnym razie nie posiadaj¹ czêci w³adzy, któr¹
ca³y Episkopat posiada jedn¹ i niepodzieln¹, sam jeden w swej ca³oci w sposób niepodzielny, ale biskupi posiadaj¹ czêæ autorytetu, gdy¿ osobicie siê zbieraj¹, aby wykonywaæ i wype³niaæ swój autorytet. Tym bardziej za nale¿y odró¿niæ w³adzê od autorytetu z tego powodu, ¿e w razie podzia³u pomiêdzy Biskupami, gdy jedna czêæ g³osowa³a
poprawnie, a druga z koniecznoci le, wówczas ta druga czêæ nie pe³ni³a w³adzy i nie
mia³a z ni¹ ³¹cznoci, ale zachowa³a autorytet, przynajmniej do czasu wydania ostatecznej decyzji, której powinna siê podporz¹dkowaæ, aby nie utraciæ tak¿e i autorytetu.
Wynika st¹d, ¿e po pierwsze zgo³a nie dzielimy w³adzy na czêci, a po drugie staje siê
jasne, w jaki sposób pojedynczy Biskupi maj¹ udzia³ we w³adzy, ale nie maj¹ czêci w³adzy. Maj¹ mianowicie udzia³ w jej wykonywaniu i uczestnicz¹ we wspólnym podejmowaniu
decyzji, a ta czêæ wykonywania w³adzy mo¿e byæ najstosowniej nazwana autorytetem.
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Wynika st¹d jeszcze inna obiektywna i naturalna zasada, która dowodzi ponadto, ¿e w³adza kocielna ze swej najg³êbszej natury jest jedna i ta sama numerycznie, równie¿ z koniecznoci, ze wzglêdu na swój
przedmiot i w wykonywaniu swych czynnoci.
Na koniec wynika st¹d, ¿e w³adza kocielna w wykonywaniu swych
powinnoci nie tylko nie powinna, ale tak¿e nie mo¿e byæ podzielona na
czêci, chocia¿ ró¿nicuje siê na dwa podmioty, a - moc¹ Bo¿ej Opatrznoci - nigdy siê tak nie sta³o i nigdy tak siê nie stanie.
To jest w³anie nasza zasada.
Zasada szósta
Przedmiot w³adzy kocielnej, którym jest sam Bóg oraz Jego Prawda,
Dobro i Sprawiedliwoæ, nigdy nie zezwoli, aby w powsta³a jakakolwiek
prawdziwa niezgodnoæ pomiêdzy dwoma podmiotami w³adzy kocielnej, wykonuj¹cymi swój urz¹d, gdy¿ jest absolutnie jeden i niepodzielny.
Mówimy tutaj o prawdziwej, nie za o rzekomej niezgodnoci. Trzeba
siê zgodziæ, ¿e liczne rzekome niezgodnoci mia³y miejsce i jeszcze siê
bêd¹ zdarzaæ. Jednak¿e koniecznie trzeba zrozumieæ, ¿e te wszystkie
niezgodnoci, by³y i bêd¹ jedynie rzekome.
Rzekom¹ niezgodnoci¹ nazywamy tak¹, która istnieje jedynie materialnie, a formalnie wcale nie ma miejsca. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dokona³ siê lub mo¿e siê dokonaæ roz³am pomiêdzy Biskupami i Episkopat
wydaje siê podzielony na dwie czêci. W istocie istnieje za niezgodnoæ pomiêdzy Biskupami, a nie pomiêdzy Episkopatem a Papie¿em.
Zawsze bowiem jedna z czêci Episkopatu zachowuje ³¹cznoæ z Papie¿em, a w ³¹cznoci tej tkwi formalna zasada jednoci, a materialna
niezgoda w ramach Episkopatu w ¿adnym razie nie staje siê formaln¹
niezgod¹ pomiêdzy Episkopatem a Papie¿em.
Widzielimy ju¿ zasadê tej rzeczy, która polega na tym, ¿e wszelka
tego rodzaju niezgoda pozostaje na poziomie Biskupów, to znaczy
pomiêdzy kolegami w tym wiêtym kolegium, które stanowi Episkopat i drugi podmiot w³adzy kocielnej.
Zasadê t¹ sugeruje zarówno sama istota rzeczy, jak równie¿ zasada,
któr¹ niedawno przedstawilimy.
Z natury rzeczy dowiadujemy siê, ¿e s¹ dwa odrêbne podmioty w³adzy, a wiêc wynika st¹d, ¿e mog³oby pomiêdzy nimi dojæ do formalnej
niezgody tylko wtedy, gdyby przeciwstawi³y siê sobie w ca³ej pe³ni.
Tymczasem, gdy niezgoda ma miejsce w ramach Episkopatu, to nie ma
¿adnej niezgody pomiêdzy dwoma podmiotami w³adzy.
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Teraz dochodzi do g³osu zasada, która zosta³a powy¿ej przedstawiona, a z niej mocno i wyranie wynika, ¿e ka¿dy i obydwa podmioty
powinny kierowaæ siê tym samym przedmiotem, t¹ sam¹ Prawd¹, Dobrem i Sprawiedliwoci¹, oraz tym samym kierowaæ sw¹ w³adz¹. Natomiast ze strony Papie¿a rzecz jest dope³niana, gdy¿ Papie¿ jest podmiotem w³adzy we w³asnej osobie, a wiêc sam jeden jedyny i dlatego
ten podmiot wykonuj¹cy sw¹ w³adzê, tak¿e jest jedyny. Skoro za
ponadto Papie¿ rz¹dzi moc¹ prawa Bo¿ego, a prawo to nie mo¿e ani
upaæ, ani nie mo¿e go brakn¹æ, dlatego te¿ Papie¿ zawsze bêdzie
wype³nia³ sw¹ w³adzê wobec jej przedmiotu, gdy¿ niejako zosta³ z ni¹
zjednoczony. Bez w¹tpienia jest to najsilniejszy argument na rzecz
nieomylnoci papieskiej, któr¹ wnet potwierdzimy na jej odpowiednim miejscu. W tej chwili za najpewniejsze jest, ¿e Papie¿ zawsze
bêdzie wykonywa³ sw¹ w³adzê kocieln¹.
Episkopat tak¿e nie mo¿e zgin¹æ, ale z innego powodu. Skoro nie
stanowi jednej osoby, a Chrystus nie prosi³ Ojca w tej sprawie, ani nie
obieca³ poszczególnym Biskupom, ¿e ich wiara nie ustanie, to mog³o siê
staæ i sta³o siê, ¿e wielu z nich porzuci³o sw¹ pos³ugê. Nale¿y jednak
pobo¿nie wierzyæ, a dowiadczenie tego dowodzi, ¿e nigdy siê tak nie
stanie, ani nigdy siê tak nie sta³o, aby ca³y Episkopat, albo nawet jego
wiêksza czêæ móg³ porzuciæ sw¹ pos³ugê. Zdarza³y siê pojedyncze smutne
wyj¹tki, na przyk³ad w Rimini albo w Seleucei44, gdzie trzeba przyznaæ,
¿e wiêkszoæ Episkopatu porzuci³a swój urz¹d. Jednak¿e mimo to, niezale¿nie od pobo¿nej opinii, ¿e wiêkszoæ Episkopatu nigdy nie odst¹pi
od swej pos³ugi, z natury rzeczy jest pewne, ¿e nigdy siê nie sta³o, ani
siê tak nie stanie, ¿eby ca³y Episkopat w ka¿dej sytuacji okaza³ siê
to¿samy z przedmiotem w³adzy kocielnej, tak jak Papie¿. Z tego powodu w Episkopacie mog³y siê najpierw zdarzyæ niezgodnoci, a póniej mo¿na w sposób prawdopodobny twierdziæ, ¿e Episkopat jest materialnie zawodny, to znaczy w swej wiêkszej czêci, chocia¿ nigdy nie
mo¿e zgin¹æ w swej wiêkszej czêci. W odpowiednim miejscu wyka¿emy to w ca³ej pe³ni.
Nie ma powodu, aby twierdziæ, ¿e to niemo¿liwe, gdy¿ brak powodów,
aby to by³o konieczne. Niezale¿nie od tego czy wiêksza, czy te¿ mniejsza czêæ Episkopatu wype³nia swój urz¹d i kieruje prawdziwym przedmiotem w³adzy kocielnej, zawsze mamy sposób, aby poznaæ, która czêæ
rzeczywicie kieruje tym boskim przedmiotem, a wiêc która czêæ stanowi prawdziwy i prawowity Episkopat. Z pewnoci¹ bêdzie to ta czêæ,
44
Ks. Semenenko podaje przyk³ady miast, w których Koció³ zosta³ zniszczony
wskutek wrogich najazdów, albo ich biskupi popadli w herezjê (arianizm) b¹d w schizmê (przyp. t³um.).
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która wraz z Papie¿em s³u¿y temu samemu wiêtemu przedmiotowi, gdy¿
jest to jedyny przedmiot, z koniecznoci kierowany przez Papie¿a.
Takie jest zatem znaczenie zasady stwierdzaj¹cej, ¿e przedmiot w³adzy kocielnej jest jeden i ten sam.
Wybitny autor ksi¹¿ki, która rozpoczê³a obecne d³ugie spory, zaproponowa³ w³asn¹ ciekaw¹ teoriê, aby pokazaæ w jaki sposób Papie¿ sta³by siê nieomylny, gdy Episkopat zebrany na Soborach w okrelonych
terminach, towarzysz¹c Papie¿owi, naucza³by go na czym polega Prawda, Dobro i Sprawiedliwoæ, a wiêc najwiêtszy przedmiot w³adzy kocielnej. Natura spraw Bo¿ych poucza nas jak dowolna, albo raczej zniekszta³cona jest ta teoria. Trzeba j¹ zatem poprawiæ. Nale¿y wiêc wykazaæ, ¿e to Episkopat, a nie Papie¿, nie tyle staje siê, ale raczej jest
nieomylny. Je¿eli zamierzamy odkryæ jak rodzi siê nieomylnoæ, to rozwa¿my zasadê, któr¹ da³ nam Chrystus, a któr¹ umieci³ w stworzonej
przez siebie naturze, a mianowicie, ¿e to nie fundament zale¿y od gmachu, ale gmach od fundamentu i nie Papie¿ od Episkopatu, ale Episkopat
od Papie¿a.
Nale¿y wiêc bez w¹tpienia uznaæ, ¿e istniej¹ dwa podmioty i jedyny
przedmiot w³adzy, a pomiêdzy nimi nie mo¿e dojæ do ¿adnego prawdziwego i formalnego podzia³u. Taka jest prawda, która z jednej strony
potwierdza zale¿noæ Episkopatu od Papie¿a, a z drugiej strony pozwala
rozpoznaæ gdzie jest formalny Episkopat.
Wynika st¹d nastêpuj¹cy wniosek:
Wniosek szósty
Gdyby nawet hipotetycznie tylko twierdziæ, ¿e mo¿e dojæ do prawdziwego podzia³u pomiêdzy dwoma podmiotami w³adzy kocielnej, pomiêdzy Papie¿em i ca³ym Episkopatem, to by³oby to nie tylko zaprzeczeniem zale¿noci Episkopatu od Papie¿a, który istnieje moc¹ Bo¿ego
ustanowienia, ale by³oby to tak¿e zaprzeczeniem istnienia Boga, gdy¿
jego Prawda, Dobro i Sprawiedliwoæ s¹ jedynym i niepodzielnym przedmiotem, którym zajmuje siê w³adza kocielna. Oznacza³oby to nastêpnie zniszczenie tej w³adzy, nie tylko w odniesieniu do Papie¿a, ale
tak¿e i w przypadku Episkopatu, a wiêc by³oby to zniszczeniem Kocio³a. Z tych wzglêdów nale¿y mocno przyjmowaæ, ¿e Episkopat wziêty
formalnie nigdy nie bêdzie oddzielony od Papie¿a.
Wniosek ten stwierdza ostateczn¹ relacjê pomiêdzy Papie¿em i Episkopatem, której dot¹d poszukiwalimy. Wniosek ten g³osi, ¿e niemo¿liwy jest taki niegodziwy przypadek, aby Papie¿ i Episkopat walczyli ze
sob¹, ¿e nigdy w pe³ni nie mia³ miejsca w przesz³oci, nawet w Rimini.
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Dlatego nie jest powiedziane co nale¿a³oby uczyniæ w takim rozpaczliwym przypadku, który zosta³ zuchwale zmylony. W czasie wydarzeñ
w Rimini mniejsza czêæ Biskupów jednak nie upad³a i stanowi³a Episkopat w sensie formalnym.
Owszem, powa¿ni uczeni dopuszczali powy¿szy przypadek i pamiêtamy o tym. Mimo to, po pierwsze równie wybitni, a nawet s³ynniejsi uczeni byli przeciwnego zdania. Sprawa natomiast dotyczy prawdy, a nie powagi nazwisk. Po drugie istnieje argument, aby wyt³umaczyæ zwolenników powy¿szej teorii. Je¿eli mówimy o wybitnych teologach, na przyk³ad o Janie Turrecremata45, oraz i innych równie s³awnych uczonych, którzy hipotetycznie dopuszczali taki przypadek, to ich
rozumowanie ma podobn¹ moc jak rozwa¿any przez nas powy¿ej fragment prawa kanonicznego. W czasach poprzedzaj¹cych powstanie protestantyzmu wymylane by³y nieszkodliwe teorie, zanim jeszcze nie zrodzi³a siê przewrotna zasada protestancka, ¿e autorytet nale¿y oceniaæ
na mocy wiary, ale wówczas nie mog³y byæ jeszcze w³aciwie ocenione,
aby da³o siê wyranie stwierdziæ czym zagra¿aj¹. Mo¿emy siê zatem
mniej troszczyæ o opinie tych póniejszych teologów, którzy nie dostrzegli, albo nie sprzeciwili siê temu zagro¿eniu. Mo¿na wiêc, a nawet
trzeba nazwaæ ich niezbyt zas³u¿onymi, bo co to za teologowie, którzy
poddaj¹ siê bez walki protestantom?
Nastêpnie mo¿na rzeczywicie przywo³aæ pewne zdarzenia historyczne. Ró¿ne kwestie historyczne oraz ró¿ne punkty zwrotne i fakty dotycz¹ce Rzeczpospolitej Chrzecijañskiej bêdziemy rozwa¿aæ w odpowiednim miejscu, zgodnie z podzia³em naszych badañ46. Obecnie za mo¿emy
krótko stwierdziæ, ¿e gdy pewna czêæ Episkopatu, podaj¹c siê za ca³oæ
i przyw³aszczaj¹c sobie nienale¿ne prawa, w imiê w³asnego autorytetu,
usi³owa³a przymusiæ Papie¿a do poddania siê sobie (a by³o to zw³aszcza
na Soborze w Konstancji47, nie mówi¹c ju¿ o Bazylei48), wówczas sama
45
Jan Turrecremata albo Torquemada (1388-1468), hiszpañski teolog, dominikanin, kardyna³ od 1439 r. (przyp. t³um.).
46
Ks. Semenenko planowa³ napisanie trzeciej, historycznej czêci swego traktatu
(przyp. t³um.).
47
Sobór w Konstancji (1414-1418) zosta³ zwo³any przez antypapie¿a Jana XXIII
(1410-1415), w r. 1415 orzek³, ¿e reprezentuje ca³y Koció³ i ¿e nawet papie¿ winien
mu siê podporz¹dkowaæ. Gdy po usuniêciu Jana XXIII, po rezygnacji Grzegorza XII
(1406-1415) w r. 1415 i po og³oszeniu detronizacji antypapie¿a Benedykta XIII (13941417) Sobór wybra³ w r. 1417 na papie¿a Marcina V (1417-1431), to kolejne decyzje
by³y ju¿ przez niego zatwierdzane i odt¹d (od 42 sesji) Sobór sta³ siê miarodajny dla
Stolicy Apostolskiej (przyp. t³um.).
48
Sobór w Bazylei (1431-1437, a nawet do 1449) zebrany w lipcu 1431 r., obradowa³ pomimo rozwi¹zania go przez papie¿a Eugeniusza IV (1431-1447) w listopadzie
tego samego roku, wystêpowa³ z tez¹ o wy¿szoci Soboru nad papie¿em, w r. 1439
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odebra³a sobie w³asny autorytet. Z tego powodu ¿aden z Soborów,
który stara³ siê w ten sposób obaliæ naturê rzeczy i prawo Bo¿e, nie
mo¿e byæ przez katolików uwa¿any za w pe³ni ekumeniczny. Jak¿e bowiem by³by ekumeniczny, skoro nie by³ chrzecijañski, uczyni³ bowiem
rozdwojenie tam, gdzie Chrystus da³ jedno, a jedno tam, gdzie Chrystus
dwa uczyni³? Sobór, który siê na to odwa¿y³ z pewnoci¹ nie by³ ekumeniczny. Niew¹tpliwie Sobór w Konstancji uczyni³ rozdwojenie tam, gdzie
Chrystus uczyni³ jedno, gdy¿ oddzieli³ sw¹ w³adzê od w³adzy Papie¿a,
a ponadto sw¹ w³adzê postawi³ wy¿ej. Ponadto Sobór ten uczyni³ jedno
tam, gdzie Chrystus uczyni³ dwa, gdy¿ nie odró¿ni³ w³adzy papieskiej (w
ramach zasady) od w³adzy Soboru, ani nie przyzna³ Papie¿owi w³aciwego miejsca, ale zmiesza³ te dwie w³adze. Dlatego nie by³o to ani
ekumeniczne, ani zgo³a chrzecijañskie, pomijaj¹c ju¿ na razie inne zdarzenia z historii tego Soboru.
Nasz wniosek oddala wiêc tego rodzaju zdarzenia od panuj¹cej w Kociele natury spraw boskich i okrela - jak powiedzielimy - ostateczn¹
relacjê pomiêdzy dwoma wzglêdnymi podmiotami w³adzy kocielnej.
Relacja ta polega na tym, ¿e pomiêdzy Papie¿em i Episkopatem potraktowanym w sensie formalnym istnieje tak¿e z koniecznoci jednorodna
forma wykonywania w³adzy, podobnie do jednoci samej w³adzy, któr¹
poznalimy.
Warto tê prawdê uj¹æ w postaci w³aciwej i odrêbnej formu³y.
Wyjanienie
Ostateczna - a tak¿e pierwsza i istotna - relacja pomiêdzy dwoma
wzglêdnymi podmiotami w³adzy kocielnej polega na tym, ¿e pomiêdzy
Papie¿em a Episkopatem w sensie formalnym zawsze istnieje, równie
konieczna jak jednoæ w³adzy, doskona³a jednorodnoæ jej wykonywania, z zachowaniem porz¹dku hierarchicznego i zale¿noci Episkopatu
od Papie¿a.
Mo¿na ju¿ bez przeszkód zdefiniowaæ zasadê stanowi¹c¹ prawdziwy,
prawowity i formalny Episkopat, ów drugi wzglêdny podmiot w³adzy
kocielnej.
Zasada ta ma nastêpuj¹ce brzmienie:

og³osi³ detronizacjê papie¿a i wybra³ Amadeusza hrabiego Sabaudii na antypapie¿a
Feliksa V (1439-1449). Papie¿ Miko³aj V (1447-1455) uzna³ póniej tylko niektóre
sesje soborowe (przyp. t³um.).
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Zasada siódma
Episkopatem w sensie formalnym (drugim wzglêdnym podmiotem
w³adzy kocielnej) jest zgromadzenie Biskupów (cale kolegium, albo
jego czêæ), które sprawuje w³adzê otrzyman¹ bezporednio od Boga,
a w wykonywaniu tak¿e od Papie¿a i w zale¿noci od niego. Episkopat
naucza tej samej Prawdy (w dogmatach i prawach) co Papie¿, s¹dzi
wedle tego samego Dobra (w sprawach moralnoci) i wype³nia tê sam¹
Sprawiedliwoæ (w zakresie dyscypliny i sprawowanych rz¹dów), zachowuje wobec Papie¿a czeæ i poddanie, które bior¹ siê z istniej¹cej
wobec Niego zale¿noci i to nie tylko po uroczystym rozstrzygniêciu
spraw na Soborach, ale równie¿ przed takim rozstrzygniêciem.
Pierwsza czêæ tej zasada jest jedynie prawowitym skutkiem zagadnieñ wczeniej rozwa¿anych.
Natomiast wyjanienia domaga siê czêæ druga, która stwierdza, ¿e
to wszystko obowi¹zuje równie¿ przed uroczystym rozstrzygniêciem na
Soborach.
Gdy tylko podejmiemy rozwa¿ania, to nie bêdzie ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e to wszystko wynika z samej natury rzeczy. Wynika bowiem, ¿e
Episkopat bêd¹c w znaczeniu formalnym prawdziwym i prawowitym
wykonawc¹ w³adzy kocielnej, korzystaj¹c z tej w³adzy, zarówno przed,
jak i po rozstrzygniêciu soborowym, powinien zgadzaæ siê co do opinii
z jej drugim podmiotem, czyli z Papie¿em, powinien tak samo postêpowaæ i tak samo nauczaæ, we wszystkich kwestiach, które nale¿¹ do tej
w³adzy z istoty. W przeciwnym wypadku, albo istnia³yby dwie w³adze,
a tak nie jest, albo Papie¿ nie wykonywa³by w³adzy sam jeden, osobicie i niezale¿nie, ale j¹ wykonuje, albo Episkopat nie by³by obdarzony
wprost przez Boga t¹ w³adz¹, tak¿e przed og³oszeniem rozstrzygniêcia,
nie wykonywa³by tej w³adzy, tak¿e moc¹ w³asnego prawa, a wiêc nie
by³by formalnie Episkopatem, podczas gdy nim jest.
Trzeba w tej sprawie zw³aszcza wielokrotnie rozwa¿yæ, ¿e Papie¿
i Episkopat posiadaj¹ w³adzê, jako w³adzê, gdy chodzi o jej istotê, bezporednio od Boga, a Episkopat w wykonywaniu tej w³adzy posiada j¹
w zale¿noci od Papie¿a. Skoro tak jest, to Episkopat uzyskuje moc do
wykonywania w³adzy wewnêtrznie, od Boga, a nie zewnêtrznie od Papie¿a, podobnie jak Papie¿, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e niektórzy cz³onkowie
Episkopatu mog¹ odpaæ, a w przypadku Papie¿a nie jest to zgo³a mo¿liwe. Ca³a sprawa stanie siê jasna, je¿eli przyjmiemy taki wieczny porz¹dek rzeczy, w którym Episkopat posiadaj¹cy tê sam¹ udzielon¹ od Boga
w³adzê wraz z Papie¿em, podobnie w jej wykonywaniu zawsze zgadza
siê i ³¹czy z Papie¿em, tego samego naucza, zajmuje to samo stanowisko
i tak samo postêpuje, nie tylko po, ale tak¿e przed rozstrzygniêciem,
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a nawet przed pojawieniem siê jakiekolwiek zagadnienia. Najdoskonalszy stan rzeczy panowa³by wówczas, gdyby ca³a ta zasada mog³a siê
spe³niaæ w rzeczywistoci. W³adza trwa³aby nie tylko nietkniêta, ale ponadto w jej wykonywaniu nie by³aby zak³ócana ¿adnymi ludzkimi wadami,
nie by³oby nie tylko sporów, ani obaw o spory, ale tak¿e ¿adnych zarzutów wobec Papie¿a, ¿adnych skarg na istniej¹c¹ zale¿noæ, a Episkopat
nie odczuwa³by, ¿e takowa istnieje. Wówczas Episkopat by³by zawsze
to¿samy materialnie i formalnie, korzysta³by z pe³ni w³adzy otrzymanej
od Boga, bez ¿adnych przeszkód i niepokojów. W³adza, która zawsze by³aby wykonywana w taki sam sposób przez Episkopat i przez Papie¿a,
jednoczy³aby obydwa wykonuj¹ce j¹ podmioty w takim stopniu, jak
w jednym zmyle wzroku zjednoczone jest dwoje oczu, w jednym zmyle
s³uchu dwoje uszu, a w wydawaniu jednego dwiêku dwie wargi, nie dbaj¹c ju¿ o to, który podmiot jest wy¿szy, a która ni¿szy. Czy¿ z tego opisu
nie rozumiemy doskonale ca³ej sprawy w pe³ni i dobrze uporz¹dkowanej?
Natura rzeczy domaga³aby siê takiego porz¹dku, a gdyby go Bóg
rzeczywicie nie stworzy³, to inaczej powinien by³ zadbaæ o naturê rzeczy i zadba³, gdy¿ nie móg³by zlekcewa¿yæ swych obowi¹zków. Wymagana z natury rzeczy ta absolutna zgodnoæ w wykonywaniu w³adzy nie
jest pró¿nym za³o¿eniem, ani pobo¿nym, nieu¿ytecznym pragnieniem,
ale rzeczywicie istnieje pomiêdzy Episkopatem i Papie¿em. Zmiana
dokonuje siê tylko pod jednym wzglêdem, a mianowicie Episkopatu nie
nale¿y traktowaæ materialnie, ale tylko formalnie.
Gdyby wiêc to teraz rozwa¿yæ w dwojakim aspekcie, to i natura
rzeczy wymaga takiej zgodnoci i nie mog³oby siê staæ, aby Bóg nie
dope³ni³ czego istotnego w Kociele. Trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e Episkopat istnieje formalnie tylko wówczas, gdy wedle naszej zasady zgadza siê z Papie¿em nie tylko po uroczystej definicji, ale tak¿e przed jej
wydaniem.
Chocia¿ ta prawda wykracza ponad wszelki zarzut teoretyczny, to
jednak w praktyce mog¹ siê pojawiæ pewne trudnoci i dlatego nale¿y
dokonaæ dwojakiego rozró¿nienia.
Pierwsze rozró¿nienie dotyczy sytuacji, w których Papie¿ zawiesza
swój s¹d, oraz sytuacji, gdy wyra¿a go w postaci mniej lub bardziej
ostatecznej.
Drugie za rozró¿nienie dotyczy w ogóle Episkopatu i poszczególnych Biskupów, ze wzgl¹du na ró¿ne powody, dla których uwa¿a siê, ¿e
zostali ustanowieni na swych miejscach.
W pierwszym przypadku, je¿eli Papie¿ nie rozstrzygn¹³ sprawy, to
pozostaje ona bez zmiany. Wówczas i Papie¿ i Episkopat maj¹ jednakowe prawo, aby wydaæ decyzjê z zachowaniem podanych wy¿ej warunków. Dzieje siê tak zwykle na Soborach Powszechnych, gdy Papie¿ za-
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wiesza swój s¹d i pozostawia miejsce Episkopatowi na wyra¿enie jego
opinii. Zgadza siê to w pe³ni z natur¹ rzeczy, gdy¿ stosowne jest, aby
drugorzêdny posiadacz w³adzy wpierw wyrazi³ swe zdanie i w ten sposób by³ honorowo równy Papie¿owi, a tak¿e aby siê nie mówi³o, ¿e Episkopat utraci³ autorytet. Na Soborze Papie¿ jest pierwszym wspó³w³adc¹,
którego prawa s¹ nienaruszone i nietkniête, a ca³a historia Soborów jest
obszernym i nader jasnym wiadectwem troski Papie¿y o to, aby godnoæ Episkopatu by³a raczej wywy¿szana, ni¿ uni¿ana i aby zajmowa³a
odpowiednie miejsce. Papie¿e nie mogli inaczej postêpowaæ i nie nale¿y
siê obawiaæ, ¿e bêd¹ inaczej postêpowaæ, gdy¿ dzia³ali moc¹ Ducha wiêtego. Wiedzieli te¿ dobrze, ¿e pomimo niezgody wród Biskupów i ró¿nych d¹¿eñ frakcji, zawsze pozostanie czêæ Biskupów (która za spraw¹
³aski Bo¿ej bêdzie tak¿e wiêksza, a wrêcz najwiêksza liczebnie) stanowi¹ca formalnie prawdziwy Episkopat, podmiot w³adzy kocielnej, który
Papie¿e chroni¹ i ceni¹, a nawet czcz¹. Z tego powodu sposób dzia³ania
Najwy¿szych Kap³anów zawsze zgadza³ siê i zgadza z Bosk¹ natur¹ rzeczy, a dobitny przyk³ad takiego postêpowania stanowi Sobór Watykañski, na którym najpowa¿niejsze kwestie i problemy, nawet gdy zosta³y ju¿ po czêci rozstrzygniête przez Papie¿y i samego Piusa IX, to
jednak oddane s¹ do ponownego rozpatrzenia i zatwierdzenia przez
Sobór. Nie s³u¿y to jednak wzbudzeniu w¹tpliwoci w prawdziwoæ
og³oszonych ju¿ decyzji, ale nale¿ytemu utwierdzeniu wiêtego autorytetu Episkopatu, a tak¿e, aby mog³a byæ wykonywana ta w³adza, któr¹
Episkopat otrzyma³ od Boga, tym bardziej, ¿e na Soborze pojawi³y siê
kwestie i problemy, które nie zosta³y jeszcze rozstrzygniête, a w których wiêty Sobór ma pierwszy wyraziæ sw¹ opiniê.
Wróæmy jednak¿e do podanego za³o¿enia. W kwestiach, w których
Papie¿ zawiesza swój os¹d, nic nie stoi na przeszkodzie i wszystko nakazuje, aby ca³y Episkopat traktowaæ zarazem jako formalny i materialny, oraz aby wyrazi³ opiniê wedle swej woli, stosownie do sugestii ze
strony Ducha wiêtego, a je¿eli us³ysz¹ j¹ pojedynczy Biskupi, to decyzja bez w¹tpienia stanie siê jednomylna.
Natomiast w odniesieniu do spraw, które ju¿ zosta³y w jaki sposób
rozstrzygniête przez Papie¿a, nale¿y uczyniæ rozró¿nienie, albo - jak to
siê mówi - podrozró¿nienie. Niektóre kwestie zosta³y bowiem zdefiniowane dogmatycznie i nale¿¹ do depozytu wiary, a inne posiadaj¹
ni¿szy stopieñ pewnoci czy te¿ prawdopodobieñstwa. W pierwszym
przypadku, niezale¿nie od opinii rzeczników skrajnych ugrupowañ, których z trudem, albo zgo³a wcale nie mo¿emy zaliczyæ do katolickich
przeciwników, mimo ¿e wród nich siê znajduj¹, cokolwiek przytaczaliby na rzecz przypisania Episkopatowi prawa do wyra¿enia zgody lub
sprzeciwu w odniesieniu do takiego rozstrzygniêcia, to je¿eli siê nie
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mylimy, ca³e nasze rozwa¿ania i dowody pokona³y ich ponad potrzebê.
Papie¿ nie by³by bowiem wówczas odrêbnym podmiotem w³adzy kocielnej, który sam wykonuje sw¹ w³adzê osobicie i niezale¿nie, pe³n¹
- powiadam - i ca³¹ w³adzê Aposto³ów Piotra i Paw³a, która jest zarazem jedn¹ i t¹ sam¹ w³adz¹ Papie¿a i ca³ego Episkopatu. Papie¿ posiada
za tê w³adzê, wykonuje j¹, a jego decyzje obowi¹zuj¹ i dlatego z ca³¹
pewnoci¹ ta czêæ Episkopatu, która siê z nim nie zgadza, w ¿adnym
razie nie nale¿y do formalnego Episkopatu.
Natomiast w drugim przypadku, gdy sprawy zosta³y rozstrzygniête
z mniejsz¹ powag¹ i nie maj¹ charakteru dogmatycznego, wówczas kwestia pozostaje na pewien czas nierozwi¹zana, przede wszystkim z tego
powodu, ¿e jeszcze nie zosta³o ustalone w jakim stopniu Papie¿ skorzysta³ ze swego autorytetu, a tak¿e, jeszcze nie wiadomo, czy Papie¿ czêciowo nie zmieni swej decyzji, skoro nie by³a jeszcze ostatecznie podjêta. W tym przypadku stopieñ zobowi¹zania mo¿na te¿ okreliæ na podstawie stopnia pewnoci wydanej decyzji, ale sprawa jest takiego rodzaju, ¿e trzeba skorzystaæ z innego rozró¿nienia, które ju¿ zapowiedzielimy, ¿e bêdzie wtórnie wprowadzone.
Po wtóre trzeba zatem rozró¿niæ pomiêdzy Episkopatem i pojedynczymi Biskupami, oraz pomiêdzy zasad¹, która sprawia, ¿e s¹ oni formalnie Biskupami, a zasad¹ która sprawia, ¿e ca³y Episkopat staje siê
formalnie, gdy¿ zasady te nale¿¹ do ró¿nych rodzajów.
W odniesieniu do pojedynczych Biskupów sprawa jest bardziej ogólna, a zasada szersza, gdy¿ dotyczy osoby, jej winy, albo niewinnoci.
W tego rodzaju sprawach obowi¹zuje zasada negatywna, a wiêc osoba, której nie udowodniono winy jest traktowana jako niewinna. Ponadto przed rozstrzygniêciem dyskutowanej kwestii brak jeszcze pewnoci i nale¿y braæ pod uwagê dzia³anie w dobrej wierze. Przed rozstrzygniêciem ka¿dy Biskup mo¿e wiêc wyra¿aæ sprzeciw w kwestiach,
które nie s¹ konieczne i istotne. Z odpowiednim umiarem mo¿e przedstawiaæ i broniæ poza Soborem i na Soborze swego zdania, nawet gdy
jest ono b³êdne, ale gdy uwa¿a, ¿e jest ono prawdziwe, a mimo to nie
przestaje - jak powiadam - byæ prawowitym i formalnie prawdziwym
Biskupem. Ca³a sprawa nale¿y raczej do kwestii wewnêtrznych i sam
tylko Bóg wie, którzy zewnêtrznie uwa¿ani za cz³onków formalnego Episkopatu, s¹ z niego wewnêtrznie wykluczeni, tak¿e przed og³oszeniem
rozstrzygniêcia, chyba ¿e usprawiedliwia ich dzia³anie w dobrej wierze,
której mog¹ dowieæ przez ca³kowite podporz¹dkowanie siê rozstrzygniêciu po jego og³oszeniu.
W przypadku ca³ego Episkopatu sprawa ma cilejszy charakter,
a zasada jest wê¿sza, gdy¿ dotyczy kolegium i urzêdu wykonuj¹cego
swe obowi¹zki. Dlatego dotyczy obowi¹zku, a nie winy. Nie wystar-
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czy wiêc nic nie robiæ, ale trzeba wszystko wype³niæ zgodne z prawem. W tego rodzaju sprawie obowi¹zuje zasada pozytywna, ¿e winny
jest ten, kto nie wyka¿e siê uczciwoci¹. W tej sprawie korzystniejsze i bezpieczniejsze jest stosowanie zasady pozytywnej, gdy¿ na Soborach Powszechnych, podczas których Episkopat zajmuje swe w³aciwe miejsce, rozwa¿a siê - inaczej ni¿ zwykle - tylko sprawy istotne
i konieczne, które pomimo braku dotychczasowego rozstrzygniêcia s¹
istotne i konieczne. W sprawach tego rodzaju formalny Episkopat musi
siê ca³kowicie zgadzaæ z Papie¿em, a nawet bez w¹tpienia w sprawach
jeszcze nie rozstrzygniêtych, jeszcze przed ich rozstrzygniêciem.
Wynika st¹d, ¿e Episkopat w znaczeniu formalnym od pocz¹tku i na
d³ugo przed rozstrzygniêciem zgadza siê równie¿ we wszystkim z Papie¿em, w sprawach jeszcze nie rozstrzygniêtych, albo po czêci zatwierdzonych przez Papie¿a (w mniejszym lub wiêkszym stopniu), je¿eli
oka¿e siê, ¿e s¹ to sprawy konieczne i istotne. Moc¹ tej samej zasady
Episkopat rozproszony po wiecie, wykonuj¹c sw¹ w³adzê, w sprawach
tego rodzaju tak¿e zawsze postêpuje za Papie¿em.
Zosta³o to ju¿ stwierdzone na pocz¹tku naszych rozwa¿añ.
Ka¿dy czytelnik uwa¿nie towarzysz¹cy zasadzie sformu³owanej w tych
rozwa¿aniach, bior¹cy pod uwagê wszystkie przes³anki i wnioski jako
równie godne zastanowienia, z pewnoci¹ widzi teraz i stwierdza wraz
z nami, ¿e mamy do czynienia przede wszystkim z dwoma wnioskami.
Po pierwsze, ¿e Papie¿ jest zawsze formalnie Papie¿em i nie
mo¿e nigdy nie byæ nim formalnie, a wiêc tym samym nie mo¿e
utraciæ w istotny sposób swego urzêdu i przestaæ wykonywaæ sw¹
w³adzê we w³aciwy sposób. W przeciwnym wypadku wraz z upadkiem
osoby rozpada³aby siê tak¿e istotna zasada, która równoczenie jest
zasad¹ przynale¿n¹ tej osobie, a wiêc dosz³oby do upadku Kocio³a.
Natomiast po drugie Episkopat, który nie musi z koniecznoci byæ
tym samym formalnie i materialnie, mo¿e tym samym - nie daj Bo¿e, co
zreszt¹ nie jest prawdopodobne, niemniej jest mo¿liwe - utraciæ swój
urz¹d w swej czêci, ale nawet w wiêkszej czêci i zaprzestaæ wykonywania swej w³adzy we w³aciwy sposób. Tym bardziej nie jest to wykluczone, gdy¿ nawet w razie upadku wiêkszoci Biskupów nie upada
istotna zasada Episkopatu, gdy¿ nawet jego mniejsza czêæ stanowi³aby
formalny Episkopat, a wiêc nie dosz³oby do upadku istoty Kocio³a.
Te dwa wnioski - jak powiadam - s¹ najbardziej oczywiste i wnet
zobaczymy co z nich wynika, a teraz powiedzmy jeszcze kilka s³ów
o mo¿liwym ze wszech miar upadku Episkopatu.
Na podstawie samej natury rzeczy jasno widaæ, ¿e wskutek upadku
dowolnej czêci Biskupów nie ulega zgo³a zniszczeniu substancja Kocio³a. Ponadto na pomoc naturze rzeczy wyranie przychodzi historia
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i wystarczy tylko przywo³aæ straszny przyk³ad schizmy wschodniej49, gdy
wielka czêæ Kocio³a, wraz ze wszystkimi Biskupami, którzy prawdopodobnie stanowili wiêkszoæ, zaniedba³a swych obowi¹zków i nieszczêliwie przesta³a wykonywaæ sw¹ w³adzê. Mimo to substancja Kocio³a nawet nie dozna³a wstrz¹niêcia, a Episkopat pojmowany formalnie nie tylko nie przesta³ istnieæ, a nawet zosta³ oczyszczony i sta³ siê mocniejszy.
Je¿eli bêdziemy rozwa¿ali nasze zagadnienie - z Bo¿¹ pomoc¹ w ujêciu historycznym, to mamy nadziejê, ¿e z pomoc¹ jedynego przypadku schizmy wschodniej powiedzie siê obalenie od podstaw teorii
gallikañskiej. Natomiast teraz okazuje siê, ¿e nawet znaczna liczba Biskupów mo¿e odpaæ od formalnego Episkopatu, a jednak sam Episkopat nie upada.
Sama zasada rzeczy staje siê teraz do koñca jasna, gdy¿ sprowadza
siê do ustanowienia przez Chrystusa, który modli³ siê za w. Piotra, to
znaczy za Papie¿a, aby nie odpad³ od wiary i nie odpad³. Natomiast
Chrystus nie modli³ siê za Aposto³ów, czyli za Biskupów, aby nie odpadli
i odpadaj¹.
Ponadto ujawnia siê tak¿e powód tej zasady i ustanowienia Chrystusa.
Chrystus modli³ siê za w. Piotra i Papie¿a, gdy¿ by³o to konieczne,
skoro po jego upadku upad³by Koció³.
Nie modli³ siê natomiast za Aposto³ów i za Biskupów, gdy¿ nie by³o to
konieczne, bo tak jak niebo siê ostaje, mimo, ¿e gwiazdy z nieba spadaj¹, podobnie substancja Kocio³a nie ulega poruszeniu, mimo upadku
wielu Biskupów.
Bóg za nie czyni niczego na pró¿no i gdzie wystarczy jeden cud, tam
nie ma wielu cudów. Bóg stworzy³ wiat jednym s³owem50 i nie dodawa³
dalszych s³ów, bo nie by³o to konieczne.
Niektórzy domagaj¹ siê cudów, gdy s³ysz¹, ¿e Papie¿ jest nieomylny.
Niech wiêc bêdzie, ale tylko jeden. Ile jednak - jak mylisz - cudów by
trzeba by³o, aby w podobny sposób Episkopat by³ nienaruszalny? Chcia³bym to us³yszeæ przede wszystkim od tych, którzy wprowadzaj¹ normê
zgody jednomylnej.
Nie takie by³o ustanowienie Chrystusa, nie tego domaga siê natura
rzeczy, nie tego naucza nas historia. Mo¿emy wiêc spokojnie sformu³owaæ kolejny wniosek.
Schizma wschodnia rozpoczê³a siê w Konstantynopolu w roku 1054, gdy patriarcha Konstantynopola, Micha³ Cerulariusz (Kerularios), zwolennik teologii Focjusza, za
przeladowanie ³acinników zosta³ ekskomunikowany dn. 16 lipca przez kard. Humberta, legata papie¿a w. Leona IX (1049-1054) i sam og³osi³ póniej ekskomunikê na
duchownego ³aciñskiego podczas zwo³anego przez siebie synodu (przyp. t³um.).
50
Por.: "Bóg rzek³: »Niechaj siê stanie wiat³oæ!« I sta³a siê wiat³oæ", Rdz 1, 3
(przyp. t³um.).
49
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Wniosek siódmy
Poniewa¿ Papie¿ nigdy nie mo¿e odpaæ od swej formalnej zasady,
a zatem od swej w³adzy i w sprawach istotnych tak¿e od w³aciwego jej
wykonywania, przede wszystkim za od wiary, natomiast Episkopat rozwa¿any w sensie materialnym, mo¿e w swej wiêkszej czêci odpaæ od
swej formalnej zasady, która sprawia, ¿e jest Episkopatem, a tak¿e mo¿e
odpaæ od wiary, dlatego te¿ mo¿e siê zdarzyæ (chyba, ¿e inna bêdzie
najwy¿sza decyzja Boga, której nie znamy), ¿e w pewnym momencie
Episkopatem w sensie formalnym bêdzie nawet mniejsza czêæ ca³ego
Episkopatu, a wiêc ponownie potwierdza siê zasada, ¿e jednoæ z Papie¿em we wszystkich sprawach jest jedynym znanym kryterium wyró¿niaj¹cym formalny Episkopat.
Jest to prawdziwa zasada formalnie ustanawiaj¹ca Episkopat. Gdyby
j¹ bli¿ej rozwa¿yæ, to siê oka¿e, ¿e nie os³abia, ani nie ogranicza jego
znaczenia, jak mylnie s¹dz¹ zwolennicy teorii gallikañskiej, a raczej s³u¿y
jeszcze wiêkszemu wywy¿szeniu i wzmocnieniu Episkopatu, ni¿ w teorii
gallikañskiej. Wedle tej teorii Episkopat i Papie¿ s¹ traktowani ³¹cznie,
a wiêc Biskupom przyznawana jest tylko czêæ w³adzy, a wed³ug naszej
zasady Episkopat posiada ca³¹ w³adzê. W teorii gallikañskiej czêæ w³adzy posiadana przez Episkopat jest mniejsza, jak nasi przeciwnicy sami
stwierdzaj¹51, a w naszej jest równa w³adzy papieskiej, gdy¿ jest to
ca³a w³adza. Wedle teorii gallikañskiej podmiot czyli Episkopat, poniewa¿ jest ustanawiany podmiotem na tej samej zasadzie co i Papie¿,
dlatego musi schodziæ na ni¿sze miejsce, a wiêc jest umniejszany, natomiast u nas jako odrêbny podmiot cieszy siê pe³ni¹ pozycji i autorytetu. W naszej teorii po³o¿enie Episkopatu jest wiêc zgo³a inne, a jego
znaczenie ogromnie wzrasta. Zachowanie prawdy jest nader owocne, bo
chocia¿ wydaje siê umniejszaæ, to jednak wywy¿sza, a kultywowanie b³êdu
jest nader szkodliwe, bo wydaje siê wywy¿szaæ, a niszczy i ogranicza.
Nasi przeciwnicy nie powinni siê niczego obawiaæ, a raczej niech siê
naucz¹ prawdziwej zasady Episkopatu i niech j¹ uznaj¹. Nie przyjmuj¹,
¿e Episkopat potraktowany formalnie jest odrêbnym podmiotem ca³ej
w³adzy kocielnej, stanowi istotny i konieczny element Kocio³a, nie
tylko dlatego, ¿e pozycja i godnoæ biskupia s¹ konieczne, ale dlatego,
¿e Episkopat stanowi kolegium i urz¹d kieruj¹cy, co w naszej teorii jest
lepiej uzasadnione. Episkopat otrzyma³ w³adzê wprost od samego Boga,
51
Porównaj zdanie naszych przeciwników przytoczone na pocz¹tku tej ksi¹¿ki, które
zwalczamy podczas ca³ych naszych rozwa¿añ.
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a wiêc cieszy siê w³asnymi prawami. To, co Biskupi ju¿ posiadali, mog¹
teraz bezpieczniej posiadaæ, nie zapominaj¹c tylko o tym, ¿e chocia¿
Episkopat posiada w³adzê bezporednio od Boga, to jednak jej wykonywanie otrzymuje porednio od Boga, a bezporednio od Papie¿a. Na
koniec za Episkopat w wykonywaniu w³adzy nie posi³kuje siê autorytetem delegowanym, ale w³asnym, a wiêc nie jest zastêpc¹ Papie¿a,
ale jego wspó³towarzyszem. Je¿eli nasi przeciwnicy zawsze byli tego
zdania, to teraz mog¹ to tak¿e oceniæ na podstawie prawdziwej zasady
i umocniæ. Nie powinni siê niczego obawiaæ, gdy¿ wiêcej uzyskuj¹, ni¿
siê domagali, albo oczekiwali.
Ca³kowicie utracili tylko jedno, a mianowicie, aby kiedykolwiek mog³o dojæ do prawdziwej niezgodnoci pomiêdzy Episkopatem a Papie¿em i na pewno nie bêd¹ nad tego ¿a³owaæ, a nawet - je¿eli s¹ uczciwi
i sprawiedliwi - to bardzo siê uciesz¹, ¿e w dziele Bo¿ym trwa Bo¿e
prawo: Aby byli jedno! (Por.: J 17, 21). Aby nie mogli siê podzieliæ!
Nie mo¿emy przemilczeæ, ¿e wielu wród gorliwych obroñców teorii
gallikañskiej tak bardzo odda³o siê walce stronnictw, ¿e zawsze mieli
przed oczyma ten okropny dzieñ i troszczyli siê tylko o to, aby przygotowaæ rodki zaradcze dla uratowania Kocio³a od upadku. Za najlepszy
rodek uznali za ci¹g³e powiêkszanie autorytetu Biskupów. W ten sposób ukazuj¹ swój zamys³, który ³atwo wywnioskowaæ z ich zasad, ¿e nie
tyle oddalaj¹ ów straszny dzieñ, ale raczej chcieliby utwierdziæ to, co ju¿
przes¹dzili, bardziej wymylaj¹ ten przypadek, ni¿ siê go obawiaj¹. Mocno
zakorzenione w duszy starania na rzecz tej teorii trzeba nazwaæ usilnym
d¹¿eniem do zupe³nego utwierdzenia pierwszeñstwa autorytetu przypisanego Biskupom.
Na tym polega ich zasada, której dali siê porwaæ, zapominaj¹c o sobie, a wszyscy uczciwi i sprawiedliwi nie bêd¹ z pewnoci¹ ¿a³owaæ, gdy
ujrz¹, ¿e rozwiewa siê wszelka obawa niezgodnoci w Kociele i ¿e nie
potrzeba obawiaæ siê i na darmo przypisywaæ Episkopatowi tak wielkiego i osobliwego autorytetu wbrew naturze rzeczy. Lepiej, aby Episkopat zawsze posiada³ to, co do niego nale¿y, ni¿ mia³oby siê wydawaæ,
¿e w pewnym momencie niegodziwie posiada to, co mu nie przys³uguje.
Wiemy za ju¿ dobrze, co przys³uguje Episkopatowi i warto to wyraziæ w odrêbnym zdaniu.
Wyjanienie
Episkopat w znaczeniu formalnym nigdy nie traci i zawsze zachowuje wszystkie cechy. Zosta³o bowiem przedstawione, ¿e w pe³ni stanowi drugi podmiot w³adzy kocielnej, a wiêc ponadto jest odrêbnie od
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Papie¿a, chocia¿ wzglêdnie, istotnym i koniecznym elementem Kocio³a, posiada w³asn¹ - a nie udzielon¹ - w³adzê bezporednio od
Boga, a chocia¿ zdolnoæ do wykonywania tej w³adzy ma porednio od
Boga, a bezporednio od Papie¿a, to w jej wykonywaniu nie jest zastêpc¹, ale wspó³towarzyszem Papie¿a, co jest udzia³em poszczególnych Biskupów w odpowiedniej czêci.
Z pewnoci¹ s¹ to wspania³e dary, które - jak powiedzielimy - s¹
udzia³em Biskupów. Skoro za wszyscy Biskupi stanowi¹ Episkopat
w swej ca³oci, to ka¿dy z nich niejako przedstawia go sob¹, gdy¿ w³adza jest jedna, a wiêc tak jak wszyscy razem podejmuj¹ jej dzia³ania,
to tak¿e odwrotnie - ka¿da decyzja sp³ywa na ka¿dego z nich i ca³a
jest w pe³ni potwierdzana przez poszczególnych Biskupów i w ka¿dym z nich. Dotyczy to oczywicie tych Biskupów, którzy w pe³ni
nale¿¹ do formalnego Episkopatu.
Uwaga na temat Wikariuszy Apostolskich
Pojawia siê tutaj poboczne zagadnienie Wikariuszy Apostolskich, które
nie by³o zaniedbane w zwi¹zku z obradami Soboru Watykañskiego.
Otó¿, aby wzi¹æ udzia³ w wykonywaniu w³adzy, trzeba wpierw mieæ
w niej udzia³. Tymczasem wydaje siê, ¿e Wikariusze Apostolscy nie
posiadaj¹ prawdziwej w³adzy biskupiej na mocy tych samych zasad,
które przedstawilimy, gdy¿ w³adza taka nie jest udzielana przez Papie¿a, ale posiadana moc¹ w³asnego prawa, za Wikariusze Apostolscy posiadaj¹ w istocie jedynie autorytet zastêpczy.
Okazuje siê jednak, ¿e proste rozró¿nienie zgo³a znosi ca³¹ trudnoæ.
Wspó³czeni Wikariusze Apostolscy posiadaj¹ bowiem dwie cechy: po
pierwsze s¹ prawdziwymi Biskupami, którzy posiadaj¹ sw¹ tytularn¹
stolicê na terenach wród niewiernych, a po drugie s¹ administratorami
jakich prowincji kocielnych zwanych Wikariatami Apostolskimi. Z tego
drugiego wzglêdu posiadaj¹ tylko zastêpczy autorytet, ale ze wzglêdu
na pierwsz¹ cechê bez w¹tpienia maj¹ zwyczajn¹ w³adzê i jedno drugiemu nie przeczy. Gdyby nie mogli wykonywaæ w³adzy zwyczajnej, to
zawsze mog¹ otrzymaæ w³adzê delegowan¹, ale to ich nie pozbawia w³adzy
zwyczajnej.
Niekiedy w Kociele byli mianowani Biskupi posiadaj¹cy wy³¹cznie
konsekracje biskupie, ale nie otrzymywali ¿adnej diecezji. W ich przypadku mog³a powstaæ uprawniona w¹tpliwoæ, czy mieli udzia³ we w³adzy, któr¹ cieszy siê Episkopat. Natomiast w odniesieniu do Biskupów
posiadaj¹cych stolice na terenach wród niewiernych zgo³a nie mo¿na
powo³ywaæ siê na jakie w¹tpliwoci. Zasada postêpowania Kocio³a
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w ich przypadku jasno dowodzi, ¿e s¹ oni uwa¿ani za posiadaczy zwyczajnej w³adzy biskupiej. Maj¹ obowi¹zek zwracaæ siê do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie, gdy nie mog¹ siê zajmowaæ sprawami powierzonego sobie ludu. Gdyby ich w³adza nie by³a zwyczajna, to by³oby to
¿artem i kpin¹, a Koció³ nie ¿artuje i nie urz¹dza kpin. Dlatego Wikariusze Apostolscy posiadaj¹ obecnie w³adzê zwyczajn¹, a gdy wype³ni¹
pozosta³e warunki, to nale¿y powiedzieæ, ¿e prawowicie nale¿¹ do formalnego Episkopatu.
Jest to wystarczaj¹ce, chocia¿ pochodzi z daleka.
Na koniec nasze rozwa¿ania domagaj¹ siê wyra¿enia opinii w sprawie samej nieomylnoci. Po tym, co zosta³o powiedziane, kwestia na nie
stanowi ju¿ ¿adnego problemu i od razu mo¿emy przedstawiæ, co nale¿y
w tej sprawie s¹dziæ.
Zasada ósma
Papie¿, który wykonuje w³adzê Magisterium w Kociele, który naucza co jest Prawd¹, Dobrem i Sprawiedliwoci¹ wedle Bo¿ych zasad,
a wiêc jak siê powiada: we wszystkich sprawach nale¿¹cych do dziedziny wiary i moralnoci, tak¿e samodzielnie, bez Episkopatu (co nie znaczy osobno), os¹dza, naucza i zatwierdza moc¹ pe³nego prawa, sam
jeden, osobicie i niezale¿nie, w sposób wolny od b³êdu, a wiêc krótko
mówi¹c JEST NIEOMYLNY.
Najpierw wyjanimy znaczenie tej zasady. Gdy powiadamy wiêc, ¿e
wykonuje w³adzê Magisterium w Kociele, to mamy na myli to samo,
co powszechnie zwane jest rozstrzygniêciami ex cathedra.
Gdy dodajemy, ¿e dokonuje siê to wedle Bo¿ych zasad, to mamy
na myli objawianie, ale w naszym szerszym sformu³owaniu chodzi
nam o znaczenie, czy te¿ treæ objawienia, a tak¿e wnioski wyprowadzone z w³aciwego Objawienia52.
Kiedy wprowadzamy s³owa: co jest Prawd¹, Dobrem i Sprawiedliwoci¹, wówczas mówimy o pe³nym przedmiocie tej w³adzy MagistePapie¿ nie otrzymuje bowiem nowych objawieñ, ale wyjania jedyne katolickie
Objawienie, które jest ród³em wiary i zawiera siê w Pimie wiêtym i w Tradycji apostolskiej. W lipcu 1870 r. Pierwszy Sobór Watykañski stwierdzi³: "Opieka Ducha wiêtego nie by³a bowiem obiecana nastêpcom wiêtego Piotra dla og³aszania nowej nauki,
ale pomoc Ducha wiêtego s³u¿y wiêtemu zachowywaniu i wiernemu wyjanianiu Objawienia, to znaczy depozytu wiary przekazanego od Aposto³ów", Pierwsza Konstytucja
dogmatyczna o Kociele Chrystusowym Pastor Aeternus, r. IV: O nieomylnym nauczaniu papie¿a rzymskiego, H. Denzinger, Echiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. 32, Freiburg 1963, nr 3070 (przyp. t³um.).
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rium, która s³usznie przedstawiona jest te¿ w innym sformu³owaniu: we
wszystkich sprawach nale¿¹cych do dziedziny wiary i moralnoci, o ile
okrelenie moralnoæ bêdziemy traktowali szerzej, w znaczeniu rodzaju
obejmuj¹cego dwa gatunki, a wiêc Dobro i Sprawiedliwoæ. Mo¿na te
dwa okrelenia traktowaæ jako równowa¿ne, ale ró¿ni¹ siê w cilejszym rozumieniu, gdy¿ Dobro odnosi siê bardziej do prywatnych obyczajów, a wiêc okrela co komu pomaga lub szkodzi, na przyk³ad co
jest umiarkowane, a co nieumiarkowane, co jest sprawiedliwe, a co
niegodziwe, na czym polega szacunek lub lekcewa¿enie rodziców. Natomiast Sprawiedliwoæ dotyczy bardziej spraw publicznych (które nazywa siê równie¿ dyscyplin¹), na przyk³ad ustanawiania praw karnych
na heretyków, prawa Kocio³a do przywo³ywania buntowników do porz¹dku równie¿ za pomoc¹ si³y, i tak dalej. W obu tych kwestiach najwy¿sza w³adza Magisterium stanowi obowi¹zuj¹ce prawa i potwierdza
je w sposób nieomylny, zachowuj¹c ten sam warunek, który jasno wyra¿a okrelenie w sprawach dotycz¹cych obyczajów, co janiej mo¿na
wyraziæ za pomoc¹ okreleñ Dobro i Sprawiedliwoæ.
Powiedzielimy nastêpnie: samodzielnie, bez Episkopatu (co nie znaczy osobno). Oczywicie okrelenia samodzielnie nie u¿ylimy w tym
sensie, ¿e Papie¿ jest osobnym podmiotem w³adzy kocielnej, ale samodzielnoæ ta polega na tym, ¿e jest równie¿ podmiotem wzglêdnym.
Z tego powodu dodalimy, ¿e to nie oznacza osobno i ju¿ dobrze wiemy
na czym to polega. Zwolennicy prawdziwej nauki obszernie wy³o¿yli
bowiem i wykazali, ¿e Papie¿ nigdy nie wykonuje swego nieomylnego
nauczania poza Kocio³em, a wiêc nigdy tak¿e nie dzia³a³, ani nie dzia³a
poza Episkopatem. Po pierwsze bowiem Papie¿ jest koniecznie i cile
zwi¹zany z ca³¹ staro¿ytn¹ tradycj¹ godn¹ wielkiej czci, a ze wspó³czesnym Episkopatem, chocia¿ rozproszonym po wiecie, pozostaje w sta³ych relacjach, widzi pragnienia i pogl¹dy Biskupów, a po drugie oczywicie otoczony jest przez szereg kardyna³ów i wybitnych uczonych,
których rady i wiadectwa s¹ dla niego wa¿nymi wskazówkami. Papie¿
nie dzia³a wiêc osobno, poza Kocio³em, a raczej z samej natury swej
w³adzy, która jest wzglêdna, zawsze dzia³a konieczne w cis³ym powi¹zaniu z Episkopatem i ca³ym Kocio³em. Sytuacjê tê nasi przeciwnicy
nazywaj¹ zale¿noci¹, któr¹ chcieliby nieskoñczenie powiêkszyæ, podczas gdy jest to tylko relacja w odpowiedniej mierze ograniczona.
U¿ylimy tak¿e okrelenia sam jeden, które nie znaczy sam, gdy¿
obok jednego mo¿e byæ te¿ inny i jest nim w³anie jest Episkopat. Nasze
okrelenie znaczy wiêc, ¿e dzia³a bez przeszkód z jego strony, ale sam
posiada pe³niê w³adzy.
Póniej mówimy osobicie i niezale¿nie, ale w sprawie tych warunków, chocia¿ bywa³y, to teraz nie ma ¿adnych dyskusji. Zgodnie bo-
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wiem z zasad¹ odrêbnego podmiotu Papie¿ posiada i wykonuje, osobicie i niezale¿nie, a tak¿e w najpe³niejszy sposób, szczególne uprawnienie i w³adzê Magisterium, których nie mo¿na oddzieliæ od najwy¿szego uprawnienia i w³adzy Papie¿a. Posiada zatem te prawa osobicie
i niezale¿nie, a w przeciwnym razie nie by³by tym, kim jest - przynajmniej pod wzglêdem Magisterium - a wiêc pierwsz¹ zasad¹ Kocio³a,
który bez swej pierwszej zasady by³by wystawiony na grobê szybkiego upadku, albo raczej trzeba by stwierdziæ, ¿e ju¿ siê rozpad³.
Dalej powiedzielimy, ¿e os¹dza, naucza i zatwierdza, gdy¿ s¹ to trzy
warunki pe³nej nieomylnoci, a wiêc, aby Papie¿ w sposób nieomylny
os¹dza³ kwestiê, wypowiada³ j¹ i zatwierdza³. Nie ma ¿adnego powodu, ani okazji, aby w¹tpiæ w tê nieomylnoæ i jej zasadê. Panuje zgoda
z naszymi przeciwnikami, ¿e Koció³ otrzyma³ od Boga uprawnienie prawdziwie nieomylnego Magisterium, a teraz musimy siê wszyscy zgodziæ,
¿e sam Papie¿, osobicie i niezale¿nie cieszy siê pe³ni¹ tego prawa.
Skoro nieomylny jest Koció³, to nieomylny jest tak¿e Papie¿.
Mimo to podejmiemy tê kwestiê jeszcze dok³adniej i wyrazimy siê
pe³niej oraz w sposób bardziej w³aciwy. Mówilimy zatem, ¿e sam Papie¿ jest w sposób odrêbny i niezale¿ny pierwsz¹ zasad¹ Kocio³a. Ka¿da za sprawa i rzecz jest uzale¿niona od swojej zasady, a wiêc skoro
Koció³ jest nieomylny, to jest to mo¿liwe za spraw¹ nieomylnoci Papie¿a, który sam jest nieomylny, odrêbnie, osobicie i niezale¿nie. Tylko takie zdanie jest s³uszne.
Przedstawilimy wiêc znaczenie podanego zdania wraz z wykazaniem jego poprawnoci.
Uwaga o wypowiedzi Papie¿a ex cathedra
Je¿eli pozosta³ jeszcze jaki problem do rozwa¿enia, to dotyczy warunków niezbêdnych, aby stwierdziæ, ¿e Papie¿ rzeczywicie wypowiedzia³ siê ex cathedra, albo - jak powiedzielimy - wykonuj¹c prawo
swego Magisterium.
W kwestii tych warunków maj¹ miejsce ostre spory. Przeciwnicy
poszukuj¹ i gromadz¹ argumenty, które dostatecznie ujawniaj¹ ich zamys³ wykazania, i¿ jest nader ciê¿ko, albo zgo³a wcale nie da siê stwierdziæ, kiedy Papie¿ wypowiedzia³ siê ex cathedra. Zwolennicy poprawnej
teorii w tej sprawie tak¿e maj¹ w¹tpliwoci, chocia¿ ich niezgoda dotyczy bardziej sformu³owania, ni¿ istoty rzeczy. Natomiast przedstawiona
w³anie natura rzeczy nie tylko znosi wszelkie w¹tpliwoci, ale doskonale wydaje siê zgadzaæ z powszechn¹ opini¹ w tej kwestii.
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Wypowied Papie¿a ex cathedra, w której Papie¿ wykonuje pe³ne
i najwy¿sze prawo Magisterium, stanowi z ca³¹ pewnoci¹, ze swej natury akt swego rodzaju, a jako decyzja ex cathedra jest aktem publicznym.
Nastêpnie, wypowied ma to do siebie, ¿e jest dokonywana za pomoc¹ trzech elementów: os¹du, wypowiedzi i stwierdzenia. Publiczny charakter tego aktu polega na tym, ¿e mo¿e byæ znany wszystkim
i rzeczywicie taki jest. Konieczne bêdzie zatem, aby wszyscy zainteresowani publicznie dostrzegli, ¿e wspomniane trzy warunki zosta³y spe³nione przy og³aszaniu tej wypowiedzi.
W przypadku tego nader uroczystego aktu, którym jest papieska
wypowied ex cathedra po pierwsze pojawia siê warunek, aby os¹d by³
publiczny. W tym celu potrzebne s¹ nale¿yte starania, zasiêgniêcie rady,
skierowanie do Boga modlitw i prób w intencji w³aciwego dokonania
aktu najwy¿szego Magisterium, przy - ¿e tak powiem - uprzednim wyranym wsparciu os¹du i wypowiedzi przez samego Ducha wiêtego.
Po drugie pojawia siê warunek, aby og³oszenie decyzji by³o przeprowadzone we w³aciwy sposób. Nie tylko nale¿y og³osiæ treæ nauki albo
definicji, ale tak¿e sposób jej og³oszenia, a mianowicie trzeba zapowiedzieæ, ¿e Papie¿ naucza i definiuje moc¹ w³adzy i prawa najwy¿szego
Magisterium, a wyra¿enie tego faktu musi byæ koniecznie jasno stwierdzone, gdy¿ nale¿y do natury aktu publicznego.
Na koniec pojawia siê ostateczne stwierdzenie, które polega na
wyra¿eniu stopnia pewnoci z jakim nale¿y wierzyæ w og³oszon¹ naukê i jaka kara grozi tym, którzy jej nie przyjm¹. Postanowienie to czêsto bywa umacniane za pomoc¹ cenzur kocielnych i z pewnoci¹ nale¿y do zasady aktu publicznego oraz uroczystego, jako ostatnia wymagana czynnoæ ca³ego dzie³a.
Wszystkie te warunki s¹ oczywiste na mocy samej natury rzeczy,
a po bli¿szym rozwa¿eniu dostarcz¹ nam najbardziej zwiêz³ego ujêcia
ca³ego zagadnienia.
Zasada pozwalaj¹ca stwierdziæ papiesk¹ decyzjê ex cathedra wymaga jednego istotnego warunku, a mianowicie, aby mia³ rzeczywicie
miejsce akt najwy¿szego prawa sprawowania Magisterium, a nastêpnie
zak³ada trojakie warunki, które na trzy sposoby s¹ poznawane, aby mo¿na
by³o stwierdziæ, ¿e rzeczywicie dokona³ siê akt najwy¿szego prawa
sprawowania Magisterium: aby by³ przygotowany, og³oszony i zatwierdzony jako taki akt.
Warunki te wyp³ywaj¹ z samej natury rzeczy i same wiadcz¹ o sobie, za spraw¹ swej oczywistoci.
Warto dodaæ, ¿e istot¹ wypowiedzi ex cathedra jest akt publiczny
najwy¿szego prawa Magisterium oraz stwierdzenie pozosta³ych warunków daj¹cych pewnoæ co do natury i charakteru wypowiedzi. Warunki
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te s¹ konieczne o tyle, o ile bez ich pomocy nie da³oby siê stwierdziæ
tego charakteru. Czêsto siê zdarza, ¿e wszystkie te warunki s¹ niezbêdne, ale mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e konieczne bêd¹ tylko niektóre. Zawsze
jest natomiast konieczna sama istota rzeczy, która polega w tej sprawie
na tym, aby wypowied ex cathedra by³a rzeczywicie aktem publicznym najwy¿szego prawa Magisterium, oraz aby ten charakter wypowiedzi by³ oczywisty.
Jaki udzia³ Episkopatu nale¿y stwierdziæ w nieomylnym Magisterium
Kocio³a? Zagadnienie to nie stanowi ju¿ ¿adnego problemu i od razu
mo¿emy odpowiedzieæ, ¿e Episkopat posiada taki sam udzia³ jak i Papie¿, z zachowaniem znanych warunków, które s¹ nastêpuj¹ce:
Po pierwsze, aby Episkopat, wy³¹cznie formalny, skorzysta³ ze swego uprawnienia. Nale¿y tutaj kwestia wykluczenia schizmatyków i heretyków z wykonywania w³adzy Magisterium, a tak¿e mo¿liwoæ wykluczenia pewnej liczby Biskupów, którzy tylko nominalnie s¹ zaliczani do
formalnego Episkopatu. Przebieg sprawy wyka¿e, o kogo chodzi.
Po drugie, aby Episkopat, jako drugorzêdny podmiot w³adzy, zale¿ny
w jej wykonywaniu od Papie¿a, nie dzia³a³ od niego niezale¿nie. Nale¿y
tutaj kwestia wy³¹cznego prawa Papie¿a do zwo³ywania Soborów.
Po trzecie, aby Episkopat, która podczas Soboru nie tylko jest zale¿ny, ale ponadto mo¿e siê ró¿niæ co do ujêcia formalnego i materialnego,
podporz¹dkowywa³ swe decyzje Papie¿owi. Nale¿y tutaj kwestia zatwierdzania postanowieñ soborowych przez Papie¿a.
S¹ to warunki istotne.
W kwestii papieskiego zatwierdzania postanowieñ soborowych, mo¿emy na podstawie tych warunków stwierdziæ jeszcze na czym ono polega. Zatwierdzenie to jest widocznym znakiem zewnêtrznym pozwalaj¹cym poznaæ, gdzie formalnie by³ Episkopat podejmuj¹cy decyzjê, oraz
która decyzja zosta³a rzeczywicie podjêta przez Episkopat pojmowany
formalnie. Ponadto i po drugie, zatwierdzenie stanowi w³asny akt papieski, który jest decyzj¹ tego drugiego podmiotu w³adzy kocielnej, czyli
Papie¿a, do³¹czan¹ do decyzji pierwszego podmiotu, czyli Episkopatu.
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e rozró¿nienia te s¹ zanadto precyzyjne, ale po
bli¿szym wyjanieniu, jaka jest natura rzeczy, musz¹ siê okazaæ konieczne, a tak¿e oczywiste.
Powiedzielimy, ¿e zatwierdzenie papieskie jest widoczne i pozwala
poznaæ zdanie formalnego Episkopatu. Je¿eli bowiem wymagane s¹ cechy charakterystyczne dla stwierdzenia, ¿e wypowied papieska mia³a
miejsce ex cathedra, to tym bardziej konieczne s¹ podobne cechy, które
utwierdzaj¹ nas w pewnoci, ¿e równie¿ i Episkopat wypowiedzia³ siê ze
swej katedry. Materialne zgromadzenie siê Episkopatu i materialnie tylko
og³oszona uroczysta decyzja nie stanowi takiej cechy. By³aby wystar-
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czaj¹ca dla wypowiedzi papieskiej, gdy¿ Papie¿ jest zawszy tym samym
formalnie i materialnie, a swoje decyzje wydaje niezale¿nie, ale nie jest
to wystarczaj¹ce w przypadku Episkopatu, który nie zawsze jest tym
samym formalnie i materialnie, a ponadto jego decyzje nie s¹ niezale¿ne. Z tego powodu nie ma innych cech pozwalaj¹cych poznaæ, ¿e Episkopat wypowiada³ siê ex cathedra, jak tylko zatwierdzanie przez Papie¿a, a bierze siê to z najg³êbszej natury rzeczy.
Zatwierdzenie to nie tylko staje siê w ten sposób znane, ale ponadto
jest prawdziwym i w³asnym aktem najwy¿szego Magisterium, wykonywanego przez Papie¿a. Skoro bowiem Papie¿ mo¿e ze swej strony podejmowaæ niezale¿ne decyzje, to Episkopat nie ma takiej mo¿noci. Dlatego decyzje Episkopatu s¹ zawsze podejmowane w zale¿noci od Papie¿a, który nie mo¿e byæ wobec nich obojêtny, ale powinien do³¹czyæ
do nich swe postanowienia. Tego rodzaju decyzje papieskie wynikaj¹
z jego pe³nej i w³asnej zasady, a mianowicie s¹ aktem wykonywania
tego prawa, które jest najwy¿szym prawem do sprawowania Magisterium, posiadanym przez Papie¿a odrêbnie, osobicie i niezale¿nie. Zatwierdzenie papieskie stanowi zatem akt odrêbny co do wykonania, ale
co do substancji rzeczy jest to¿samy z postanowieniem Episkopatu.
Po tych wyjanieniach mo¿emy zakoñczyæ ca³¹ sprawê w ostatnim
sformu³owaniu o udziale Episkopatu w prawie do nieomylnego nauczania w Kociele.
Wniosek ósmy
Episkopat w sensie formalnym, wykonuj¹c w³adzê magisterialn¹, jako
drugi, odrêbny i wzglêdny podmiot w³adzy kocielnej, w odniesieniu do
tych wszystkich spraw co i Papie¿, a tak¿e odrêbnie od Papie¿a (co nie
znaczy, ¿e niezale¿nie), moc¹ w³asnego prawa nieomylnie os¹dza, naucza i zatwierdza, czyli JEST NIEOMYLNY, ale jego decyzje wymagaj¹
zatwierdzenia papieskiego, jako cechy, która pozwala na stwierdzenie,
¿e Episkopat rzeczywicie wypowiedzia³ siê z katedry swego magisterium, a ponadto jako w³asnego aktu magisterium papieskiego, który nadaje pe³niê prawn¹ aktowi zale¿nemu Episkopatu.
Wymienione prawa przys³uguj¹ Episkopatowi w tej sprawie bezdyskusyjnie, z samej natury rzeczy i taki jest jego udzia³ w nieomylnym
Magisterium Kocio³a.
***
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Z pomoc¹ Bo¿¹ ukoñczylimy rozwa¿ania od tej strony, stosownie do
wymagañ czasu i zasad. Nie mo¿emy jednak zamkn¹æ naszego tematu,
zanim nie przedstawimy najwa¿niejszej - naszym zdaniem - przyczyny
tak wielu niepokojów i sporów, której usuniêcie okaza³oby siê rodkiem
zaradczym na to z³o.
Jedyn¹ za przyczyn¹ jest to, ¿e ta ca³a wiêta i boska kwestia nie
by³a oceniana w oparciu o boskie i wieczne zasady, gdy¿ na ich podstawie w³adza kocielna, na temat której trwaj¹ wielkie rozwa¿ania i spory,
powinna byæ traktowana w ten sposób, ¿e nie tylko przez Boga zosta³a
udzielona Kocio³owi, ale bez w¹tpienia jest przez Boga równie¿ sprawowana i kierowana w dzia³aniu. Och! Nie bierze siê tego pod uwagê,
jak uwa¿am, a zagadnienie wykonywania w³adzy jest traktowane i oceniane wy³¹cznie w oparciu o ludzkie zasady.
Sprawa jest jednak jasna, janiej¹ca i dostojna jak samo boskie wiat³o. Bóg, który nada³ Kocio³owi w³adzê, sam kieruje Kocio³em, a podobnie jak natura tej w³adzy zosta³a stworzona na wzór w³adzy Bo¿ej,
tak samo równie¿ jej wykonywanie. Istnieje zatem jedna w³adza i jedno
sprawowanie w³adzy. Jeden i ten sam Duch wiêty towarzyszy i wspomaga Papie¿a i Episkopat, daje natchnienie53 jednemu i drugiemu, porusza jednego i drugiego. Jak¿e wiêc ich dzia³anie nie bêdzie wspólne,
jak¿e nie bêdzie tym samym? Czemu¿ taka ma³a wiara? Sk¹d lêki, podejrzenia, zastrze¿enia, ludzkie wsparcie? Sk¹d gniew i podzia³y stronnictw? Sk¹d ta walka, pozbawiona wiêtoci i boskoci niezgoda w sprawach wiêtych i boskich?
Je¿eli bowiem jeden raz przyjmiemy, ¿e w³adza w Kociele bierze siê
od Boga, a Duch wiêty w ten sam sposób porusza oba podmioty tej
w³adzy - a bezbo¿noci¹ i blunierstwem by³oby tego nie przyj¹æ - to
wnet wynika st¹d prawda wiary, ¿e Papie¿ moc¹ Boskiej obietnicy, moc¹
swego osobistego urzêdu, ze wzglêdu na sam¹ naturê rzeczy nie mo¿e
odpaæ od wiary, gdy¿ w przeciwnym wypadku upad³by Koció³. Duch
wiêty nigdy te¿ nie opuci Papie¿a i nie pokieruje Kocio³a ku upadkowi. Z drugiej za strony Episkopat, który na mocy tego samego prawa
jest koniecznym elementem Kocio³a, tak¿e nigdy nie zostanie opuszczony przez Ducha wiêtego, i¿by nie by³ poruszany przez tego samego
Tego okrelenia u¿y³ Pius IX w swej bulli dogmatycznej o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny (por.: "Przeto (...) wezwawszy z wzdychaniem Pocieszyciela Ducha, a za Jego tak natchnieniem, ku chwale wiêtej i nierozdzielnej Trójcy,
ku czci i ozdobie Panny Bogarodzicy, ku podwy¿szeniu wiary katolickiej i pomno¿eniu
chrzecijañskiej religii, moc¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa, b³ogos³awionych aposto³ów Piotra i Paw³a oraz nasz¹, owiadczamy, og³aszamy i stanowimy [...]", Pius IX,
bulla Ineffabilis Deus, dn. 8 grudnia 1854 r., Warszawa 2004, s. 21, przyp. t³um.).
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Ducha, w taki sam sposób jak Papie¿. Nigdy siê nie oka¿e, ¿e formalna
czêæ Episkopatu, która zawsze bêdzie ca³oci¹, która jest wspierana
i wspomagana przez wolne i pe³ne swobody dzia³anie Ducha wiêtego,
która tym samym zawsze podejmuje te same decyzje co Papie¿, ¿e popad³a w niezgodê z Papie¿em, ani nie bêdzie mog³a w ni¹ popaæ. Kto w to
w¹tpi, ten nie wierzy w Koció³, a wiêc tym samym nie wierzy Bogu.
Kto za mocno trwa w tej wierze, ten porzuca troski i lekcewa¿y
burze. Nie poruszy go strach ludzki, nie potrzebuje ludzkiej pomocy, nie
bierze do siebie ziemskiego zamêtu. Nie otaczaj¹ go ludzkie argumenty, ale umacnia go wieczna i boska zasada. Na niej oparty stoi na
skalistym brzegu, a widz¹c innych wrzuconych w morze ludzkich zasad boleje nad nimi i wielce siê raduje, ¿e oddali³ siê na bezpieczn¹
ska³ê, do tej wiecznej i boskiej zasady Kocio³a, która zosta³a udzielona Kocio³owi przez Chrystusa na kszta³t opoki, która na wieki trwaæ
bêdzie niewzruszenie przeciwko obelgom ludzkich zasad, podobnie jak
przeciw bramom piekielnym.

PAPIEŻ
I

JEGO NIEOMYLNOŚĆ
W ŚWIETLE PIERWSZEJ I WIECZNEJ PRZYCZYNY
ORAZ

W SWEJ OSTATECZNEJ KONSEKWENCJI
NAPISAŁ

PIOTR SEMENENKO

WSTÊP
Jestemy wiadkami wyj¹tkowego zdarzenia. wiat, który wydawa³
siê spaæ snem obojêtnoci, nagle zosta³ zaskoczony prawdziw¹ burz¹
religijn¹. Problemy, którymi zdawa³ siê w ma³ym stopniu niepokoiæ, ca³kowicie go anga¿uj¹ i dog³êbnie przenikaj¹. £ód Kocio³a, rzucona na
to morze, uderzana jest tymi nowymi wiatrami, a wielu z p³yn¹cych na
³odzi chcia³oby rzuciæ trochê ³adunku w wodê, aby zapobiec zagro¿eniu.
Wydaje siê, ¿e Nasz Pan pi i ¿e pozostawi³ nas naszemu losowi. Jednak¿e wcale siê nie boimy, bo wiemy, ¿e obudzi siê na czas. Jednak
zanim tak siê stanie, ka¿dy winien wype³niaæ swe obowi¹zki i czyniæ
wszystko, co w jego mocy, aby zadbaæ o ratunek. W³anie tak siê dzieje
i Nasz Pan powinien byæ zadowolony widz¹c nasz zapa³, m¹droæ i si³ê.
Zatem ma do dyspozycji wierne s³ugi i licznych oddanych synów, wie
o nich i b³ogos³awi ich starania. Nie zabraknie ich w dniu zwyciêstwa,
a katastrofa oddali³a siê jak nigdy dot¹d. Dzieje siê tak tym bardziej,
dlatego ¿e sternik wype³nia swe zamys³y i patrz¹c spokojnie, mieje siê
z nawa³nic i bez lêku mocn¹ rêkê sprawuje sw¹ wiêt¹ w³adzê. Z pewnoci¹ to na nim wydaje siê zbieraæ ca³a nawa³a wichrów. Skoro sternik
jest spokojny, to mo¿emy czuæ siê bezpiecznie. Dlatego siê nie boimy,
bo z takim sternikiem i z takim wyposa¿eniem, maj¹c wród nas Naszego Pana, mo¿emy gardziæ wichrami, miaæ siê z burzy i nie musimy
wyrzucaæ naszych skarbów do morza.
Skoro ca³y wiat, powtarzamy to od siebie, powinien wype³niaæ
swe obowi¹zki, to pytamy sami siebie, na czym polegaj¹ nasze? Jest
jasne, ¿e nasz obowi¹zek polega w tym wypadku na uspokojeniu tej
burzy, je¿eli nas zaskoczy; na przeciwstawieniu spokojnego g³osu
prawdy i jasnego umys³u ostrym gwizdom z³ych argumentów i namiêtnym krzykom. Z koniecznoci bêdzie to g³os naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uspokoi burze. Nigdy nie brak³o tego g³osu, a dzi podnosi siê bardziej ni¿ kiedykolwiek taki, jakim by³ zawsze: jasny, mocny
i niepokonany. Nie sposób mu siê sprzeciwiæ, a gdy okrzyki nie umilkn¹,
to musz¹ zmieniæ treæ i zaj¹æ siê czym innym. Teraz siê wznosz¹, ale
wnet bêd¹ zmuszone do milczenia.
W takim stanie rzeczy nie mo¿emy, z powodu naszej s³aboci, ³udziæ
siê nadziej¹, ¿e postêpujemy lepiej, albo przynajmniej dobrze, jako dzielni
obroñcy prawdy. Nie mo¿emy ograniczyæ siê do podziwiania prawdy
i sprawiedliwego oceniania. Zawsze widzimy, gdy mamy nowy pomys³,
którego inni nie dostrzegli, a który jest prawdziwy. Wydaje siê nam, ¿e
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pomys³ ten pozwoli przeciwstawiæ siê ca³kowicie z nowej strony tym
ciemnociom, które s¹ nagromadzone przez naszych przeciwników i mo¿e
rzuciæ w³aciwe wiat³o na sprawê. Byæ mo¿e, ¿e zmuszaj¹c w ten sposób wroga do odwrotu, gdy najmniej siê spodziewa, przys³u¿ymy siê
do pe³niejszego sukcesu. Taki mielimy zamys³ i to wystarczy, aby
na³o¿yæ na nas obowi¹zek podjêcia walki. Je¿eli nie zwyciê¿ymy, to
bêdziemy siê mogli przynajmniej usprawiedliwiæ wobec naszych przyjació³ i mistrzów.
PAPIE¯ I JEGO NIEOMYLNOÆ
Burzliwe dyskusje, które zajmuj¹ dzi teologów, zaczê³y siê za spraw¹
drobnej kwestii wyboru stosownego momentu, a wiêc okolicznoci. Przypomina to zdarzenia poprzedzaj¹ce wielk¹ rewolucjê protestanck¹, która tak¿e zosta³a wzniecona z okazji drobnej kwestii odpustów. Zatem
kwestia stosownoci: czy warto, czy nie warto zdefiniowaæ nieomylnoæ Papie¿a, która poprzedzi³a podwa¿enie samej nieomylnoci. Teraz
idzie siê znacznie dalej i sprawa koñczy siê podwa¿aniem w³adzy papieskiej i ca³ego ustroju Kocio³a. Niektórzy ju¿ siê tym zajmowali. Z naszej strony nie warto wdawaæ siê w beznadziejne spory z naszymi przeciwnikami, ale trzeba oprzeæ siê na g³ównych naszych si³ach, aby wydaæ
im ostateczn¹ bitwê. Zadanie stoj¹ce dzi przed teologi¹ polega na ponownym podjêciu starañ naszych poprzedników i na zebraniu wszystkich wyników pewnych i ostatecznych, aby zbudowaæ nastêpnie pe³n¹
i niepodwa¿aln¹ teoriê o ustroju Kocio³a, aby ukazaæ w jej wietle, ¿e
wtedy musz¹ siê powtórzyæ prorocze s³owa Ducha Bo¿ego, skierowane
do Kocio³a z oddali czasu: "Ta, która wieci z wysoka jak zorza, piêkna
jak ksiê¿yc, janiej¹ca jak s³oñce, grona jak zbrojne zastêpy"1.
W tej pracy do upragnionego skutku mo¿e nas doprowadziæ dwojaka
droga. Pierwsz¹ jest niew¹tpliwie metoda a posteriori. Polega ona na
wznoszeniu teorii w oparciu o fakty. Jest to zwyk³a droga, jedyna istotna, konieczna i zgo³a wystarczaj¹ca. Druga natomiast jest przeciwnie
metod¹ a priori. Metoda taka rozpoczyna siê od podania teorii, samej
w sobie koniecznej, która w pe³ni nadaje siê do naszego zagadnienia.
Analiza za polega na zstêpowaniu z wy¿yn tej teorii przez uk³adanie
i szeregowanie faktów w oparciu o zasady teoretyczne, w porz¹dku
równie koniecznym jak i sama teoria. Ta druga metoda nie jest niezbêdna, gdy¿ wystarczy skorzystaæ z pierwszej, ale ma tê przewagê, ¿e
Pnp 6, 9: "Haec est ista, quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut
Luna, electa ut Sol, terribilis ut castrorum acies ordinata" (cytat ³aciñski zosta³ przeniesiony do przypisu z tekstu o. Semenenki - przyp. t³um.).
1

93

Papie¿ i jego nieomylnoæ...

przynosi wiedzy konieczny rezultat i pewnoæ metafizyczn¹. W ten
sposób, o ile wiara szuka wpierw faktów i autorytetów, a wiêc oparta
jest na pierwszej z tych metod, to wiedza, w swym prawdziwym znaczeniu, opiera siê raczej na drugiej, gdy¿ poszukuje przede wszystkim wewnêtrznych racji rzeczy. Taka jest ta ostatnia metoda, do której
siê zastosujemy, a sk³ania nas do niej natura idei, których dostarcza.
***
Na tym polega nasz zamys³, i¿ chcemy drog¹ a priori, z pomoc¹
niezbêdnej teorii, w naukowy sposób okreliæ ustrój Kocio³a, aby wyprowadziæ z niego naturê autorytetu papieskiego i jego cechy, a przede
wszystkim nieomylnoæ. Oczywicie nie chcemy najpierw zbudowaæ
teorii, aby nastêpnie na jej podstawie wyraziæ ustrój Kocio³a wedle
naszych pomys³ów, ale chcemy tylko powiedzieæ, ¿e przyjmuj¹c rzeczywistoæ tak¹, jaka jest, to znaczy bior¹c pod uwagê widzialne sk³adniki tworz¹ce Koció³, chcemy w ten sposób ustaliæ ich znaczenie i naturê z pomoc¹ koniecznej teorii teologicznej. Mówi¹c o teorii teologicznej mamy na myli zbiór zasad, rozumowañ i wniosków zjednoczonych w ramach wiedzy teologicznej wyk³adaj¹cej dogmat. Potrzebujemy za teorii koniecznej, aby mog³a stanowiæ wyk³ad dogmatu
stanowi¹cego zasadê i podstawê wszystkich. Tym samym teoria powinna wiêc byæ prawem i kryterium dla poznania innych rozumowañ.
Oczywicie, stosuj¹c tak¹ teori¹ do ustroju Kocio³a, okrelimy nie
tylko znaczenie i naturê jego wewnêtrznych sk³adników, ale bêdziemy
mogli te¿ ujrzeæ koniecznoæ tego ustalenia. Czy istnieje tego rodzaju
teoria? A je¿eli tak, to czy mo¿na j¹ zastosowaæ do naszego zagadnienia? Odpowied nie powinna budziæ w¹tpliwoci.
Z pomoc¹ takiej teorii, opieraj¹c siê na Wierze, teologia dowodzi istnienia Boga, gdy Go nam przedstawia jako jednoæ substancji i Trójcê
Osób. Co do zastosowanej zasady, to chodzi tylko o zasadê przyczynowoci, która w tym przypadku zak³ada szczególne wyra¿enie, a mianowicie, ¿e Bóg jest nie tylko przyczyn¹ sprawcz¹ swych stworzeñ,
ale tak¿e przyczyn¹ wzorcz¹ i bêd¹c tak¹ przyczyn¹ jest ni¹ nie tylko
w swej jedynej substancji, ale tak¿e jako Trójca Osób.
Gdy tylko pojawi siê jakakolwiek w¹tpliwoæ, co do wyra¿onej w ten
sposób zasady, a zw³aszcza tego ostatniego zagadnienia, to postaramy
siê j¹ od razu rozwi¹zaæ. Bior¹c to pod uwagê, je¿eli przyjmiemy zasadê,
wówczas zastosowanie ogólnej teorii o sposobie istnienia Boga powinno byæ konieczne w ka¿dym przypadku szczegó³owym i coraz bardziej
wyrane, w miarê jak istniej¹ce byty wznosz¹ siê na szczeblach rzeczywistoci, za stanie siê w pe³ni konieczne w odniesieniu do cz³owieka,
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który jest obrazem i podobieñstwem Boga, a tym bardziej dla Kocio³a,
który jest najpiêkniejszym obrazem i najdoskonalszym podobieñstwem
Boga. Skoro tak, to mo¿na odkreliæ w pe³ni, a priori i w sposób konieczny ustrój Kocio³a. Wszystko zale¿y tutaj od wspomnianej wy¿ej
zasady, która bêdzie siê stosowaæ w rozwa¿aniach. Spróbujemy j¹ okreliæ
na tyle jasno, na ile bêdzie to mo¿liwe.
***
Powiedzielimy, ¿e bêdzie ni¹ sama zasada przyczynowoci zastosowana do naszego zagadnienia. Otó¿ okrelenie "przyczynowoæ" i s³owo
"przyczyna" przyjmowane jest w ró¿nych znaczeniach.
PIERWSZA ZASADA PAPIESKIEJ NIEOMYLNOCI
Rozpoczynam moje rozwa¿ania od przed³o¿enia pewnej teorii, która
- jak s¹dzê - nie by³a jak dot¹d jeszcze przedstawiona. Dlatego najpierw bêdê j¹ traktowaæ jako hipotezê, ale mam nadziejê, ¿e moje rozwa¿ania pozwol¹ mi wnet sformu³owaæ tezê wystarczaj¹co udowodnion¹. Nie bêdzie to teoria ca³kowicie nowa, gdy¿ wszystkie jej sk³adniki bêd¹ nale¿eæ do samych podstaw Wiary i Teologii. Nowe bêdzie
byæ mo¿e tylko ich zebranie w jedn¹ ca³oæ i wyprowadzone z nich
wnioski. Nasza teza bêdzie zatem - jak siê oka¿e - nowym wnioskiem
teologicznym, ale jej prawdziwoæ bêdzie równie dawna, jak sama Wiara
i jej zasady. Bez innych dodatkowych wstêpów rozpoczynam rozwa¿ania ustalonego zagadnienia.
1.
Rozpocznijmy od nieomylnoci Kocio³a, która dla katolików stanowi wolny od w¹tpliwoci dogmat, pozbawiony trudnoci. Nieomylnoæ
Kocio³a jest faktem nadprzyrodzonym, trwa³ym skutkiem sta³ego dzia³ania Bo¿ego. Ka¿de za dzia³anie Boga, ka¿de Jego dzie³o ma w sobie
samym sw¹ pierwsz¹ przyczynê. Dlatego, aby dobrze poznaæ skutek,
którym jest nieomylnoæ Kocio³a, trzeba j¹ zbadaæ w wietle jej pierwszej przyczyny, któr¹ jest Bóg. Ta oczywista zasada jest naszym punktem wyjcia.
2.
cis³a logika scholastyczna dokona³a podzia³u rodzaju "przyczyna" na liczne gatunki, wymieniaj¹c z jednej strony przyczynê mate-
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rialn¹ i formaln¹, a z drugiej sprawcz¹ i celow¹. Nie bêdziemy siê w tym
miejscu starali podaæ tych ró¿nych rodzajów przyczyn, gdy¿ s¹ one opisane we wszystkich opracowaniach z dziedziny logiki i ciesz¹ siê powszechnym uznaniem. Nasze rozwa¿ania ograniczaj¹ siê zreszt¹ tylko
do tego, co konieczne. Chcemy jedynie stwierdziæ, czy oprócz tych czterech g³ównych rodzajów przyczyn, w logice wyró¿niane s¹ dalsze rodzaje ni¿szego rzêdu, chocia¿ sprowadza je do tych, które wymienimy.
Poniewa¿ sprawa dotyczy Boga i Jego dzia³ania, to wród tych licznych
poszczególnych podgatunków istnieje jeden, który ma szczególne znaczenie i który staje siê wedle zasad Wiary przyczyn¹ formaln¹, sprawcz¹
i celow¹ w odniesieniu do dzia³añ Boga. Chodzi tutaj o przyczynê idealn¹ albo wzorcz¹, której naturê ³atwo poj¹æ.
3.
W istocie Boga znajduj¹ siê wieczne idee wszystkich rzeczy. Idee te
stanowi¹ przyczyny wzorcze tych rzeczy. Poniewa¿ te idee okrelaj¹
formaln¹ przyczynê wewnêtrzn¹ ka¿dej poszczególnej rzeczy, to wieczne Bo¿e idee stanowi¹ zewnêtrzn¹ przyczynê formaln¹ ka¿dej rzeczy.
Poniewa¿ idee te udzielaj¹ ka¿dej rzeczy jej w³asnego sposobu istnienia
i sprawiaj¹, ¿e rzecz jest tym, czym jest, to stanowi¹ jej przyczynê
sprawcz¹. Skoro wieczne idee stanowi¹ doskona³y wzór, którego podobieñstwo powinny osi¹gn¹æ wszystkie rzeczy, aby zgadzaæ siê z tym
wzorem, to idee te stanowi¹ przyczynê celow¹. W ten sposób w odniesieniu do dzia³ania Boga, czyli przyczyny wzorczej, to znaczy, co do
wiecznych idei bêd¹cych w Bogu, jednocz¹ siê w nim wszystkie rodzaje
przyczyn: dzia³anie Boga okazuje siê byæ przyczyn¹ formaln¹, sprawcz¹
i celow¹. Zarazem pozostaje tym, czym jest, to znaczy przyczyn¹ wzorcz¹
i jest to najwy¿szy wyraz Jego dzia³ania. Skoro te wieczne idee wszystkich rzeczy tkwi¹ce w Bogu stanowi¹ jego w³asn¹ substancjê, to mo¿na
i trzeba powiedzieæ, ¿e sama substancja Boga jest przyczyn¹ wzorcz¹
wszystkich rzeczy i ¿e w tym znaczeniu Boga mo¿na nazwaæ Ide¹, to
znaczy Ide¹ w ca³ej pe³ni tego s³owa.
4.
Podobnie stwierdzi³ równie¿ w. Tomasz, a wraz z nim filozofowie
scholastyczni: "Idee istniej¹ce w umyle Bo¿ym [...] nie ró¿ni¹ siê realnie od Bo¿ej istoty [...] i w ten sposób Bóg jest pierwsz¹, wzorcz¹
przyczyn¹ wszystkich rzeczy"2. A na innym miejscu Akwinata powia2

w. Tomasz, Summa theologiae, I-a, q. 44, a. 3, co.
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da: "Bóg co do swej istoty jest wzorcem dla wszystkich rzeczy. Dlatego idea w Bogu nie ró¿ni siê zgo³a od Jego istoty"3. To jest nasza zasada
i podstawa dla wszystkich dalszych rozwa¿añ. Trzeba jednak dope³niæ
tê zasadê i wzi¹æ pod uwagê, ¿e Bóg jest Ide¹ i przyczyn¹ wzorcz¹ wszystkich bytów stworzonych nie tylko jako substancja, ale tak¿e jako Trójca
Osób Boskich.
5.
Dotykamy tym samym jednej z najbardziej precyzyjnych i najwy¿szych kwestii specjalistycznej teologii. Mamy nadziejê, o ile mo¿emy
mówiæ otwarcie, ¿e przysz³y postêp w teologii bêdzie polega³ w³anie na
wykorzystaniu wspomnianej przez nas zasady i na jej zastosowaniu do
wszystkich zagadnieñ teologicznych.
Mamy tutaj ogóln¹ koncepcjê teologiczn¹ o Trójcy Osób w naturze
Boskiej, która zosta³a nader dok³adnie ugruntowana w danych Wiary
i cile, a powiedzia³bym ostatecznie, wy³o¿ona najpierw przez Ojców
Kocio³a, a nastêpnie przez teologiê scholastyczn¹ i teologiê pozytywn¹.
Chcê powiedzieæ, ¿e jest to ta teoria, do której ¿ywimy szczególne przywi¹zanie, która teraz wychodzi z ukrycia, gdzie by³a przedmiotem rozwa¿ania w wierze, u¿ycza jej swych treci, jako zasady os¹du i formu³owanych wniosków dla wiedzy teologicznej, a nawet nauki jako takiej
i zainspiruje nastêpnie ca³¹ naukê.
Trzeba przyznaæ, ¿e a¿ do chwili obecnej nie przedstawiono tej zasady, ani takiego rozumowania. Idzie siê raczej inn¹ drog¹. Do chwili obecnej, wszyscy autorzy podejmuj¹cy naukowe rozwa¿ania zagadnieñ dotycz¹cych Trójcy wiêtej, pocz¹wszy od Ojców Kocio³a, gdy odnosili
Trójcê do stworzeñ, to zajmowali siê tylko jednym zagadnieniem, a mianowicie poszukiwali wród stworzeñ analogii i analogów. Celem tych
poszukiwañ by³o - gdy mowa o okresie patrystycznym - odnalezienie
przyk³adów, które pozwoli³yby jako wyjaniæ i zrozumieæ objawiony
dogmat. Je¿eli natomiast mamy na myli autorów bardziej wspó³czesnych, to niektórzy z nich doszli a¿ do wniosku, ¿e te analogie stanowi¹
przes³anki, na których mo¿na by zbudowaæ poprawny dowód objawionych tajemnic, zak³adaj¹c, a nawet nie zak³adaj¹c objawienia dogmatu.
Oczywicie ci ostatni poszli zbyt daleko i bêdziemy jeszcze mieli okazjê
powiedzieæ co na ten temat. Mimo to w swych badaniach poszli w tê
sam¹ stronê, co Ojcowie Kocio³a.
Ojcowie Kocio³a byli pewni, ¿e uczynili rzecz po¿yteczn¹ i wspania³¹, ale na czym polega jej ostateczny charakter? Otó¿ polega na pew3

w. Tomasz, Summa theologiae, I-a, q. 15, a. 1, ad 3.
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nym wyjanieniu dogmatu o Trójcy wiêtej w ramach teorii nader jasnej
i - o ile siê tego pragnie - na porednim wykazaniu prawdziwoci tego
dogmatu. Mimo to ca³y ich wysi³ek dotyczy³ wy³¹cznie jednego dogmatu, a ich dorobek nie spe³nia w ca³oci naszych zamiarów. Krótko mówi¹c, w tych refleksjach Trójca wiêta by³a rozwa¿ana w wietle analogii dostarczanych przez stworzenia. My natomiast przeciwnie, zamierzamy rozwa¿aæ stworzenia w wietle analogii, której dostarcza nam
Trójca wiêta.
***
Naszym punktem wyjcia bêdzie zatem wstêpne za³o¿enie, nie tylko
o objawieniu dogmatu o Trójcy Przenajwiêtszej, ale tak¿e dorobek
wiêtej Teologii w tej kwestii. Nastêpnie prawdziwym punktem oparcia
i podstaw¹ dla naszego rozumowania bêdzie hipoteza, któr¹ ju¿ przedstawilimy, a wiêc, ¿e Trójca wiêta, to znaczy Bóg, nie tylko jako substancja, ale tak¿e jako Trójca Osób, stanowi Ideê i przyczynê wzorcz¹
wszystkich bytów stworzonych. Bóg jako Trójca jest wiêc pierwszym niestworzonym analogatem i Stwórc¹, a ca³e stworzenie sk³ada
siê z odpowiednich analogów stworzonych.
Zadanie polega na zastosowaniu nauki o Trójcy wiêtej do ca³ego
dzie³a stworzenia i na ocenie tego dzie³a w jej wietle. G³ówn¹ regu³¹
postêpowania bêdzie prawo analogii. Gdy tylko ujrzymy jej lady, to
trzeba iæ za nimi tak daleko, jak siêga przedmiot i tak d³ugo, dopóki
bêdziemy pewni, ¿e nie tracimy w¹tku. wiat³o, które przyniesiemy,
a którym jest w cis³ym sensie teoria teologiczna o Trójcy wiêtej, jest
tak jasne i pewne, ¿e samo nam wska¿e, dok¹d mo¿emy dojæ i z jego
pomoc¹ mo¿emy przez ca³y czas sprawdzaæ wyniki, upewniaj¹c siê, ¿e
nie schodzimy z drogi.
£atwo dostrzec, ¿e gdyby chodzi³o o bardziej ogólne badania, to mo¿na
by w ten sposób podj¹æ wszystkie kwestie wiedzy wiêtej lub wieckiej.
Natomiast my w rozwa¿aniach nad ustrojem Kocio³a ograniczymy siê
do interesuj¹cego nas zagadnienia. Wyra¿ona przez nas hipoteza, ca³kiem prawdopodobna - jak siê wydaje - wymaga wykazania i rozwiania
wszelkich w¹tpliwoci. Trzeba to zrobiæ tym bardziej, ¿e istnieje tu zarzut tak mocny, jak tylko mo¿e byæ.
Je¿eli Bóg, równie¿ w tym sensie, ¿e jest Trójc¹, stanowi przyczynê
wzorcz¹ i pierwszy analogat ca³ego dzie³a stworzenia, to istniej¹ równie¿ inne analogi, to znaczy, ¿e w dziele stworzenia znajduj¹ siê poszczególne skutki, które trzeba z koniecznoci odnieæ do Osób Boskich jako swych przyczyn, rozwa¿anych jako poszczególne Osoby.
Relacje zachodz¹ce pomiêdzy poszczególnymi skutkami znajduj¹cymi

98

Piotr Semenenko CR

siê wród stworzeñ i Osobami Boskimi pojmowanymi jako przyczyny
tych skutków bêd¹ stanowiæ powód i konieczn¹ podstawê dla analogii,
na której oparta bêdzie podejmowana przez nas refleksja, a wiêc
bêd¹ od niej zale¿eæ tak¿e nasze rezultaty. Bez takiej relacji, pojmowanej jako podstawa, analogia bêdzie pozbawiona zarówno znaczenia jak i koniecznej wa¿noci, a wiêc mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³aby
wówczas przesadna i prowadzi³aby zbyt daleko.
Zarzut, który to stwierdza, zawiera pewne szczegó³owe argumenty.
Mo¿na wiêc po pierwsze powiedzieæ, ¿e analogia w odniesieniu do tego
zagadnienia i rozumiana w ten sposób, dostarczy³aby mocnej podstawy
dla roszczenia, aby zbudowaæ rozumny dowód na rzecz Trójcy wiêtej,
podczas gdy sprawa nie jest mo¿liwa i wydaje siê, ¿e jestemy daleko
od spe³nienia tego celu.
Po drugie mo¿na nam postawiæ zarzut, który stanowi zasadê teologiczn¹, a wiêc ¿e stworzenie jest wspólnym dzie³em ca³ej Trójcy wiêtej, ¿e Bóg, gdy stwarza, to dzia³a wedle swej istoty (ale nie wedle
swej Troistoci Osób), a wiêc, ¿e nie warto poszukiwaæ w stworzeniu
tego, czego tam nie mo¿na odnaleæ, czyli skutków w³aciwych dla
dzia³ania tej lub innej Osoby, i w koñcu, ¿e nasz sposób rozumienia
analogii w tych rozwa¿aniach w³anie to zak³ada, a wiêc, ¿e z tego
punktu widzenia nasza teoria zmierza zbyt daleko.
Oto s¹ argumenty, które mo¿na wytoczyæ przeciwko nam. O ile siê
nie mylimy, to s¹ to cile te argumenty, które by³y przyczyn¹, ¿e
zabrak³o teologów, którzy podjêliby pracê podobn¹ do naszej. O ile
kiedykolwiek myleli o tym, to wnet zatrzymywa³a ich obawa przed
tym, aby nie pójæ za daleko. Uwa¿amy, ¿e ta obawa jest pró¿na i ¿e
mo¿na ca³kiem dobrze uczyniæ to, co zamierzamy podj¹æ. Odpowiadamy wiêc na zarzut, który mo¿na nam postawiæ: analogia w naszym
ujêciu nie tylko nie prowadzi zbyt daleko, ale wszelka analogia pomiêdzy Trójc¹ wiêt¹ a stworzeniami natychmiast utraci³aby sens, gdyby
pozbawiæ j¹ znaczenia, w jakim j¹ pojmujemy. Nie brak nam argumentów i podamy je odpowiadaj¹c na ten zarzut.
***
Powiada siê nam, ¿e niemo¿liwe jest wykazanie istnienia Trójcy wiêtej
za pomoc¹ samego rozumu, bo Trójca wiêta jest tajemnic¹ Wiary, poznawaln¹ wy³¹cznie za pomoc¹ Objawienia. Zobaczcie: aby pozbawiæ
tajemnicê jej tajemniczoci wystarczy wykazaæ, ¿e istnienie rzeczy wskazywanej przez tajemnicê jest konieczne i nie potrzeba iæ dalej, to znaczy nie trzeba zrozumieæ, czym jest tajemnica sama w sobie i jaka jest
jej najg³êbsza natura: w ten sposób istnienie Boga nie jest zgo³a tajem-
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nic¹, gdy¿ mo¿na je wykazaæ za pomoc¹ licznych argumentów, chocia¿
z drugiej strony wcale nie pojmujemy, na czym polega najg³êbsza natura
Boga. Sprawa dotyczy wiêc tylko istnienia i gdybycie z pomoc¹ argumentów rozumowych wykazali istnienie Trójcy wiêtej, to nadal jest
Ona w cis³ym sensie tajemnic¹. Zatem mówi¹ nam na koniec, ¿e nasza
analogia wprost tam prowadzi. W chwili bowiem, gdy dopucimy, ¿e
w stworzeniu znajduj¹ siê pewne skutki, które nale¿y odnieæ do Osób
Boskich jako przyczyny, to wznosimy podstawê dla dowodu, który prowadzi od skutków do przyczyny i stanowi prawdziwy dowód, apodyktyczny i konieczny.
£atwo odpowiedzieæ, ¿e prostszy by³by taki zamiar, aby jako podstawê dobrze poznanego faktu przyj¹æ tylko powszechnie uznane analogie
i nie zajmowaæ siê zgo³a tym, czy stanowi¹ one skutek odrêbnej przyczynowoci poszczególnych Osób Boskich, co w niektórych przypadkach wprost jest wyra¿one. Analogie te by³y dopuszczone przez wielk¹
liczbê teologów, a wiêc przez Ojców Kocio³a, którzy podejmowali to
zagadnienie, a przede wszystkim przez w. Augustyna. Ich ostateczne
oparcie znajduje siê w Pimie wiêtym, co dokonuje siê bez zniesienia
tajemnicy przez tych teologów, Ojców Kocio³a i Pismo wiête.
Z drugiej za strony pewna liczba teologów, przyjmuj¹c w odniesieniu do stworzeñ analogiê do Trójcy wiêtej, z pewnoci¹ by³aby gotowa
stanowczo odmówiæ tej analogii takiej natury, jak¹ my jej przypisujemy.
Teologom tym zaszkodzi³a oczywicie obawa przed uczynieniem z analogii rozumowych dowodów. Nie mo¿emy tego zrozumieæ. Zaprzeczaj¹c
wszelkim dowodom na rzecz Trójcy wiêtej i dla umocnienia tego przeczenia odmawiaj¹c osobom Boskim odrêbnego dzia³ania przyczynowego w dziele stworzenia, jak¿e jeszcze ci teolodzy mog¹ mówiæ o analogiach i analogach w dziele stworzenia? Naszym zdaniem wydaje siê to
bardzo zbli¿aæ do sprzecznoci. W koñcu bowiem analogie te nie by³yby
w ¿adnym razie analogiami, gdyby ich odpowiednie terminy nie pozostawa³y, ka¿dy w okrelony sposób, w relacji do poszczególnych
Osób Boskiej Trójcy. Relacje te bior¹ swój pocz¹tek i uzasadnienie
tylko w akcie stwórczym, stosownie do w³aciwego dzia³ania ka¿dej
z Osób Boskich, wedle ich w³asnych wzglêdów. W tym przypadku analogia jest czym realnym, a nie tylko pojêciem i ma oparcie w rzeczywistoci. Poniewa¿ jest to analogia pomiêdzy stworzeniem a Stwórc¹, to
rzeczywistoci¹, na której jest oparta jest sam akt stwórczy, wskutek
czego stworzony analogat przypomina analogat stwórcy. Ostatni z tych
bytów, to znaczy Bóg, powinien zatem dzia³aæ w swym akcie stwórczym
nie tylko jako przyczyna pierwsza, ale tak¿e jako pierwszy analogat,
a wiêc innymi s³owa jako Trójca Osób, gdy¿ bêd¹c Trójc¹, we wszystkich swych analogiach stanowi pierwszy analogat. Tak, wiêc dopuciwszy
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te analogie nie dopuszczaæ ich podstawy, a nastêpnie odrzuciæ wszelkiego rodzaju dowody wykazuj¹ce istnienie Trójcy wiêtej, gdy¿ ponownie bez powodu wyklucza siê tê podstawê, to wydaje siê nam sprzecznoci¹ dostatecznie wyran¹, a nawet podwójn¹ sprzecznoci¹.
Wyjaniamy wiêc, ¿e z naszej strony widzimy w tych analogiach,
pojmowanych tak jak nale¿y, pewnego rodzaju dowód, ale zawsze dodajmy od razu, ¿e chodzi tylko o jeden z rodzajów dowodu. W ¿adnym
razie nie jest to dowód apodyktyczny, nie mo¿e bowiem byæ wystarczaj¹cy, nawet po przyjêciu dogmatu, a wiêc po przyjêciu Objawienia i nie
mo¿e zgo³a pos³u¿yæ jako podstawa dowodzenia.
Dlatego objawienie i wczeniejsze poznanie dogmatu, które st¹d pochodzi, w niczym nie zmienia ani przes³anek rzeczywistych, ani rozumowych, na których powinno siê opieraæ rozumowe wykazania prawdziwoci dogmatu. Przes³anki rzeczywiste poznajemy w dziele stworzenia i stanowi¹ za³o¿enia w analogii. Przes³anki rozumowe to kategorie i zasady mylenia, które bierzemy z filozofii. Jednak¿e te ostatnie s¹
dosyæ niepe³ne w obecnym stanie filozofii. Nawet gdybymy za³o¿yli, ¿e
s¹ doskona³e, to brak nam pierwszego sk³adnika, na którym moglibymy siê oprzeæ, a mam na myli przes³anki rzeczywiste, które stanowi¹
terminy analogii dostarczanej nam przez stworzenia. W dziele stworzenia nie znajdujemy doskona³ej analogii do Boga, a gdy przyjmiemy, ¿e
istnieje taka analogia, to nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e tu na ziemi poznamy
j¹ ostatecznie i doskonale. W ten sposób brak nam przes³anek do
prawdziwego rozumowego dowodu na rzecz dogmatu o Trójcy wiêtej, a przede wszystkim do jego ostatniego punktu, który stanowi o tym
dowodzie, to znaczy, ¿e trzy relacje boskie (które mielimy wykazaæ)
stanowi¹ Trójcê Osób, z których ka¿da jest rzeczywicie w tej samej
naturze, ale ró¿ni siê od pozosta³ych. Poniewa¿ na tym polega dogmat,
dlatego z pomoc¹ tych przes³anek nigdy nie mo¿emy sformu³owaæ dowodu stwierdzaj¹cego wprost istnienie Trójcy wiêtej.
W tej kwestii wystarczaj¹co zgadzamy siê z teologami, o których by³a
mowa. To wszystko nie przeszkadza jednak, ¿e analogie te posiadaj¹
naturê, któr¹ im przypisujemy i ¿e tak pojmowane mog³yby pos³u¿yæ
jako podstawa do pewnego dowodu na rzecz Trójcy wiêtej, który mo¿e
iæ dalej, a naszym zdaniem, a¿ do wykazania, ¿e w Bogu jest ca³kowite
istnienie i trzy wzglêdne sposoby istnienia, bez mo¿liwoci dojcia do
wniosku, ¿e s¹ to Osoby. W ka¿dym razie to nie nasza kwestia. Je¿eli
podjêlimy tê dyskusjê, to aby siê broniæ i zachowaæ w tych analogiach
powa¿ane cechy, których nie mo¿na ich pozbawiæ. Niektórzy widz¹ teraz, dok¹d mo¿na w ten sposób dojæ w dowodzeniu i nie mówimy, ¿e
jest to rzeczywiste istnienie, ale prawdopodobny lad Trójcy wiêtej.
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Zanim zakoñczymy rozwa¿ania nad kwesti¹ dowodów na rzecz istnienia Trójcy wiêtej, mamy nadziejê osi¹gn¹æ doæ dobry wynik, który
mo¿na uzyskaæ na gruncie przed³o¿onej przez nas metody. Je¿eli bowiem zastosuje siê odwrotny porz¹dek i zamiast wykazywaæ istnienie
Trójcy wiêtej za pomoc¹ analogii i analogatów stworzonych, przyjmie
siê przeciwnie, ¿eby wyjaniaæ te ostatnie z pomoc¹ teorii o Trójcy
wiêtej, to skutkiem tego uzyska siê jasnoæ i dowód odmiennej natury,
dowód nader mocny i dobrze sformu³owany. Nie bêdzie to, co prawda
dowód apodyktyczny, który ukaza³by tajemnicê, ale dowód potwierdzaj¹cy, który dostarcza pe³niejszego wyjanienia tajemnicy, a powtórzony
tysi¹ckrotnie, przyniesie tysi¹ckrotne wyjanienie.
W tej kwestii bêdzie to zw³aszcza to, co nie pretenduj¹c do bycia
dowodem, staje siê nim i to nader wa¿nym. Zasada sama w sobie jest
poprawna i s³uszna, a narzuca siê sama przez siê i nie ma potrzeby
stosowania innej, a mimo to, je¿eli w praktyce wszystkie poszczególne przypadki, do których ta zasada by³a zastosowana, okazuj¹ siê
byæ w z ni¹ w zgodzie (w tym sensie, ¿e nie mo¿na znaleæ wyj¹tku),
to któ¿ nie ujrzy, jak ten wynik przemawia w praktyce na rzecz zasady i stanowi dowód bez dowodu? W tym sensie mówimy przede
wszystkim o dowodzeniu. Mamy wiêc nadziejê, ¿e udzielilimy wystarczaj¹cej odpowiedzi na pierwszy zarzut. Byæ mo¿e tym samym poszlimy zbyt daleko, gdy¿ dla nas i dla prowadzonej dyskusji nie potrzeba
ani dowodów, ani wykazania istnienia Trójcy wiêtej, ale przeciwnie
chodzi o potwierdzenie naszej zasady.
Trójca wiêta i jej ujêcie teologiczne mo¿e i powinno - moim zdaniem - stanowiæ zasadê, dla tego, kto temu nie zaprzecza, albo przynajmniej nie powinien zaprzeczaæ, a przede wszystkim dla ka¿dego z tych,
którzy uznaj¹ analogie i analogaty w wiecie stworzonym. Ale teraz
wypada przedstawiæ drugi zarzut, który wietnie znamy. Zarzuca siê
nam, ¿e postêpujemy wbrew prawdzie teologicznej, a mianowicie, ¿e
stworzenie jest dzie³em wspólnym i w³aciwym dla ca³ej Trójcy wiêtej
i nie by³o w³aciwe dla tej czy innej Osoby. Na tym polega³ zarzut, a oto
nasza odpowied.
Wpierw postaramy siê - w miarê potrzeby - o oto, aby przedstawiæ naukê Wiary i teologii, ¿e ca³a aktywnoæ zewnêtrzna (ad extra),
a w konsekwencji stworzenie jest z koniecznoci wspólnym dzie³em
ca³ej Trójcy wiêtej. Nauka ta nie jest oczywicie lekcewa¿ona przez
teologów, ale trzeba tylko powiedzieæ, ¿e wydaje siê niezrozumiana przez
ca³y wiat. Liczni, powa¿ni i nader biegli teolodzy, wyobra¿aj¹ sobie,
a ich sposób mówienia pozwala to zgadn¹æ, ¿e stworzenie jest do tego
stopnia dzia³aniem Boga wy³¹cznie wedle Jego substancji, ¿e nie ma ju¿
mo¿liwoci dla stwierdzenia odpowiednich dzia³añ poszczególnych Osób

102

Piotr Semenenko CR

Boskich. Wydaje siê, ¿e w efekcie nie dopuszczaj¹ w ramach kresu
dzie³a stworzenia, którym s¹ stworzone byty, ladów i skutków odpowiednich relacji Boskich, które przedstawia³yby w dziele stworzenia
Bosk¹ wiêt¹ Trójcê. Pamiêtaj¹, ¿eby nam wspomnieæ o swych pogl¹dach, a wiêc ¿e relacje, które stanowi¹ Osoby Boskie s¹ aktami wewnêtrznymi, a jako takie nigdy nie ujawniaj¹ siê na zewn¹trz. W jaki za
sposób ten prosty i czysty akt, przez który istnieje Bóg, to substancjalne Boskie istnienie - ¿e tak powiem - mia³by nie byæ ju¿ aktem immanentnym, a jednak ta immanencja nie przeszkadza³aby wcale w dziele
stworzenia, ani w przygodnym udzielaniu istnienia Boga i jego cech
wiatu zewnêtrznemu?
Mamy prawo powiedzieæ tym teologom: je¿eli Osoby Boskie, w akcie
stwórczym, który jest im wspólny, nie ukazuj¹ na zewn¹trz ¿adnej analogii do swych osobistych w³asnoci, jak mówicie, a to znaczy nie odciskaj¹ na stworzeniach zewnêtrznych skutków, które odpowiada³yby im
w³asnym relacjom wewnêtrznym, to jak to siê dzieje, ¿e w dziele stworzenia znajduj¹ siê jednak analogie i analogaty, o których tak¿e wy
sami mówicie jako o czym realnym? Jak¿e prawdziwa rzecz mia³aby
nie mieæ równie realnej podstawy? Jakiej innej trzeba by szukaæ podstawy dla tych relacji poza wewnêtrznymi w³asnociami samych Osób
Boskich? Na dwa sposoby powtórzylimy nasz argument, którzy wy¿ej zosta³ wy³o¿ony. Nie jest to jednak nasza jedyna odpowied, mamy
jeszcze inne, a przynajmniej jedn¹, która bierze siê z wnêtrza tego
samego zagadnienia.
***
W przypadku ka¿dego stworzenia, a zw³aszcza w odniesieniu do stworzeñ rozumnych, nale¿y podj¹æ rozró¿nienia logiczne, podobnego do tego,
jakie podejmujemy w odniesieniu do Boga. Trzeba zatem odró¿niæ pomiêdzy samym istnieniem, a sposobem istnienia. Rozró¿nienie to w przypadku bytów stworzonych nie jest zgo³a dowolne, ale bierze siê z samej
natury rzeczy. Przecie¿ jest pewne, ¿e ka¿de stworzenie, ka¿dy byt stworzony oprócz relacji zewnêtrznych, które posiada z innymi bytami, ma
tak¿e koniecznie relacje wewnêtrzne, które zachodz¹ w nim samym. Nie
ma stworzenia tak prostego, aby nie sk³ada³o siê z ¿adnych elementów.
Nie ma tak prostej idei, która nie sk³ada³aby siê z treci. Nie istnieje
realnie ¿adne stworzenie, które posiada³oby tylko element istnienia, tak
jak materia pierwsza, ani ¿adna idea, która posiada³aby tylko jedn¹ treæ
w ca³ym pojêciu, tak jak byt idealny i oderwany, gdy¿ s¹ to byty umys³owe albo abstrakty mylenia.
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Ka¿dy byt istniej¹cy, a przynajmniej taki, który mo¿e istnieæ, zak³ada
koniecznie przynajmniej dwa4 sk³adniki, w których istnieje. Elementy
tego z³o¿enia s¹ okrelane na trzy ró¿ne, chocia¿ równoleg³e sposoby.
S¹ nimi: Substancja i Przypad³oæ, Forma i Materia, Akt i Mo¿noæ.
Wystarczy jak zrobimy u¿ytek z pierwszej pary tych okreleñ, a wiêc
z Substancji i Przypad³oci, aby z ich pomoc¹ rozwa¿yæ byt stworzony.
Substancja bytu stworzonego nie mo¿e istnieæ bez przypad³oci (bo samo
bycie jest dla niej przypad³oci¹), a przypad³oæ nie mo¿e istnieæ bez
substancji, co jest jeszcze bardziej oczywiste. Ze wzglêdu na t¹ wzajemn¹ zale¿noæ substancji i przypad³oci rodzi siê trojaka wewnêtrzna
relacja, która jest niezbêdnie konieczna w przypadku ka¿dego bytu istniej¹cego, a nawet tylko mo¿liwego.
1. Relacja pomiêdzy przypad³oci¹ i substancj¹. Nazywana jest utkwieniem (inhaesio), gdy¿ przypad³oæ tkwi w substancji i jest to warunek
istnienia przypad³oci, która inaczej nie mog³aby istnieæ. Przenikanie to
jest wiêc realn¹ relacj¹.
2. Relacja pomiêdzy substancj¹ a przypad³oci¹, która jest nazywana
upodmiotowieniem (subjectio), gdy¿ substancja obejmuje przypad³oæ,
bêd¹c podmiotem utkwienia. Ta druga relacja jest tak¿e konieczna dla
substancji, tak jak poprzednia by³a konieczna dla przypad³oci, gdy¿
jest równoleg³ym warunkiem aktualnego istnienia substancji (esse actu),
byciem podmiotem utkwienia. A zatem znów jest to realna relacja.
3. G³ówna relacja jest skutkiem dwóch pierwszych relacji, stanowi¹cych boki i granice. Relacja ta polega na zjednoczeniu i równowadze
utkwienia i upodmiotowienia, w którym substancja i przypad³oæ przenikaj¹ siê wzajemnie, jednocz¹ siê i tworz¹ w efekcie jedn¹ ca³oæ, to
znaczy istniej¹cy byt. Relacja ta jest nazywana to¿samoci¹, która sprawia, ¿e ca³oæ bêd¹ca dan¹ rzecz¹ jest to¿sama z samym sob¹. Relacja ta
tak¿e musi koniecznie istnieæ, tak jak dwie poprzednie, gdy¿ natychmiast po zerwaniu równowagi tego po³¹czenia, czy to ze strony przypad³oci i utkwienia, czy te¿ substancji i upodmiotowienia, sama rzecz
4
Mówimy, ¿e "przynajmniej dwa", gdy¿ w istocie potrzeba trzech. Nie zamierzamy
jednak rozwi¹zywaæ w tym miejscu nowych problemów filozoficznych i wystarczy nam,
gdy skorzystamy wy³¹cznie z kategorii racjonalnych przyjêtych w uznanych rozwa¿aniach z zakresu filozofii i uwiêconych przez u¿ycie w Kociele. Tego rodzaju s¹ w³anie
terminy Arystotelesa, udoskonalone przez w. Tomasza i innych filozofów scholastycznych. (Por.: "O. Sememenko wszêdzie, tak w dziedzinie myli, jak i w rzeczywistoci
samej, stawia obok dwóch uznanych ogólnie i przyjêtych kresów (termini) tak myli,
jak i rzeczywistoci, trzeci sk³adnik konieczny, którym jest Si³a (vis), znosz¹c w ten
sposób ów nieznony dualizm, panuj¹cy dot¹d niepodzielnie, tak w myli jak i w materii
oraz w stosunku ich wzajemnym miêdzy sob¹", W. Kwiatkowski, w. Tomasz i scholastyka w owietleniu ojca Piotra Semenenki C. R., Kraków 1936, przyp. t³um.).
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przestaje istnieæ. Ta ostatnia relacja jest zatem tak¿e realna, podobnie
jak dwie pierwsze.
Staje siê wiêc jasne, ¿e w ka¿dej rzeczy, w ka¿dym istniej¹cym bycie, znajduj¹ siê przynajmniej dwa elementy sk³adowe i koniecznie
trzy rzeczywiste relacje, które zosta³y powy¿ej przedstawione. Ponadto jest jasne, ¿e te elementy i relacje rozpatrywane same w sobie
nie s¹ ani ca³ym bytem, ani istnieniem, ale stanowi¹ - ¿eby nie powiedzieæ czêci, ani uwarunkowania - ale raczej sposoby istnienia, wewnêtrzne relacje, ró¿ne sposoby samodzielnego bytowania pewnej rzeczy, a gdy bêd¹ potraktowane ³¹cznie, to wówczas wyra¿aj¹ prawdziwe i pe³ne istnienie tego bytu.
Na tej podstawie wydaje siê jasne, jak ju¿ stwierdzilimy na pocz¹tku, ¿e w ka¿dym bycie stworzonym trzeba dokonaæ rozró¿nienia, które
logicznie przypomina rozró¿nienia dokonywane w odniesieniu do Boga.
W przypadku Boga wyró¿niamy wpierw Jego istotê, która jest to¿sama
z Jego istnieniem, a nastêpnie bierzemy pod uwagê trzy sposoby istnienia tej istoty, które w Objawieniu s¹ nam przedstawione jako Osoby, które s¹ wzajemnie realnie odrêbne. Natomiast w przypadku dzie³a
stworzenia powinnimy tak¿e wpierw przyj¹æ wszelkie byty o ile istniej¹, a nastêpnie wewnêtrzne relacje, które sam rozum, opieraj¹c siê
na naturze rzeczy przedstawia nam jako odrêbne relacje, co prawda
ca³kiem inaczej ni¿ w przypadku Osób Boskich, to jednak istniej¹ce
realnie i staj¹ce siê dla nas realn¹ podstaw¹, aby w przypadku stworzenia sformu³owaæ pewne okrelenia analogiczne do Osób Boskich.
Wniosek nasuwa siê sam przez siê. Stworzony analogat istnieje,
a jego analogia jest janiejsza ni¿ kiedykolwiek. Czym wiêc jest jego
racja istnienia, jak nie pierwszym analogatem, którym jest zarazem
wszechmog¹cy Stwórca? Czy¿ nie mam powiedzieæ, ¿e pierwotn¹ racj¹
istnienia analogii, racj¹ twórcz¹, jest wiêta Trójca? Jest to konieczne
w samym akcie stwórczym, który stwarza analogiê w stworzonym analogacie. Taka jest odpowied na zarzut, wynikaj¹cy z teologicznego
aksjomatu, ¿e dzie³o stworzenia jest wspólne dla ca³ej Trójcy wiêtej,
z którego mia³by wynikaæ wniosek, ¿e w stworzeniach brak skutków,
które mog³yby odnosiæ siê do Osób Boskich. Wydaje siê, ¿e wykazano
przeciwnie i odkrylimy nastêpuj¹c¹ zasadê: Wszystko, co stanowi istotê
stworzenia powinno byæ odniesione do stwórczego dzia³ania Boga, który
dzia³a wedle swej istoty, ale to wszystko, co jest relacyjne w stworzeniu powinno byæ odniesione do Boga po czêci, a raczej w sposób
wzglêdny, stosownie do udzia³u ka¿dej z Osób Boskich w dziele stworzenia, stosownie do ich w³asnoci osobistych w ramach wspólnego
aktu stwórczego.
***
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Mo¿e w³anie teraz warto podaæ krótkie wyjanienie, które pomo¿e
lepiej zrozumieæ zasadê teologiczn¹, któr¹ siê zajmujemy. Zasada na
nakazuje nam rozwa¿aæ stworzenie jako wspólne dzie³o ca³ej Trójcy
wiêtej, a nie jako dzie³o tej czy innej Osoby Boskiej (Creare non est
proprium aliqui personae, sed commune toti Trinitati)5. S³usznie, ale
w czym to przeszkadza, ¿e poszczególne trzy Osoby Boskie dzia³aj¹
wspólnie i pozostawiaj¹ w swym wspólnym dziele, którym s¹ stworzenia, swe w³asne znaki, które nie istnia³yby jeden bez drugiego, ale które
z koniecznoci ³¹cz¹ siê i znajduj¹ uwieñczenie, bêd¹c jednym jedynym
znakiem, który jest wspólny dla ca³ej Trójcy wiêtej i jej wspólnego
dzia³ania? Rzecz rozwa¿ana w ten sposób wydaje siê przeciwnie ca³kowicie stworzona w ramach porz¹dku i ten wynik wcale nie os³abia, ale
raczej potwierdza wspomnian¹ prawdê teologiczn¹.
Przedstawmy wiêc prawdziwe znaczenie tego aksjomatu teologii,
który nie jest wymierzony w nas, ani w autorów do nas zbli¿onych, ale
kieruje siê przeciwko fa³szywemu rozumieniu, które mo¿e siê pojawiæ
i rzeczywicie siê pojawia, tych fragmentów Pisma wiêtego, które s¹
podobne do prologu do Ewangelii w. Jana, a które wydaj¹ siê przypisywaæ dzie³o stworzenia wy³¹cznie Osobie S³owa Bo¿ego: przez Niego
wszystko siê sta³o6. Czy¿ nie wiedzielimy, ¿e znów w naszych czasach tacy autorzy jak Hermes7 i Guenther8, nie mówi¹c o dawniejszych, przypisywali charakter Stworzyciela wy³¹cznie Osobie Syna
Bo¿ego? Jednak¿e jest to b³¹d, który wystêpuje przeciwko wszystkim
zasadom Wiary i teologii, b³¹d, który ca³kowicie zwalcza wspomniana
zasada. Nie, stworzenie nie jest w³asnoci¹ samej tylko Osoby Syna,
ale jest wspólne dla ca³ej Trójcy wiêtej. Skoro wiêc, cile mówi¹c,
stworzenie jest wspólnym dzie³em ca³ej Trójcy wiêtej, to Trójca powinna by³a pozostawiæ na nim wspólny znak swego dzia³ania i w ten
sposób zasada przywo³ana przeciwko nam obraca siê na nasz¹ korzyæ, staj¹c siê nasz¹ obron¹ i umocnieniem.
***
w. Tomasz, Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 6, co.
W tekcie o. Semeneki cytat ³aciñski: "omnia per ipsum facta sunt". Kolejne cytaty równie¿ przeniesiono do przypisów (przyp. t³um.).
7
Georg Hermes (1775-1831), filozof i teolog niemiecki, kap³an i profesor, zwolennik umiarkowanego racjonalizmu. Grzegorz XVI potêpi³ w r. 1835 jego pisma w brewe
"Dum acerbissimas" (przyp. t³um.).
8
Anton Günther (1783-1863), filozof i teolog austriacki, heglista. Jego dzie³a zosta³y
umieszczone na indeksie (1857), a ich autor zgodzi³ siê z tym wyrokiem. W r. 1857
Papie¿ Pius IX skierowa³ list do abpa Kolonii, w którym potêpi³ pogl¹dy Günthera
(przyp. t³um.).
5
6
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Na razie przygotowywalimy sobie drogê, aby dotrzeæ do miejsca,
w którym moglibymy swobodnie i bez sprzecznoci sformu³owaæ ostateczn¹ zasadê ca³ej naszej dyskusji. Jak dot¹d stwierdzilimy, ¿e teoria
teologiczna dotycz¹ca ogólnie istnienia Boga, a zw³aszcza Trójcy wiêtej, mo¿e byæ zastosowana do stworzeñ ze wzglêdu na pierwszy analogat nie stworzony wobec innych stworzonych analogatów, który jest
niezbêdny, je¿eli chcemy iæ w kierunku prawdziwej wiedzy. Widzielimy, ¿e jeden z tych analogatów z drugim wi¹¿e dzia³anie przyczynowe,
a my domylamy siê tam prawa, a mianowicie, ¿e to, co istotne w stworzeniu powinno byæ przypisane istocie Boskiej jak skutek przyczynie.
Natomiast dzia³anie wedle istoty oraz relacje, przez które siê realizuje,
nale¿¹ce do sposobu istnienia, powinny siê odnosiæ do sposobu istnienia
i dzia³ania Boga w trzech odrêbnych sposobach istnienia. Poniewa¿ ta
przyczynowoæ, wedle podanej na pocz¹tku zasady stosowalnoci, powinna byæ zaliczona do rodzaju przyczyn jako przyczyna wzorcza, wynika st¹d, ¿e gdybymy mieli mieæ w¹tpliwoæ, co do kwestii: Czy Bóg
jest przyczyn¹ wzorcz¹ swego Stworzenia tak samo jak Trójca wiêta,
to tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, ¿e Bóg wedle swej substancji stanowi przyczynê wzorcz¹ dla wszystkich stworzonych substancji, a tak¿e
wiemy, ¿e Trójca Osób Boskich stanowi przyczynê wzorcz¹ dla wszystkich wewnêtrznych relacji i wszystkich sposobów istnienia tych stworzonych substancji. Teraz ju¿ ³atwo mo¿emy sformu³owaæ cis³e prawo,
które rz¹dzi w sposób konieczny relacjami pomiêdzy Trójc¹ wiêt¹ jako
przyczyn¹ wzorcz¹, a stworzeniem, które stanowi stworzone odwzorowanie. To prawo u³atwi zastosowanie wiedzy o przyczynie do wiedzy,
któr¹ powinnimy mieæ o skutku. Prawo to musi mieæ nastêpuj¹ce brzmienie: Sposób zatem, na który jedna Osoba Boska rodzi jedna drug¹, albo
pochodzi jedna od drugiej, to znaczy ich sposób istnienia w Trójcy
wiêtej, jako zasada albo jako kres jednej dla drugiej, sposób ten stanowi zarazem zasadê dzia³ania ka¿dej z Osób w ramach wspólnego
dzie³a stworzenia i jest przyczyn¹ wzorcz¹, która tworzy swe analogiczne skutki w dziele stworzenia.
Koniecznym wnioskiem z tego prawa jest nastêpuj¹ce uzupe³nienie:
Je¿eli wiêc chcemy osi¹gn¹æ wstêpne, prawdziwe poznanie wewnêtrznych relacji, które zachodz¹ pomiêdzy bytami stworzonymi, to powinnimy zbadaæ te relacje w wietle wiecznych zasad, które mo¿na odkryæ
w relacjach Osób Boskich, a które stanowi¹ przyczyny wzorcze dla analogicznych relacji wród stworzeñ. Oto wielka zasada stosowalnoci, na
której w pe³ni powinien siê opieraæ ca³y nasz wywód i jak nam siê wydaje
jest jasno wyra¿ony. Naszym zdaniem zosta³o to ju¿ wszak¿e wystarczaj¹co wykazane i teraz mo¿na ju¿ odnieæ tê zasadê do naszego zagadnienia, to znaczy do Kocio³a i jego ustroju, bo zw³aszcza w tym celu
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podjêlimy siê ustalenia tej zasady. Inni mog¹ j¹ odnieæ do innych celów
i mo¿e my te¿ zajmiemy siê tym w innych okolicznociach, ale obecnie
kwestia dotyczy przede wszystkim Kocio³a, Papie¿a i nieomylnoci.
Zanim pójdziemy dalej, chcemy jeszcze zwróciæ siê do naszych czytelników z pytaniem, czy zgadzaj¹ siê z nami, ¿e podana wy¿ej zasada
zosta³a wystarczaj¹co wykazana i nie budzi w¹tpliwoci? Niech nam
daruj¹ to zatrzymanie, bo powinni wiedzieæ, ¿e gdy doszlimy do tego
momentu to mamy wybór: albo siê rozdzieliæ, albo dalej iæ razem,
niejako iæ za rêkê, a¿ do koñca. Aby umocniæ nasz¹ zasadê powinnimy powiedzieæ, ¿e zasada i jej sformu³owanie podane przez nas, w³aciwie nie jest nasze, ale raczej pochodzi od w. Tomasza. A skoro
dot¹d nie odwo³ywalimy siê ani do jego imienia, ani do autorytetu, to
dlatego, ¿e rozwa¿ana przez nas kwestia z samej swej natury mniej
zale¿y od autorytetów ni¿ od poprawnego rozumowania. Po podjêciu
próby ustalenia naszej tezy z pomoc¹ argumentów, zobaczymy czy
bêdzie mo¿liwe osi¹gniêcie tego samego celu opieraj¹c siê na autorytecie Doktora Anielskiego.
"Akt stworzenia - powiada w. Tomasz - przynale¿y Bogu wedle
Jego istnienia, które nie ró¿ni siê od Jego istoty. Jednak¿e istota Bo¿a
jest wspólna wszystkim trzem Osobom Boskim. Wynika st¹d, ¿e akt
stwórczy nie przys³uguje tylko jednej Osobie Boskiej, ale jest wspólny
ca³ej Trójcy9". "Niemniej jednak Osoby Boskie, (pozostaj¹c zawsze jedn¹
i t¹ sam¹ przyczyn¹) wykonuj¹ odrêbn¹ przyczynowoæ w odniesienia
do stworzeñ, stosownie do swego sposobu pochodzenia (czy te¿ bez
takiego wzglêdu na pochodzenie w przypadku Boga Ojca)10". "Nale¿y
wiêc powiedzieæ, ¿e pochodzenie Osób Boskich obejmuje racje (czyli
przyczyny wzorcze) dla stwarzania dzie³a stworzenia11". Tak jest w odniesieniu do Boga. Natomiast stworzenia ze swej strony odpowiadaj¹
swym sposobem istnienia tej zasadzie i temu prawu posiadaj¹c lad albo
obraz Boga rozwa¿anego nie tylko w swej substancji, ale tak¿e jako
Trójca wiêta.
"Istnieje lad przyczyny w jej skutku - kontynuuje w. Tomasz - gdy
skutek ten przedstawia sob¹ tylko przyczynowoæ przyczyny, a nie w³aciw¹ formê jej istnienia. W ten sposób tak¿e w ka¿dym stworzeniu bez
"Creare convenit Deo secundum sum esse, quod est ejus essentia, quae est communis tribus personis. Unde creare non est proprium alicui personae, sed commune
toti Trinitati", w. Tomasz, Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 6, co.
10
"Sed tamen divinae personae secundum rationem suae processionis habent causalitatem respectu creationis rerum", ibidem.
11
"Et secundum hoc processiones personarum sunt rationes productionis creaturarum", ibidem ad finem.
9
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¿adnego wyj¹tku znajduje siê przedstawienie Trójcy wiêtej, to znaczy
obecnoæ na sposób ladu, gdy¿ w ka¿dym stworzeniu znajduj¹ siê pewne relacje (inveniuntur aliqua), które nale¿y odnieæ do Osób Boskich
jako do ich przyczyny"12. "Istnieje wiêcej ni¿ lad, ale prawdziwy obraz
przyczyny w jej skutku, gdy skutek przedstawia sob¹ przyczynê podobieñstwem formy, w której istnieje ta przyczyna. W ten drugi sposób
Trójca wiêta okazuje siê byæ przedstawiona jako obraz w stworzeniach rozumnych13.
6.
Wspomniane zasady, argumenty i wniosek to streszczenie ca³ej naszej wypowiedzi. W ten sposób wraz ze w. Tomaszem ustalilimy po
pierwsze, ¿e Bóg jako substancja stanowi przyczynê wzorcz¹ wszystkich stworzeñ. Teraz wraz z nim przystêpujmy do wyjanienia, ¿e nie
tylko istnieje substancja bêd¹ca przyczyn¹ wzorcz¹, ale ¿e równie¿ ka¿de stworzenie ma w sobie, co najmniej lad, a stworzenie rozumne nawet obraz ca³ej Trójcy wiêtej. lad i obraz powinny byæ odniesione do
Osób Boskich jako do swej przyczyny, a wiêc ka¿da Osoba realizuje sw¹
przyczynowoæ stosownie do w³asnego sposobu pochodzenia. Skoro
wiêc ten lad i podobieñstwo stanowi¹ skutek dzia³ania Trójcy wiêtej,
to stanowi ona z koniecznoci przyczynê wzorcz¹. W ten sposób Bóg
jako Trójca wiêta jest przyczyn¹ wzorcz¹ stworzenia, podobnie jak
sam Bóg w swej istocie.
Naszym zdaniem podane wy¿ej ujêcie naszej zasady i wniosku, który z niej wynika, stanie siê wnet lepiej zrozumia³e i uzyska now¹ jasnoæ w wietle, którego zaczerpnêlimy z zasad Doktora Anielskiego.
Oto ono: Istnieje sposób, w jaki Osoby Boskie rodz¹ jedna drug¹ albo
pochodz¹ jedna od drugiej, to znaczy sposób ich istnienia w Trójcy
wiêtej, jednej wobec drugiej jako zasada albo kres. Ten sposób istnienia stanowi tak¿e powód, wedle którego ka¿da Osoba dzia³a we
wspólnym dziele stworzenia i stanowi przyczynê wzorcz¹, która stwarza analogiczne skutki w stworzeniu. A oto konieczny wniosek: Je¿eli
12
"Aliquis effectus repraesentat solam causalitatem causae, non autem tormiam
ejus, et tali repraesentatio dicitur esse representatio vestigii (...) In creaturis omnibus
invenitur repraesentatio Trinitatis per modum vestigii, in quantum in qualibet creatura
inveniuntur aliqua quae necesse est reducere in divinas personas sicut in causam",
w. Tomasz, Summa theologiae, I-a, q. 45, art. 7, in co.
13
"Aliquis autem effectus representat causam quantum ad similitudinem formae
eius (...) et haec est repraesentatio imaginis (...) In creaturis igitur rationalibus invenitur repraesentatio Trinitatis per modus imaginis", Ibidem, in corpore.
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wiêc chcemy zdobyæ s³uszn¹ i poprawn¹ wiedzê na temat wewnêtrznych relacji zachodz¹cych w rzeczach stworzonych, to powinnimy rozwa¿yæ stworzenia w wietle wiecznych racji, które znajduj¹ siê w relacjach Osób Boskich i stanowi¹ przyczyny wzorcze dla analogicznych
relacji w bytach stworzonych. Mamy nadziejê, ¿e w tej chwili nasi
czytelnicy zgadzaj¹ siê z nami w przekonaniu, co do ustalonych zasad,
i ¿e na tej podstawie, zgo³a bez obaw, mo¿emy razem wzi¹æ siê do
pracy i zebraæ nasze starania.
***
Rozwa¿amy naturê Kocio³a, do którego powinnimy odnieæ to
wszystko, co wiemy o sposobie istnienia Boga, w wyra¿onej ju¿ nadziei, ¿e w ten sposób pojmiemy prawdziwy sposób istnienia Kocio³a,
a raczej jak Koció³ powinien z koniecznoci istnieæ. Oto jak umocnilimy te rozwa¿ania. Zaznaczylimy bowiem wy¿ej: to wznoszenie siê
- ¿e tak powiem - po stopniach podobieñstwa, jakie stworzenie posiada wzglêdem Boga, swej przyczyny wzorczej, wedle miejsca zajmowanego w hierarchii bytów, zyskuje now¹ jasnoæ za spraw¹ rozró¿nienia sformu³owanego przez w. Tomasza pomiêdzy podobieñstwami ladu i obrazu wobec Trójcy wiêtej przedstawionej w dziele stworzenia. Z tego samego powodu nie potrzeba formu³owaæ nowego rozró¿nienia pomiêdzy obrazem jako takim, a obrazem doskona³ym i mówiæ, ¿e aby mieæ charakter obrazu Bo¿ego wystarczy mieæ naturê rozumn¹, wy³¹cznie w swej indywidualnej odrêbnoci. Czy obraz nie bêdzie koniecznie doskonalszy, gdy wemiemy pod uwagê spo³ecznoæ
stworzeñ rozumnych, a jeszcze doskonalszy, gdy chodzi o spo³ecznoæ najdoskonalsz¹? Jak wiêc mówiæ o najdoskonalszej spo³ecznoci, gdy mo¿e istnieæ spo³ecznoæ za³o¿ona wprost przez samego Boga,
w celu bezporedniego uczestniczenia w Jego naturze i Jego b³ogos³awionym ¿yciu, dla radoci ¿ycia wiecznego, spo³ecznoæ, któr¹ z pewnoci¹ jest Koció³?
Zatrzymuje nas pytanie czy spo³ecznoæ tak¿e mo¿e byæ obrazem
Trójcy wiêtej? Czy przejcie w ten sposób od pojedynczego stworzenia do spo³ecznoci nie jest wbrew logice, bo trzeba go najpierw uzasadniæ? Mamy gotow¹ odpowied: spo³ecznoæ jest rzeczywistym bytem, który istnieje, a wszystko, co istnieje jest stworzeniem Bo¿ym,
zw³aszcza gdy spo³ecznoæ zosta³a za³o¿ona i ustanowiona przez samego Boga, gdy¿ stanowi wówczas Jego dwojakie dzie³o: zarówno materialnie, ze wzglêdu na cz³onki, które wchodz¹ w jej sk³ad, jak i formalnie,
ze wzglêdu na sam¹ zasadê, która je jednoczy, a zosta³a ustanowiona
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przez Boga. Poniewa¿ ka¿de stworzenie ma w Bogu sw¹ przyczynê
wzorcz¹, to tym bardziej stworzenie tego rodzaju. Zastosowanie naszej
teorii i jej zasad do spo³ecznoci z³o¿onych ze stworzeñ rozumnych
prowadzi nas do sformu³owania teorii, która - jak ufamy - bêdzie dope³nieniem problematyki, któr¹ siê zajmujemy, tez¹, która wydaje nam
siê zarówno piêkna jak i prawdziwa. Zwracamy siê zatem do czytelników o zgodê na przedstawienie tej tezy w jej g³ównym zarysie.
***
Niepojmowalny sposób istnienia Boga, który jest jednoczenie ca³kowity i wzglêdny, a mianowicie ca³kowity co do istnienia, a wzglêdny
co do sposobu istnienia, jedyny w naturze, a trojaki w Osobach, nie
móg³ siê wyraziæ w ¿adnym stworzeniu z osobna, gdy¿ ¿adne stworzenie
nie mo¿e istnieæ w podobny sposób. M¹droæ Bo¿a znalaz³a jednak sposób, aby go tak doskonale wyraziæ, jak to by³o mo¿liwe i odnajdujemy
go w formie zwielokrotnionej wród stworzeñ, w po³¹czeniu z nimi, zarówno w formach istnienia, jak i podobieñstwa.
Istniej¹ dwa sposoby tego zwielokrotnienia i tego po³¹czenia form,
które zebrane razem doskonale wyra¿aj¹ w stworzeniu sposób istnienia
Boga z t¹ ró¿nic¹, ¿e dzieli siê to, co absolutne, od tego do przygodne.
Te dwa sposoby przedstawia nam istnienie cz³owieka, rozwa¿ane raz
jako jednostka, a innym razem jako spo³ecznoæ. Czego potrzeba zatem,
aby w stworzonym istnieniu tkwi³o prawdziwe przedstawienie sposobu
istnienia Boga? Oczywicie trzeba odnaleæ taki sposób istnienia, który
zak³ada substancjê bytu raz ca³kowicie i trzykroæ wzglêdnie. Innymi s³owy
chodzi o byt, w którym znajduje siê jedna ca³kowita substancja i trzy
substancje wzglêdne14, które tworz¹ jeden byt i jedno jedyne istnienie.
Z takim przypadkiem mamy do czynienia w odniesieniu do dwóch
sposobów istnienia, które przywo³alimy powy¿ej jako po³¹czone w ludzkim istnieniu. Cz³owiek wpierw jako jednostka jest obrazem Boga w taki
sposób, ¿e wprost przedstawia jednoæ natury Boga, a porednio troistoæ Osób Boskich. Po drugie cz³owiek jako spo³ecznoæ (a konieczn¹
i naturaln¹ spo³ecznoci¹ dla cz³owieka jest rodzina) stanowi obraz Boga
w tym drugim znaczeniu, gdy¿ przedstawia wprost Trójcê Osób, a nie
wprost jednoæ natury. W pierwszym przypadku jednoæ dotyczy substancji, a troistoæ dotyczy relacji. W drugim przypadku jednoæ dotyczy relacji, a troistoæ - substancji. Natura ludzka z koniecznoci istnieje na te dwa sposoby, jako jednostka i jako spo³ecznoæ.
14
Nie ma potrzeby dodawaæ, ¿e poprawne teologicznie jest wyra¿enie "trzy wzglêdne
substancje".
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(...)15 A nastêpnie ma w tym podobieñstwo do Boga rozwa¿anego
jako Trójca wiêta. Inaczej mówi¹c nie chodzi ju¿ o stwierdzenie, ¿e
Koció³ jest jeden, wiêty, katolicki, apostolski, nieomylny i niezniszczalny, gdy¿ to wszystko nale¿y do jego istoty, ale chodzi o to, dziêki
czemu, w jakich warunkach i w jakich relacjach Koció³ ma tak¹ naturê.
Co do pierwszego, Koció³ powinien posiadaæ podobieñstwo swych istotnych cech do odpowiednich cech w naturze Boskiej, natomiast co do
drugiej, to powinien byæ podobny w swym sposobie istnienia i w swych
wewnêtrznych relacjach do odpowiednich relacji w samym Bogu, to
znaczy w Trójcy wiêtej. Dlatego teraz trzeba powtórzyæ nasz¹ trzeci¹
zasadê: Skoro Bóg, co do swej istoty stanowi Ideê i przyczynê wzorcz¹
wszystkich istniej¹cych bytów, to jako Trójca wiêta stanowi równie¿
powód i przyczynê wzorcz¹ ich sposobu istnienia i wewnêtrznych relacji, które w nich zachodz¹.
7.
Powiedzielimy ju¿, ¿e zasada ta stawia zagadnienie w pe³nym wietle. Aby zatem osi¹gn¹æ zamierzony rezultat powinnimy jedynie odnaleæ istotne czynniki sk³adowe Kocio³a stanowi¹ce o jego sposobie
istnienia. Nie potrzeba bêdzie zbyt d³ugo ich poszukiwaæ, gdy¿ wszyscy
katolicy dobrze je znaj¹, a nawet wiêcej, gdy tylko mówimy o Kociele,
to wówczas od razu pojmujemy, ¿e s¹ one zawarte w samej definicji
Kocio³a i podane w katechizmie. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e Koció³
jest spo³ecznoci¹ wiernych, zjednoczonych pod w³adz¹ prawowitych
pasterzy, na czele z Papie¿em i ¿e s¹ to istotne elementy sk³adowe
Kocio³a oraz jego sposób istnienia.
To, co jest mniej znane, albo raczej, co stanowi przedmiot pewnych
trudnoci, a byæ mo¿e pewnych w¹tpliwoci, to wzajemne relacje tych
trzech sk³adników, które stanowi¹ istotê Kocio³a, to znaczy prawo tych
relacji. Przynajmniej obecne dyskusje, które powsta³y tak nieoczekiwanie w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Soborem, wydaj¹ siê wystarczaj¹co
na to wskazywaæ. Mamy tutaj to prawo i teraz je rozumiemy, a chodzi
wy³¹cznie o jego zastosowanie. Jest to zadanie równie ³atwe, jak
wszystkie rozwa¿ania dotycz¹ce Boga. Przyjmijmy istotne sk³adniki
Kocio³a i zbierzmy je razem z punktu widzenia wiecznych racji, które
mo¿na odnaleæ w pochodzeniu Osób Boskich w Trójcy wiêtej. Od
razu uzyskamy odpowiednie i niepodwa¿alne wyniki, a wówczas uj15
W tym miejscu w tekcie francuskim zachowanym w Archiwum Zgromadzenia
w Rzymie znajduje siê luka (przyp. t³um.).
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rzymy w pe³nym wietle prawdziwy sposób istnienia Kocio³a, przede
wszystkim za naturê relacji pomiêdzy jego elementami sk³adowymi.
Nieomylnoæ Kocio³a uka¿e siê w tym samym wietle i nie bêdzie ju¿
wiêcej sporów dziel¹cych Koció³.
8.
Chcia³bym to w³anie zrobiæ, ale na razie powstrzymuje mnie jeszcze jedna kwestia. Na pocz¹tku mówi³em o nowoci tej teorii i stara³em siê wówczas zwróciæ uwagê na to, ¿e nie jest ona ¿adn¹ nowoci¹,
co do zasad, a nowy jest tylko wniosek, w tym znaczeniu, ¿e jak dot¹d
nie by³ jeszcze wyra¿ony w sposób tak wyrany. Mimo to, w tej sprawie mo¿na by mi powiedzieæ, ¿e moja teoria pozbawiona jest wartoci,
bo nigdy nie by³a przyjêta w teologii. Czy to mo¿liwe ¿eby przez tyle
stuleci, wród tylu teologów nie mo¿na by³o odnaleæ ¿adnego, który
by tak myla³? Nie jestem teraz gotów, przyznajê, do bezporedniej
odpowiedzi, dlaczego tak by³o. Nie potrafiê przedstawiæ ¿adnego teologa, który poda³by dok³adnie taki sam wniosek. O ile jednak mogê to
powiedzieæ, to nie wierzê, aby którykolwiek tak postêpowa³. Jednak
jest to raczej zarzut bez znaczenia. Za³ó¿my, ¿e ¿aden matematyk nie
dodawa³ nigdy pewnych liczb. Czy istnieje powód, aby odrzuciæ wynik
jego pracy, gdy zechce wam powiedzieæ, ¿e te liczby daj¹ w wyniku
taki, a nie inny rezultat, to znaczy okrelony wynik, gdy bêdzie wam
mówi³, ¿e dwa plus dwa daje cztery?
W ka¿dym rozumowaniu trzeba udowodniæ przes³anki, które zawsze
s¹ poprawne, albo b³êdne. Stare w prawdzie, albo nowe w b³êdzie. Wniosek sam w sobie jest zawsze niewinny, a chocia¿ przes³anki maj¹ ju¿
swój wiek, to wniosek nigdy nie jest zbyt m³ody. Dlatego zarzut oparty
na stwierdzeniu nowoci naszego wniosku mo¿emy pozostawiæ bez ¿adnej
innej odpowiedzi. Teraz trzeba natomiast poczyniæ pewne uwagi.
9.
Pierwsza uwaga bêdzie dotyczyæ koniecznoci tego rodzaju teorii.
Oczywicie teoria ta nie jest konieczna. Mo¿na doskonale wykazaæ,
a moim zdaniem zosta³o wiêcej ni¿ wystarczaj¹co wykazane to wszystko, co ta teoria ze swej strony wyjania, potwierdza i dowodzi. Wprowadzamy wy³¹cznie rzeczy niezbêdne. Bezporednie dowody teologiczne
pochodz¹ z Pisma wiêtego i Tradycji katolickiej traktowanych ³¹cznie16.
16
Por. dwa teksty o ród³ach wiary: I Sobór Watykañski, Konstytucja dogmatyczna
o wierze katolickiej (1870), r. III: "Wiar¹ bosk¹ i katolick¹ nale¿y wierzyæ w to wszystko,
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ród³a te dostarczaj¹ nam w rozwa¿nej przez nas kwestii licznych, obfitych, a przede wszystkim doæ oczywistych dowodów, z których mo¿na odczytaæ dogmat o nieomylnoci i jego wszystkie uwarunkowania.
Tylko te dowody s¹ cile konieczne i wystarczaj¹ce.
10.
Druga uwaga ma odmienny charakter. Wydaje nam siê, ¿e chocia¿
niekonieczny, to jednak nasz wniosek i ca³a teoria, która z niego wyp³ywa, jest co do natury cis³a i zgodna z wymaganiami teologii. Ponadto wydaje siê nam, ¿e jest nie tylko wystarczaj¹co uzasadniona, ale
¿e w swej ca³oci dowodzi i daje now¹ si³ê, a mo¿e nawet ostateczne
uzasadnienie odpowiadaj¹cym jej tezom o nieomylnoci. Mo¿emy w tym
miejscu dokonaæ pewnego porównania. Bezporednie dowody teologiczne, które jako jedyne s¹ cile konieczne, mo¿na porównaæ do zjawisk zewnêtrznych pochodz¹cych od jakiego cia³a, albo zdarzenia, które
nale¿y do porz¹dku fizycznego. Przez d³ugi czas wewnêtrzne i ostateczne prawo rz¹dz¹ce tym cia³em lub zdarzeniem mo¿e byæ nieznane,
a jednak zjawiska dostarczane nam przez dowiadczenie bêd¹ w pe³ni
wystarczaj¹ce, aby poznaæ, czym musi byæ natura podmiotu, aby okreliæ jego w³aciwe miejsce i nadaæ mu w³aciw¹ nazwê. I to wystarczy.
Jednak¿e z drugiej strony, nasza teoria mo¿e byæ porównana, jak
wspomniany ju¿ porz¹dek fizyczny, do hipotezy, która idzie dalej i usi³uje sprowadziæ do jednoci wieloæ zjawisk, których dostarcza nam
dowiadczenie i nie zadowalaj¹c siê ustaleniem natury tych zjawisk,
pragnie poznaæ ich wewnêtrzne przyczyny i przypisaæ im prawo, które
nimi rz¹dzi. Je¿eli hipoteza taka oka¿e siê s³uszna, a wszystkie zjawiska
bêd¹ poprawnie wyjanione z jej pomoc¹ to stanie siê rzeczywicie prawem rz¹dz¹cym danymi dowiadczenia. Któ¿ wiêc nie wie, ¿e takie doco siê zawiera w s³owie Bo¿ym, czy to spisanym, czy te¿ przekazanym w Tradycji i jest
przedk³adane do wierzenia przez Koció³, w jego uroczystych orzeczeniach albo te¿
w nauczaniu zwyczajnym i powszechnym, jako objawione przez Boga", przek³ad z: Alberigo, i in. (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, wyd. 3, Bolonia 1973, s. 807,
a tak¿e: wiête Officjum, Wyznanie wiary dla heretyków przechodz¹cych do Kocio³a
(1884): "wiedz¹c, ¿e nikt nie siê zbawiæ poza t¹ Wiar¹, której siê trzyma, wierzy, g³osi
i naucza wiêty, katolicki i apostolski Koció³ rzymski (...) wierzê, ¿e wiêty Koció³
katolicki, apostolski i rzymski jest jedynym i prawdziwym Kocio³em, ustanowionym
przez Jezusa Chrystusa na ziemi (...) wierzê (...) w powagê Tradycji apostolskiej i kocielnej, a tak¿e Pisma wiêtego, które mo¿na t³umaczyæ i przyjmowaæ tylko w rozumieniu, jakie przyj¹³ i przyjmuje wiêty Koció³ katolicki, Matka nasza; we wszystko, co
okreli³y i og³osi³y wiête kanony, wiête Sobory powszechne, a zw³aszcza wiêty Sobór Trydencki i Sobór Watykañski", cyt. za: M. Nassalski, Formularium legale practicum, wyd. 2, W³oc³awek 1905, s. 211-213.
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brze zrozumiane prawo przynosi korzyci w teorii i w praktyce, jak
utwierdza, wyjania, a czêsto oczyszcza to, co wczeniej by³o niejasne
w obserwowanych zjawiskach?
***
W teologii mamy wiele tego przyk³adów, a ja przedstawiê jeden godny uwagi. Z pewnoci¹ Koció³ wiedzia³ dobrze, w okresie pierwszych
dwunastu stuleci swego istnienia, co oznaczaj¹ sakramenty w swej istocie i w praktyce tak samo jak dzisiaj. Mimo to teoria sakramentów nie
by³a jeszcze ukoñczona, a na gruncie wiedzy teologicznej wiele zagadnieñ dotycz¹cych tej problematyki domaga³o siê lepszego wyjanienia.
Od XIII wieku przedstawiciele filozofii scholastycznej zastosowali w dogmatyce chrzecijañskiej terminologiê filozofii arystotelesowskiej17. Wiadomo jak wspania³¹ jasnoæ wnios³a ta teoria dla ka¿dego dzia³u teologii,
a przede wszystkim w teologii sakramentów. Formu³a zastosowana w tej
dziedzinie g³osi, ¿e ka¿da rzecz sk³ada siê z materii i formy. Pierwszym
skutkiem tej metody jest kompletna teoria sakramentów, któr¹ mo¿na
wrêcz nazwaæ teori¹ ostateczn¹. Koció³ j¹ wykorzysta³ i wiadomo jak
obszerny u¿ytek uczyni³ Sobór Trydencki z tej formu³y i teorii przede
wszystkim w swym nauczaniu i w kanonach o Sakramentach wiêtych.
Nasz dzisiejszy zamys³ ca³kowicie przypomina ówczesne dokonania
scholastyków. Tak samo jak scholastycy starali siê wyjaniæ istotne
czynniki sk³adowe Sakramentów, to dzi rozwi¹zaæ trzeba inny problem,
to znaczy wewnêtrzne prawo stanowi¹ce o istotnych elementach sk³adowych Kocio³a. W ten sposób tak jak w tamtych czasach scholastyka
przyjê³a jako wzór i hipotetyczne prawo sw¹ formu³ê o relacjach pomiêdzy materi¹ i form¹, tak samo my dzisiaj przyjmujemy jako wzór i przyczynê wzorcz¹, a wiêc jako hipotetyczne prawo relacje zachodz¹ce pomiêdzy Osobami Trójcy wiêtej.
Podobnie jak scholastycy stwierdzali podobieñstwo i zgodnoæ pomiêdzy przyjêtymi elementami sk³adowymi bytu, aby sformu³owaæ sw¹
hipotezê, my równie¿ formu³ujemy nasz¹ i stwierdzamy podobieñstwo,
które zachodzi pomiêdzy dwoma przyjêtymi przez nas aspektami. Istnieje bowiem doskona³a zgodnoæ miêdzy naszym postêpowaniem, a tym,
Na temat recepcji arystotelizmu w filozofii scholastycznej zob.: Ph. Boehner,
É. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej. Od Justyna do Miko³aja Kuzañczyka,
prze³. S. Stomma, Warszawa 1962; F. Copleston, Historia filozofii, t. II, Od Augustyna do Szkota, prze³. S. Zalewski, Warszawa 2000; É. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej w wiekach rednich, prze³. S. Zalewski, wyd. II, Warszawa 1987; É. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii w. Tomasza z Akwinu, prze³. J. Ryba³t,
Warszawa 1960 (przyp. t³um.).
17
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co zrobili scholastycy. A nawet wiêcej: mamy po swej stronie powa¿n¹
przewagê, o czym wiadczy druga i trzecia czêæ naszej hipotezy!
Scholastycy posi³kowali siê tylko filozoficzn¹ zasad¹ z³o¿enia z materii i formy jako wzorem i prawem. Natomiast my korzystamy z pierwszorzêdnej (zarówno co do natury, jak i pewnoci) zdobyczy teologicznej
o pochodzeniu Osób Boskich. Gdy scholastycy stwierdzali wzajemn¹ zgodnoæ pomiêdzy swymi zdobyczami, to przypisywali im tylko swój w³asny
autorytet, albo - jak kto woli - oczywistoæ rozumow¹. My za stwierdzamy istnienie zwi¹zku pomiêdzy naszymi twierdzeniami, opieraj¹c siê
na prawdzie wy¿szej od wszelkiej ludzkiej pewnoci, gdy¿ nasza teoria
pochodzi z prawdy katolickiej, a mianowicie, ¿e ka¿de dzie³o Bo¿e nosi
na sobie czy to lad, czy te¿ obraz istoty Bo¿ej i Trójcy Osób Boskich.
Ponadto - jak ufamy - mamy prawo dojæ do wniosku, ¿e o ile teoria
filozofów scholastycznych, aby staæ siê prawdziw¹ tez¹ i rzeczywist¹
teori¹ sakramentów, a przestaj¹c byæ sam¹ tylko hipotez¹, potrzebowa³a uznania ze strony Kocio³a, to jednak w naszym przypadku jest inaczej. Przes³anki naszej teorii s¹ tak pewne i niepow¹tpiewalne, a wniosek ma udzia³ w pewnoci przes³anek i wymaga jedynie tej pewnoci,
aby móg³ siê staæ prawdziw¹ tez¹, to znaczy niepodwa¿aln¹ prawd¹, nie
tylko dowiedzion¹ w sobie samej, ale zdoln¹ do dowodzenia, wyjaniania, potwierdzania i prostowania niejasnoci - ¿e tak powiem - we
wszystkich aspektach, których dotyczy.
***
Mo¿na sformu³owaæ trzeci¹ i ostatni¹ uwagê. Nie tylko nie ma w tym
nic dziwnego, ¿e teorie tego rodzaju pojawiaj¹ siê póno w trakcie stopniowego rozwoju wiedzy teologicznej, ale raczej przeciwnie: sprawy
powinny tak przebiegaæ, a dziwiæ nale¿a³oby siê raczej wtedy, gdyby
by³o przeciwnie.
***
Czym s¹ relacje pomiêdzy Osobami Boskimi? Stanowi¹ one jedn¹ i t¹
sam¹ rzecz, co ród³a i Pochodzenia w Bogu. Mamy dwa Pochodzenia
w Bogu: Zrodzenie i Tchnienie. Ka¿de z nich trzeba traktowaæ na dwa
sposoby: w znaczeniu czynnym i w znaczeniu biernym. W ten sposób
okazuje siê, ¿e w Bogu s¹ cztery relacje. S¹ dwa aspekty Zrodzenia:
Ojcostwo i Synostwo. S¹ dwa aspekty Tchnienia: Tchnienie czynne,
czyli w sensie cis³ym i Tchnienie bierne, czyli po prostu Pochodzenie.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Tchnienie czynne, które jest wspólne
Ojcu i Synowi, nie jest podwójn¹ relacj¹ dwóch pierwszych Osób z Du-
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chem wiêtym, ale jedn¹ relacj¹ wspóln¹ dla Ojca i Syna, podobnie jak
Tchnienie bierne, to znaczy relacja Ducha wiêtego z Ojcem i Synem
te¿ nie jest relacj¹ podwójn¹, ale jedn¹ prost¹ relacj¹.
Wynika st¹d, ¿e w tych relacjach Ojciec jest zasad¹ bez ¿adnej innej
zasady, Syn jest tak¿e zasad¹, ale w zale¿noci od Ojca, a wiêc jest
zasad¹ z zasady (principium a principio), natomiast Duch wiêty nie jest
ju¿ zasad¹. W ten sposób Trzecia Osoba Trójcy wiêtej nie powoduje,
ani nie rodzi niczego w Bo¿ej naturze. Natomiast Druga Osoba, przeciwnie, rodzi, udziela natury Boskiej Duchowi wiêtemu, ale nie z siebie
samej, tylko wraz z Ojcem i w zale¿noci od Niego. Osoba Ojca jest w
koñcu zasad¹ w ca³ej pe³ni i rodzi wszystko w naturze Boskiej, to znaczy tej Osobie przys³uguje wszelkie udzielanie innym Osobom, czy to
natury, czy te¿ jej cech, które zreszt¹ s¹ z ni¹ zwi¹zane.
Mo¿na pos³u¿yæ siê przyk³adem wszechmocy. Istnieje jedna wszechmoc. Bóg Ojciec udziela j¹ w pe³ni Synowi, a Syn posiadaj¹c j¹ udziela jej
wraz z Ojcem Duchowi wiêtemu. Wszechmoc by³a jedna i pozosta³a
jedna, ale w jej ramach pojawi³a siê poczwórna relacja i trojaki sposób
istnienia, który w cis³ym sensie stanowi zupe³ny sposób istnienia
wszechmocy. W taki sam sposób istnieje te¿ istota m¹droci i dobra,
oraz wszystkie inne istotne cechy Boga. Ka¿da z tych cech jest tylko
jedn¹ i t¹ sam¹ natur¹ Bo¿¹, a wiêc ka¿da z nich jest jedna w sobie samej.
Natomiast stosownie do pochodzenia Osób Boskich ka¿da cecha zdobywa odrêbny sposób istnienia i jej pierwotna jednoæ, przechodz¹c przez
t¹ odrêbn¹ wieloæ, osi¹ga uporz¹dkowan¹ i zupe³n¹ jednoæ ostateczn¹.
***
W Kociele sprawy maj¹ siê podobnie. Papie¿ jest zasad¹ bez ¿adnej innej zasady. Biskupi s¹ tak¿e zasad¹, ale w zale¿noci od Papie¿a,
a wiêc stanowi¹ zasadê, która wynika z zasady (principium a principio). Natomiast lud wierny nie jest ¿adn¹ zasad¹. W ten sposób lud,
czyli trzeci rodzaj osób w Kociele, nie powoduje i nie tworzy niczego18 w swej naturze, ale ma w niej tylko swój udzia³. Drugi rodzaj osób
w ramach Kocio³a, czyli biskupi, udzielaj¹ wszystkich cech stanowi¹cych istotê Kocio³a tym pierwszym, to znaczy wiernym, ale w zale¿noci od Papie¿a i w ³¹cznoci z nim, to znaczy o ile s¹ z nim zjednoczeni.
Pierwsza kategoria osób, czyli jedyna osoba Papie¿a stanowi w Kocie18
Nie mo¿na tutaj stawiaæ zarzutu, ¿e przecie¿ zwykli wierni musz¹ byæ ochrzczeni
i w ten sposób staæ siê chrzecijanami. Do tej liczby nale¿¹ tak¿e niewierni, którzy
musz¹ uczyniæ to samo, a tak¿e ci, którzy sami siê chrzcz¹ przez chrzest ognia (tzn.
przez mêczeñstwo - przyp. t³um.), nie nale¿¹c do Kocio³a, gdzie przyjêliby chrzest.
Argument ten dowodzi tylko, ¿e Koció³ dope³nia w tym przypadku brak sakramentu.

117

Papie¿ i jego nieomylnoæ...

le zasadê w ca³ej pe³ni, która udziela ca³emu Kocio³owi wszystkiego,
co stanowi o istocie i o istotnych cechach Kocio³a.
W ten sposób ka¿da w³asnoæ i ka¿da istotna cecha Kocio³a, jedynego w sobie samym, stanowi jedn¹ jedyn¹ rzecz z natur¹ Kocio³a. Jednak¿e zgodnie z relacjami zachodz¹cymi pomiêdzy trzema rodzajami
osób tworz¹cymi Koció³, ka¿da jego w³asnoæ uzyskuje trojaki sposób
istnienia, który wyczerpuje sposób istnienia tej w³asnoci. Pierwotna
jednoæ ka¿dej cechy, przechodz¹c przez t¹ wieloæ, dociera do pe³nego
uporz¹dkowania i zupe³nego zjednoczenia w ostatecznej jednoci.
***
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Kociele znajduje siê jeszcze czwarty rodzaj
osób i ¿e to obala nasz¹ analogiê. Tym czwartym rodzajem osób byliby
kap³ani. Odpowiemy, ¿e obecnoæ kap³anów w Kociele przeciwnie, rozwija i umacnia nasz¹ tezê. Nie potrzeba wiêc, abymy musieli odwo³aæ
siê do tej opinii teologicznej, która g³osi, ¿e stan kap³añski i Episkopat
nale¿¹ do tego samego porz¹dku, który jest tylko podzielony na dwa
stopnie, a wiêc ¿e jest pe³nia kap³añstwa i kap³añstwo niepe³ne i ¿e
w ten sposób nie powstaje czwarty rodzaj osób w Kociele. Nie mamy
potrzeby odwo³ywaæ siê do tej zasady i do jej skutków. Przeciwnie,
chcemy podaæ wewnêtrzny powód uzasadniaj¹cy miejsce zwyk³ych kap³anów w Kociele Bo¿ym i zarazem - jak mówilimy - chcemy rozszerzyæ i umocniæ nasz¹ tezê.
Do Kocio³a powszechnego nale¿¹ Kocio³y partykularne, powiedzia³bym wrêcz indywidualne, o ile ka¿da diecezja stanowi indywidualny Koció³ w obrêbie wielkiej spo³ecznoci Kocio³a. Koció³ partykularny albo indywidualny musi nosiæ na sobie takie samo znamiê, co
Koció³ powszechny i wedle tej samej zasady. Zatem tak¿e Koció³
partykularny powinien mieæ na sobie obraz i podobieñstwo istoty i sposobu istnienia Boga. Taj jak w Kociele powszechnym znajduj¹ siê trzy
kategorie osób: Papie¿, biskupi i ca³y lud wierny, to podobnie w ka¿dej
diecezji tak¿e odpowiednio s¹ takie trzy kategorie, którymi w oczywisty sposób s¹ biskup, kap³ani i wierni. A zatem kap³ani z koniecznoci
zajmuj¹ w ka¿dej diecezji cile to samo miejsce, co biskupi w Kociele powszechnym. W innym przypadku Koció³ partykularny nie pochodzi³by z tego samego wzorca, co Koció³ jako spo³ecznoæ, nie przedstawia³by sob¹ tego obrazu istoty i istnienia Boga, który stanowi wzór
i pierwsz¹ przyczynê swej istoty i istnienia.
Widaæ jak to rozszerza nasz¹ tezê, ale zarazem jest jasne, jak j¹ potwierdza. Mamy tutaj drugi przyk³ad tej wyj¹tkowej zgodnoci pomiêdzy
Kocio³em a Bogiem, o której ju¿ mówilimy. Zamiast jednego dowodu
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mamy wiêc dwa. Po prostu, jako ¿e zwykli kap³ani zajmuj¹ w³asne
miejsce w ka¿dym kociele partykularnym, to aby nie dochodzi³o do
zwielokrotnienia, nie wystêpuj¹ ju¿ w strukturze Kocio³a powszechnego, a wiêc pozostaje to, co ju¿ po pierwsze stwierdzilimy, a wiêc
Papie¿, biskupi i pozostali wierni. Oczywicie s¹ to jedyne trzy rodzaje
osób, które stanowi¹ o sposobach istnienia Kocio³a powszechnego.
***
Tutaj mieci siê jedna prosta uwaga, co do zamiaru pisarzy, którzy
zbytnio umacniaj¹ prawa biskupów, tworz¹c niemal¿e antytezê bo¿ego
prawa dotycz¹cego Papie¿y. Wedle argumentów, które przedstawiamy
istnieje wyrane podobieñstwo pomiêdzy Papie¿em i biskupami z jednej
strony, a biskupem i kap³anami z drugiej. Podobieñstwo to mo¿na nastêpnie potwierdziæ za pomoc¹ innych argumentów. Gdyby jednak Papie¿ nie posiada³ osobicie nieomylnoci - gdy ju¿ mamy mówiæ na ten
temat - i gdyby musia³ braæ pod uwagê zgodn¹ opiniê wszystkich biskupów katolickich, aby jego decyzje sta³y siê ostateczne, to w jaki sposób
biskupi mieliby nie potrzebowaæ zgody ze swymi kap³anami diecezjalnymi, aby decyzje tych biskupów i ich nauczanie mog³o uzyskaæ niezbêdn¹ rangê obowi¹zuj¹c¹?
***
Wróæmy do naszej teorii. Stwierdza ona, ¿e Koció³ zosta³ za³o¿ony na
obraz i podobieñstwo Boga, zarówno co do istoty, jak i co do istnienia.
Wynika st¹d, ¿e ka¿da cecha Kocio³a, która z istoty jest jedna, powinna
przejæ przez pewn¹ wieloæ sposobów istnienia, aby osi¹gn¹æ ostateczn¹ jednoæ istnienia. Zasada to zosta³a ju¿ wykazana i z pewnoci¹
mo¿emy j¹ od razu odnieæ do nieomylnoci Kocio³a i od razu osi¹gn¹æ
zamierzony cel. Jednak zanim podejmiemy siê tego ostatniego zastosowania warto jeszcze uczyniæ inne. Zastosujemy nasz¹ zasadê - na próbê
- do jednej tezy, która zgo³a nie bywa podwa¿ana. Teza ta nie potrzebuje co prawda naszej teorii, bêd¹c pewn¹ dla wszystkich katolików, ale
gdy oka¿e siê, ¿e nasza teoria zgadza siê z ni¹ tak jak fakty, to janiejsza
bêdzie pewnoæ i trwa³e znaczenie zasady, któr¹ przedstawiamy.
***
Zamierzamy wiêc rozwa¿yæ w wietle naszej teorii nastêpuj¹c¹ tezê:
Koció³ jest katolicki. Do tego dodamy dope³nienie w postaci innej
tezy: Koció³ jest apostolski. Widzielimy ju¿, ¿e te dwie cechy Ko-
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cio³a wyra¿aj¹ g³êbiê i wiecznoæ Boga. Dotycz¹ one Kocio³a rozwa¿anego w przestrzeni i w czasie. Czym wiêc jest przede wszystkim
katolickoæ Kocio³a? Oznacza ona dwie rzeczy: jednoæ w przestrzeni
i trojak¹ naturê tej jednoci. Jednoæ cz³onków tego niezmierzonego
cia³a dokonuje siê w jednoci komunii kocielnej. Jednoæ wszystkich
umys³ów dokonuje siê w jednoci wiary. Jednoæ wszystkich woli dokonuje siê w jednoci autorytetu.
Jednak¿e tak jak rodek jest w okrêgu, to Papie¿ stanowi orodek
i zasadê ca³ej jednoci Kocio³a rozleg³ego w przestrzeni, to znaczy
orodek i zasadê katolickoci Kocio³a. Papie¿ udziela tej jednoci biskupom, a wraz z nimi udziela jej wiernym. Nie ma tu miejsca na ¿adne
w¹tpliwoci i zgadzaj¹ siê na to wszyscy katolicy. To nie przez zjednoczenie z Papie¿em biskupi sprawiaj¹, ¿e Papie¿ staje siê katolicki, ale
przeciwnie, to Papie¿ sprawia, ¿e biskupi, którzy s¹ z nim zjednoczeni s¹
prawdziwie katoliccy. Podobnie w przypadku ka¿dego kocio³a partykularnego, biskup nie staje siê katolicki przez swe zjednoczenie z kap³anami i wiernymi, ale to oni s¹ katoliccy przez sw¹ jednoæ z biskupem. Na tym polega niezaprzeczalna istotna treæ wiary.
Nasza teoria daje tego wyjanienie i potwierdzenie, które pochodzi
z wiecznej Boskiej zasady. Wyjaniamy j¹ w ten sposób: katolickoæ
co do swej istoty jest jedna w ca³ym Kociele. Papie¿ nie jest bardziej katolicki ni¿ biskupi, a biskupi bardziej ni¿ wierni katolicy. Najskromniejszy sporód wiernych jest tak samo katolikiem jak ka¿dy
biskup i sam Papie¿. Jednak¿e ta katolickoæ, jedna co do istoty, posiada trzy odrêbne sposoby istnienia. Tkwi w Papie¿u, jako swej zasadzie, która nie ma innej zasady. Znajduje siê w biskupach, równie¿ jako
w zasadzie, ale w zale¿noci od pierwszej zasady (principium a principio). Na koniec tkwi wród wiernych, znajduje siê tam w ca³oci, ale
nie jak w zasadzie. Na tym polega ca³a nasza teoria.
***
Podobnie jest w przypadku apostolskoci. Wiemy ju¿, na czym ona
polega, bo apostolskoæ to jednoæ Kocio³a przez wieki, czyli jednoæ
Kocio³a w ró¿nych epokach, siêgaj¹ca a¿ do Aposto³ów, ta wieczna jednoæ, która po pierwsze polega na jednoci w materialnym nastêpstwie,
a po drugie na jednoci w nastêpstwie zachowywania tej samej wiary, po
trzecie za na jednoci w prawowitym i nieprzerwanym nastêpstwie tego
samego autorytetu. Tak¿e i w tej kwestii to Papie¿ stanowi ¿ywe centrum i wieczn¹ zasadê apostolskoci. Biskupi zjednoczeni z Papie¿em
maj¹ w niej udzia³, a ci, którzy siê odrywaj¹ od tej jednoci trac¹ udzia³
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w apostolskoci, natomiast Papie¿ trwa w niej zawsze. A zatem to Papie¿
sprawia, ¿e biskupi maj¹ prawdziwie udzia³ w apostolskoci i Papie¿
czyni to osobicie, przede wszystkim w odniesieniu do biskupów. Bierze siê to z wiary i jest to równie¿ wniosek z naszej teorii.
Poniewa¿ apostolskoæ jest z istoty jedna, to ostatni z wiernych
posiada apostolskoæ na równi z biskupami i z Papie¿em. Jednak¿e
Papie¿ jest tutaj zasad¹, a biskupi wspó³zasad¹. Wierni uczestnicz¹cy
w pe³ni w apostolskoci nie s¹ zgo³a jej zasad¹. Taka jest koniecznoæ,
bo Koció³ musi przedstawiaæ sob¹ obraz i podobieñstwo Boga. W ten
sposób zewnêtrzny fakt apostolskoci i nasze potwierdzenie tego faktu w wierze katolickiej oparte na jej w³asnym autorytecie, znajduje sw¹
pierwotn¹ i wieczn¹ przyczynê w samym Bogu. To, co zosta³o powiedziane o katolickoci i apostolskoci Kocio³a powinno byæ oczywicie
zastosowane do wszystkich innych jego cech. Przede wszystkim chodzi
tutaj o w³adzê jurysdykcyjn¹, która uzyskuje w ten sposób znaczne wyjanienie. Jurysdykcja w Kocie jest bowiem obrazem te cechy Boga,
która zwana jest wszechmoc¹.
Wszechmoc stanowi niejako w³adzê przekazania o¿ywczej mocy
wszystkim cz³onkom w ciele Kocio³a, jest jakby impulsem nerwowym,
który stanowi w organizmie przyczynê wszystkich poruszeñ fizycznych,
pewny znak ¿ycia, które w ten sposób kr¹¿y po ciele. Gdyby go usun¹æ
i zatrzymaæ, w dowolnej czêci, to od razu nastanie parali¿ zastêpuj¹c
¿ycie. Na tym polega jurysdykcja w Kociele. Z jej znikniêciem w jakiej
czêci Kocio³a zamiera ¿ycie cz³onków. Schizma jest w³anie parali¿em
jednego z cz³onków, któremu brak ¿ycia, gdy¿ utraci³ jurysdykcjê.
Co prawda ¿yciem Kocio³a jest ³aska, ale jurysdykcja jest co najmniej warunkiem do udzielania ³aski, gdy¿ od niej zale¿¹ rodki udzielania ³aski i uwiêcenia. Czym¿e s¹ bowiem sakramenty bez jurysdykcji? Mo¿na materialnie sprawowaæ sakramenty, nawet w sposób wa¿ny, ale bez jurysdykcji nie mo¿na udzielaæ ³aski, które jest z nimi zwi¹zana. Wynika st¹d, ¿e bez jurysdykcji nie ma ³aski, ani ¿ycia. Sk¹d
pochodzi jurysdykcja? Kto jej udziela? Zarówno schizmatycy, jak i katolicy odpowiedz¹ w ten sam sposób, ale jedni negatywnie, a drudzy
w sposób pozytywny. Schizmatycy odpowiedz¹ mo¿e wbrew sobie,
a raczej to natura rzeczy odpowie za nich, ¿e nie maj¹ jurysdykcji,
gdy¿ oddzielili siê od Papie¿a. Natomiast katolicy przeciwnie, odpowiedz¹ jednomylnie, gdy chodzi o biskupów, ¿e maj¹ jurysdykcjê, gdy¿
zachowuj¹ jednoæ z Papie¿em. Z kolei kap³ani, bêd¹cy stopieñ ni¿ej,
powinni powiedzieæ, ¿e tak¿e maj¹ jurysdykcjê, gdy¿ zachowuj¹ jednoæ ze swym biskupem.
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Odwo³ajmy siê teraz do naszej teorii. Po pierwsze powie nam, ¿e
w³adza jurysdykcyjna, rozwa¿ana w swej istocie, jest tyko jedna w ca³ym Kociele. Papie¿ i biskupi posiadaj¹ j¹ ³¹cznie jako zasadê wobec
wiernych, którzy s¹ jej kresem. Skoro jednak w³adza jest jedna, to
wspólni posiadacze tej w³adzy nie s¹ dwoma zasadami, ale jedn¹ zasad¹, w podobnie ca³kowity sposób, jak w Bogu Ojciec i Syn posiadaj¹
naturê Bosk¹ jako jedn¹ zasadê w swej relacji do Ducha wiêtego,
który stanowi jej kres.
Owa jednoæ w³adzy jurysdykcyjnej w Kociele to wszystko, co trzeba
by³o rozwa¿yæ z istotnych kwestii. Ta jednoæ w³adzy pozwala przede
wszystkim okreliæ prawdziwe znaczenie wielu fragmentów z Ewangelii, które wydaj¹ siê wskazywaæ, ¿e Aposto³owie traktowani ³¹cznie otrzymali równoleg³¹ w³adzê jak w. Piotr. Tymczasem ich w³adza nie jest ani
podobna, ani równoleg³a do w³adzy w. Piotra, ale to jest ta sama w³adza, numerycznie ta sama, a do udzia³u w niej zostali dopuszczeni Aposto³owie. W ten sposób w Ewangelii w. Mateusza, Nasz Pan udzieli³
w³adzy jurysdykcyjnej wpierw samemu w. Piotrowi: "Cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane i w niebie, a cokolwiek rozwi¹¿esz na
ziemi, bêdzie rozwi¹zane i w niebie"19, a wkrótce powiedzia³ do wszystkich swoich Aposto³ów, jeli nie do wszystkich swych uczniów: "Cokolwiek zwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a cokolwiek rozwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie"20. Podobnie jest w innych
miejscach, które nasi przeciwnymi maj¹ zwyczaj przywo³ywaæ, aby wykazaæ, ¿e moc¹ prawa Bo¿ego w. Piotr nie jest jedynym posiadaczem
w³adzy jurysdykcyjnej w Kociele.
Tak, wiêty Piotr nie jest jedynym posiadaczem tej w³adzy, ale ta
w³adza jest jedna. Skoro w³adza jest jedyna i nie daje siê podzieliæ, to
moc¹ ca³kowitej koniecznoci jej wspólni posiadacze pozostaj¹ w takiej
wzajemnej relacji, któr¹ trwale zapewnia owa jednoæ i niepodzielnoæ
tej w³adzy. W istocie relacja ta i jej natura s¹ wykazane przez wiadectwo z Ewangelii, które przedstawia jak Nasz Pan przekazuj¹c pe³niê
jurysdykcji wszystkim Aposto³om traktowanym ³¹cznie, nie wy³¹czaj¹c
w. Piotra, zadba³ zarazem o przekazanie samemu tylko w. Piotrowi
oddzielnie i wielokrotnie tej samej pe³ni jurysdykcji. W ten sposób
Chrystus ustanowi³ dla w. Piotra szczególne prawo, jemu tylko w³aciwe i nieprzys³uguj¹ce ¿adnemu innemu Aposto³owi. Relacja pomiêdzy dwoma posiadaczami jedynej w³adzy jurysdykcyjnej staje siê wiêc
19
"Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in coelis, et quodacumque
solveris super terram erit solutum et in coelis", Mt 16, 19.
20
"Quecumque alligaveritis super taram erunt ligata et in coelo et quaecumque
solveritis super terram erant soluta et in coelo", Mt 18, 18.
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jasna: w. Piotr stanowi jej orodek, zwierzchnika i podstawê, a pozostali Aposto³owie maj¹ w niej tylko udzia³. wiadectwo to dostarcza
dowodu teologicznego, który jest jasny jak dzieñ, wiêcej ni¿ wystarczaj¹cy i stanowi powszechn¹ odpowied katolickich teologów.
Czy¿ nie jest wiêc praw¹, ¿e nasza teoria dodaje temu wiadectwo
nowej jasnoci i wyjania go w jego wewnêtrznej istocie, daj¹c ostateczne utwierdzenie? Teoria ta wychodzi wiêc z tej samej zasady, ¿e
w³adza jurysdykcyjna jest jedyna. Ale przeciwnie, to w³anie z pomoc¹
tej teorii moglimy ustaliæ tê zasadê i oceniæ w ca³ym jej znaczeniu.
Zanim to uczynilimy, nasza teoria nie pozwala³a stwierdziæ, na czym
powinna polegaæ jednoæ i niepodzielnoæ tej w³adzy, oraz ¿e stanowi
zawsze pewny fakt w Kociele. Nasza teoria zak³ada lepsz¹ metodê,
gdy¿ rozwa¿a w Bogu a priori przyczynê wzorcz¹ tej w³adzy z ca³¹ nieomyln¹ pewnoci¹ i powiada:
W³adza jurysdykcyjna w Kociele powinna z koniecznoci posiadaæ
pierwszy sposób istnienia, stanowi¹cy orodek, ród³o i zasadê, z którego wychodzi, zasadê bez ¿adnej innej zasady, a bêdzie nim jeden cz³owiek, bêd¹cy jedynym zwierzchnikiem Kocio³a, a wiêc Papie¿. Ta sama
w³adza powinna w równie konieczny sposób mieæ w Kociele jeszcze
inny sposób istnienia, maj¹cy udzia³ w tym pierwszym jako wtóry, pomocniczy, stanowi¹cy narzêdzie dla niego, o charakterze wspó³zasady
(principium a principio) i bêd¹ nim biskupi. W koñcu ta w³adza jurysdykcyjna powinna jeszcze posiadaæ ostatni sposób istnienia, oprócz tych
dwóch pierwszych sposobów stanowi¹cych zasadê, a wiêc bêdzie jeszcze istnieæ jako ich w³asny kres, którym bêdzie lud wierny. W ten sposób lud wierny nale¿y do w³adzy. W inny sposób Koció³ nie by³by stworzony na wzór i podobieñstwo Boga.
***
Wynikaj¹ st¹d liczne wspania³e skutki. Pierwszy brzmi tak: czy koniecznie trzeba by d³ugo szukaæ sk¹d biskupi otrzymuj¹ jurysdykcjê:
bezporednio od Boga, czy porednio od Papie¿a? Otrzymuj¹ j¹ od jednego i od drugiego, ale jak widaæ w ró¿ny sposób. Skoro bowiem w³adza jurysdykcyjna jest jedna i jedyna z istoty, to oczywicie Nasz Pan
udzielaj¹c jej samemu tylko w. Piotrowi, udzieli³ jej zarazem Aposto³om, a udzielaj¹c jej Aposto³om, udzieli³ jej w. Piotrowi. Z tego powodu zarówno w. Piotr jak i Aposto³owie otrzymali wprost od Naszego
Pana Jezusa Chrystusa w³adzê jurysdykcyjn¹ w jej istocie.
Jednak¿e ta sama w³adza posiada liczne sposoby istnienia, a zw³aszcza wa¿ne s¹ dwa, gdy chodzi o zasadê, a mianowicie istnieje zasada bez
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innej zasady i zasada wywodz¹ca siê z zasady (principium a principio).
Wynika st¹d jako oczywisty wniosek, ¿e Papie¿, w którym ta w³adza tkwi
na pierwszy z omawianych sposobów, jest ród³em udzielaj¹cym jurysdykcji, a biskupi w odniesieniu do których stwierdzamy drugi z tych sposobów istnienia, stanowi¹ drugie jej ród³o, otrzymuj¹ j¹ z tego pierwszego, aby nastêpnie razem jej udzielaæ. Wynika st¹d, ¿e jurysdykcja, któr¹
biskupi otrzymuj¹ co do istoty bezporednio od Boga, przychodzi do nich,
co do sposobu istnienia, a wiêc w konsekwencji tak¿e co do wykonywania w praktyce, porednio od Boga, a bezporednio od Papie¿a.
***
Drugi skutek omawianego stanu rzeczy ma nie mniejsze znaczenie.
Polega za na tym, ¿e jak widzielimy, gdyby jurysdykcja w Kociele
nie opiera³a siê na warunkach, które w konieczny sposób przypisalimy
jej w naszej teorii, to w Kociele dosz³oby do dualizmu zasad, a zamiast
obrazu i podobieñstwa do Boga Koció³ by³by raczej Jego zaprzeczeniem i naladownictwem wrogów Boga.
Na tym w³anie polega model gallikañski Kocio³a. Bez ¿adnego rozró¿nienia pomiêdzy istot¹ i sposobami istnienia, gallikanie twierdz¹, ¿e
biskupi, zapominaj¹c, ¿e s¹ zjednoczeni w istnieniu z Papie¿em jako
orodkiem jednoci, przyjmuj¹ ca³¹ sw¹ jurysdykcjê wprost od Boga.
Wynika st¹d, ¿e te jurysdykcja jest w³asnym i zupe³nym uprawnieniem
biskupów (jure proprio et absoluto) i to do tego stopnia w³asnym, ¿e
mog¹ popaæ w sprzecznoæ z Papie¿em i mieæ do tego prawo. Ale tak
jak nie mo¿na pozwoliæ sobie na sprzecznoæ w ³onie jednej i tej samej
zasady, to wynika st¹d w sposób oczywisty, ¿e w ramach systemu
gallikañskiego Papie¿ i biskupi nie stanowi¹ jednej zasady jednej i tej
samej jurysdykcji, ale z koniecznoci dwie. Jaka¿ to karykatura z istoty z istnienia Boga! Tak wiêc, gallikanizm jest dualizmem w Kociele
i to stanowi najmocniejsze potêpienie gallikanizmu.
***
W gallikanizmie tkwi jeszcze inny, nie mniej powa¿ny dualizm, który
nasza teoria mo¿e równie¿ rozwik³aæ. Bêdzie to trzeci wniosek sporód
tych, które ustalilimy powy¿ej. Pomylmy: Gallikanizm g³osi wy¿szoæ
Soboru nad Papie¿em. Je¿eli wiêc prawdziwa jest nasza analogia pomiêdzy Bogiem, a Kocio³em, to twierdzenie gallikanów obala wieczny
porz¹dek rzeczy. W Bogu Syn pochodzi od Ojca. Natomiast w Kociele
przeciwnie, Papie¿ zale¿a³by od biskupów. Gdyby tak by³o, to nie by³-
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by ju¿ dualizm, to znaczy, ¿e istnieje jedna zasada obok drugiej, która
z niej wyp³ywa, ale by³by to system stwierdzaj¹cy ponadto, ¿e biskupi
s¹ zniekszta³con¹ zasad¹, a Papie¿ jest tylko zale¿nym od nich kresem.
W przeciwnym razie mo¿na by przecie¿ logicznie uznaæ, ¿e pocz¹tek
zale¿y od swych skutków, orodek od otoczenia, a przyczyna od skutków. To ju¿ nie jest dualizm, ale to ju¿ absurd. Zauwa¿my jednak, ¿e to
nie tylko wbrew logice wewnêtrznej tego systemu, ale przez stwierdzenie wy¿szoci Soboru nad Papie¿em zaprzecza siê, ¿e Bóg stanowi
przyczynê wzorcz¹ swego Kocio³a. Gallikanizm idzie dalej, gdy¿ stwierdza co przeciwnego.
Prawo rz¹dz¹ce istnieniem Kocio³a w ramach systemu gallikañskiego stanowi zaprzeczenie prawa i sposobu, który dotyczy istnienia Boga.
Tak wiêc Koció³, w samym swym istnieniu by³by czym gorszym od
karykatury, by³by zaprzeczeniem Boga. W istocie to nie tylko powa¿na
sprawa, ale raczej rzecz pozbawiona sensu. Pisarze nale¿¹cy do nurtu
gallikañskiego z pewnoci¹ nie myleli o tej nieuniknionej konsekwencji
ich tezy o wy¿szoci Soboru nad Papie¿em, ani nie przewidzieli ca³kowitego i wiecznego powodu, który jest podstaw¹ do odrzucenia tej tezy.
***
Po takich wnioskach nie potrzeba ju¿ (i by³oby to szkodliwe), zatrzymywaæ siê przy mniej wa¿kich skutkach gallikanizmu. Jednak¿e rozwa¿enie ich mo¿e byæ nader pouczaj¹ce. Wnioski te pozwol¹ ujrzeæ zasadnicz¹ i trwa³¹ wzajemn¹ sprzecznoæ zasad gallikañskich. Ca³y ten system oka¿e siê byæ d³ugim ci¹giem sprzecznoci, na które nasza teoria
rzuca nowe wiat³o. Co na przyk³ad powiedzieæ o takim problemie: Koció³ rozproszony po ca³ym wiecie nie stoi ponad Papie¿em, ale Koció³ zjednoczony, to znaczy zebrany na Soborze stoi wy¿ej? Czy nie
wydaje siê, ¿e to, co jest wy¿sze, gdy jest zjednoczone, jest wy¿sze
równie¿ w rozproszeniu? Gdyby bowiem nie by³o wy¿sze w rozproszeniu, to moc¹ jakiego cudu sta³oby siê wy¿sze po zjednoczeniu? Czy¿
armia po³¹czona w jedno staje ponad tym, kto ni¹ kieruje, gdy jest
podzielona?
Oto nader zdumiewaj¹ca kwestia: Sobór, a wiêc Koció³ zjednoczony na jednym miejscu, stoi ponad Papie¿em. Tymczasem rozstrzygniêcie soborowe nie jest niezmienne po jego og³oszeniu, ale trzeba
odczekaæ pewien czas, aby stwierdziæ, ¿e ca³y Koció³, który znów siê
rozproszy³, nie zg³asza ¿adnych protestów. To rzeczywicie zdumiewaj¹ce! W tym przypadku jest przecie¿ jasne, ¿e Koció³ rozproszony
stoi ponad Soborem.
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W ten sposób Koció³ w rozproszeniu jest ni¿szy od Papie¿a, a mimo
to podczas Soboru jest ponad Papie¿em, gdy¿ Sobór stoi ponad Papie¿em! Niech¿e zrozumie, kto potrafi! Ale doæ konsekwencji. Wszystkie
te sprzecznoci widziane w wietle naszej teorii mo¿na wyraziæ w nastêpuj¹cym prostym ujêciu: W Kociele s¹ dwie zasady: pierwsza bywa
pierwsz¹, ale w istocie jest drug¹, a druga bywa drug¹, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e jest pierwsz¹. Po zastosowaniu tego ujêcia do spraw Bo¿ych
moglibymy mniej wiêcej powiedzieæ, ¿e Ojciec mo¿e byæ Ojcem, ale
raczej jest Synem, natomiast Syn powinien byæ Synem, ale raczej jest
Ojcem. Na tym polega ca³y gallikanizm.
***
Teraz trzeba podj¹æ kwestiê nieomylnoci, która stanowi g³ówny
przedmiot naszych rozwa¿añ. Nieomylnoæ jest istotn¹ cech¹ Kocio³a,
otrzyman¹ od Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cecha ta posiada obraz
i podobieñstwo do istoty Bo¿ej, w tym sensie, ¿e Bóg jest Prawd¹. Okrela
to zasadê nieomylnoci i mówi nam, czym ona jest. Wiele mówiono przeciwko nieomylnoci Kocio³a, a o wiele wiêcej przeciwko nieomylnoci
Papie¿a. Prawie zawsze dla umocnienia tych zarzutów poszukiwano
wy³omu w samej definicji nieomylnoci i przedstawiano nam nieomylnoæ jako co innego ni¿ jest w rzeczywistoci. Nader istotne jest zatem
ustalenie wpierw jej natury.
Mo¿emy j¹ okreliæ w dwóch ujêciach. Nieomylnoæ stanowi dar
Bo¿y udzielony Jego Kocio³owi, który polega na opiece Ducha wiêtego, który sprawia, ¿e Koció³ przedstawia wiarê ludziom tak¹, jaka
jest, a nigdy siê w tym nie myli, gdy chodzi o prawdê, w któr¹ nale¿y
wierzyæ i co trzeba czyniæ. Z jednej strony jest Duch wiêty, czyli sam
Bóg, jako prawda, udzielaj¹cy w³adzy Kocio³owi przez dar nieomylnoci. Z drugiej za strony, moc¹ tego daru, Koció³ nauczaj¹cy nigdy
siê nie myli, gdy zobowi¹zuje ludzi Bo¿¹ moc¹ do przyjêcia wiary. Na
tym polega ca³a nieomylnoæ.
mieszne jest zatem, jak to niektórzy czyni¹, pomyliæ nieomylnoæ
z pewnego rodzaju osobist¹ bezgrzesznoci¹ tych, którzy j¹ otrzymali,
albo z innymi wyobra¿onymi cechami, wymylonymi wy³¹cznie dla spowodowania zamêtu, a które nie maj¹ nic wspólnego z darem nieomylnoci. Prawdziwej nieomylnoci trzeba szukaæ w nastêpuj¹cych pojêciach:
z jednej strony Kocio³a, który naucza jako prawdy pewnych kwestii
dotycz¹cych Boga, albo spraw Bo¿ych i zasad moralnych, a z drugiej
strony, gdy zobowi¹zuje ludzi do przyjêcia tej wiary. Na tym polega
istota nieomylnoci, która ze swej strony - powtórzmy raz jeszcze -
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nale¿y do istoty Kocio³a. Bez niej Koció³ nie by³by tym, czym jest, ani
tym, czym powinien byæ.
***
Nale¿y wszak¿e rozró¿niæ, podobnie jak w Bogu, istotê nieomylnoci
i jej sposób istnienia. Nieomylnoæ jest jedna i niepodzielna co do istoty.
Polega na tej opiece Ducha wiêtego, o której mówilimy. Ponadto pochodzi od Boga i powstaje w wyniku Jego bezporedniego dzia³ania
wobec ca³ego cia³a Kocio³a. Jednym s³owem, rozwa¿ana w swej istocie, nieomylnoæ jest jedna i jako taka pochodzi wprost od Boga.
Trzeba by³o na to zwróciæ uwagê, bo Papie¿ z pewnoci¹ nie jest
nieomylny sam z siebie, jak Bóg Ojciec, który sam z siebie posiada
naturê Bosk¹. Dlatego Papie¿ nie mo¿e udzieliæ swej nieomylnoci nikomu innemu co do jej istoty, to znaczy, co do opieki Ducha wiêtego.
Potrzeba, aby Duch wiêty wprost i bezporednio sam jej udzieli³
wszystkim cz³onkom Kocio³a. Dalej, o ile nieomylnoæ jest czym jednym i zawsze tym samym co do istoty, to za pomoc¹ tego ujêcia
rozumiemy jak Bóg udziela jej co do istoty ca³emu cia³u swego Kocio³a, w ten sposób, ¿e sami wierni ciesz¹ siê bezporedni¹ opiek¹
Ducha wiêtego i s¹ nieomylni na swój sposób.
Zachodzi tutaj pewna ró¿nica pomiêdzy Papie¿em a innymi cz³onkami
Kocio³a, która polega na tym, ¿e inne cz³onki mog¹ nie korzystaæ z tego
daru, a Papie¿ moc¹ koniecznoci samej rzeczy nigdy nie mo¿e z niego
zrezygnowaæ, gdy¿ cieszy siê szczególn¹ opiek¹ Ducha wiêtego. Ale
powody tej ró¿nicy zawarte s¹ w sposobie istnienia nieomylnoci, która
co do istoty jest zawsze jedna i ta sama, a udzielana jest wprost przez
Boga ca³emu cia³u Kocio³a.
***
Przechodz¹c teraz do sposobu istnienia tej istotnej cechy Kocio³a,
wiemy ju¿, jakie prawo powinno ni¹ rz¹dziæ. Tym prawem jest sposób
istnienia samego Boga, przyczyny wzorczej sposobów istnienia wszystkich bytów stworzonych, a przede wszystkim tych bardziej szlachetnych, a najbardziej tego najdoskonalszego, którym jest Koció³. Prawem tym jest sama Trójca wiêta. Je¿eli wiêc nieomylnoæ jest czym
jednym co do istoty, to bêdzie trojaka do co istnienia, czyli bêdzie mieæ
trzy sposoby istnienia. W ten sposób nieomylnoæ nie ró¿nicuje siê, ani
nie dzieli, ale zawsze jest jedna i ta sama. Zwielokrotnia swe relacje, ale
nie zwielokrotnia swej natury i bytu. Ka¿da osoba nale¿y do posiadaczy
nieomylnoci, ka¿dy bêdzie mia³ udzia³ w nieomylnoci, jak i ca³y lud,
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ka¿dy bêdzie nieomylny, tak jak biskupi i Papie¿, ale ka¿dy na inny
sposób i jeden bêdzie dope³nia³ drugiego, aby w koñcu powsta³a wyj¹tkowo wielka i wspania³a jednoæ. Nieomylnoæ bêdzie wiêc trojaka co
do sposobów istnienia, to znaczy bêdzie posiadaæ trzy sposoby, na które
istnieje w Kociele.
***
Jakie¿ bêd¹ relacje pomiêdzy tymi trzema sposobami istnienia! Bêd¹
takie same, jak pomiêdzy trzema Osobami Boskimi. Ju¿ je widzielimy:
sposoby pochodzenia Osób Boskich - ponownie u¿ywaj¹c s³ów w. Tomasza - stanowi¹ zasady dla powstania i istnienia stworzeñ. W konsekwencji nieomylnoæ bêdzie w osobie Papie¿a w taki sposób jak natura
boska jest posiadana przez Osobê Ojca, a w ciele biskupów bêdzie istnieæ na sposób istnienia Osoby Syna Bo¿ego, natomiast w ludzie wiernym tak, jak istnieje w Osobie Ducha wiêtego.
W tym prostym wyra¿eniu ju¿ widaæ jedno i drugie: naturê Bosk¹
i nieomylnoæ Kocio³a, która na dwa sposoby istniej¹ jako zasada, a na
dwa sposoby jako kres. Bóg Ojciec raz jest zasad¹ wobec Syna, a jako
Ojciec i Syn razem stanowi ponownie zasadê wobec Ducha wiêtego.
Z drugiej za strony: Bóg jako Syn stanowi wpierw kres wobec Ojca,
za Bóg jako Duch wiêty jest ponownie kresem wobec Ojca i Syna
pojmowanych ³¹cznie. Na tym polegaj¹ cztery relacje boskie, których
naucza nas cis³a teologia i o których mówilimy ju¿ wy¿ej.
W taki sam sposób nieomylnoæ Kocio³a realizuje siê w swych relacjach pomiêdzy ró¿nymi sposobami swego istnienia. Nieomylnoæ posiada cztery takie same relacje: dwa razy jest zasad¹, a dwa razy stanowi kres. W Papie¿u nieomylnoæ jest wpierw zasad¹ wobec biskupów,
a w Papie¿u i biskupach traktowanych ³¹cznie stanowi ponownie zasadê
wobec wiernych. Z drugiej strony w biskupach stanowi najpierw kres
wobec Papie¿a, a w odniesieniu do ludu wiernego ponownie jest kresem
wobec Papie¿a i biskupów traktowanych ³¹cznie.
Na tym polega sposób istnienia nieomylnoci w Kociele, równie konieczny jak racja, która sprawia, ¿e istnieje w sposób wieczny i ca³kowity. Ani jedna, ani druga nie mog¹ istnieæ inaczej. Zobaczmy bli¿ej jak
ta sprawa siê przedstawia.
***
Osoba Ojca posiada w pe³ni naturê Bosk¹ w sposób konieczny i mo¿e
j¹ udzieliæ innym Osobom. Stanowi zasadê bez innej zasady. Podobnie
Papie¿ w pe³ni posiada w sposób konieczny nieomylnoæ i mo¿e j¹ udzieliæ
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innym czêciom Kocio³a. Czy jednak Papie¿ czyni to w sposób ca³kowity i w ten sam sposób, jak w Bogu Ojciec udziela natury Boskiej
innym Osobom Boskim? Tak, co do istnienia, ale nie co do istoty. Postaralimy siê ju¿ o to, aby stwierdziæ, ¿e Papie¿ sam w sobie nie posiada nieomylnoci z istoty, jak w naturze Boskiej Ojciec posiada naturê
Bosk¹ sam z siebie, to znaczy z istoty Boskiej. Dlatego Papie¿ nie mo¿e
w istotny sposób udzieliæ nikomu nieomylnoci i to Bóg udziela jej bezporednio ca³emu Kocio³owi. W kwestii tej mocy stwórczej jest jasne,
¿e Papie¿ nie mo¿e jej posiadaæ, gdy¿ posiada j¹ tylko sam Bóg.
Istnieje wszak¿e powa¿na ró¿nica, gdy chodzi o istnienie. Byt zosta³
stworzony, gdy¿ istnienie stworzeñ jest skutkiem dzie³a stworzenia.
Nieomylnoæ zosta³a stworzona, to znaczy zosta³a udzielona co do istoty i z koniecznoci musi mieæ mo¿noæ istnienia i naladowania w swym
istnieniu swej przyczyny wzorczej, czyli Boga, a wiêc musi - ¿e tak
powiem - z koniecznoci wchodziæ w relacje w sobie i pomiêdzy sob¹,
które przedstawilimy wy¿ej. Nieomylnoæ zatem w swej pierwszej relacji pomiêdzy Papie¿em a reszt¹ Kocio³a mieci siê z koniecznoci
w tej osobie, która stanowi pierwszy sposób jej istnienia, jako zasada
i jako ród³o wszystkich dalszych sposobów istnienia nieomylnoci. Taka
jest koniecznoæ i nie mog³o byæ inaczej.
Papie¿ posiada wiêc pierwszeñstwo stanowi¹ce o jego naturze, albo
jak to okrela jego konkretne pojêcie, aby mówiæ jêzykiem teologicznym u¿ywanym w sprawach boskich. Papie¿ ma - ¿e tak powiem - tê
wy¿szoæ nad ca³¹ reszt¹ Kocio³a, ¿e posiada wprost od Boga dwie
rzeczy zarazem: istotê nieomylnoci i jej istnienie. Natomiast inni otrzymuj¹ wprost od Boga tylko istotê tej cechy, a istnienie posiadaj¹ porednio od Boga, a bezporednio od Papie¿a. Wniosek jest jasny: gdy ta
o¿ywcza wiê z Papie¿em jest zerwana, wówczas rozpada siê istnienie,
a wraz z nim tak¿e istota i ca³y byt zostaje unicestwiony.
***
Powiedzielimy, ¿e nieomylnoæ w swej pierwszej relacji, a wiêc
w odniesieniu Papie¿a do reszty Kocio³a mieci siê z koniecznoci
w tej osobie, która jest jej pierwotnym sposobem istnienia i osoba Papie¿a stanowi zasadê i ród³o dla wszelkich dalszych sposobów jej istnienia. Nie mo¿emy mocno oprzeæ siê na tej prawdzie, ani pójæ dalej,
o ile nie zobaczymy, na czym ona polega. Zaprzeczenie równa³oby siê
stwierdzeniu, ¿e Koció³ nie pochodzi od Boga i ¿e nie jest Jego dzie³em. Przyjêcie za nie jest mo¿liwe bez uwzglêdnienia wszystkich trwa³ych przywilejów nieomylnoci papieskiej. Oto, wiêc jak przedstawia
siê ta sprawa.
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W Bogu nie ma ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy natur¹ Bosk¹ a Osob¹
Ojca. Ca³a natura Boska jest w³asnoci¹ Ojca. Tak samo nie ma ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy nieomylnoci¹, a osob¹ Papie¿a. Ca³a nieomylnoæ Kocio³a jest w³asnoci¹ Papie¿a. Podobnie wiêc, gdyby przyj¹æ
to, co niemo¿liwe, a wiêc, ¿e natura Boska nie zosta³a udzielona Synowi i nie posiada drugiego sposobu istnienia, to - mówi¹c logicznie
- istnia³aby tylko ca³kowicie w Ojcu. Tak samo nieomylnoæ Kocio³a nie mia³aby innego sposobu istnienia, ani uzasadnienia, gdyby
wpierw nie istnia³a ca³kowicie w Papie¿u, gdy¿ na nim siê mocno
opiera. Nieomylnoæ Kocio³a tkwi w sposób konieczny, znajduje siê
przede wszystkim i w ca³oci w Papie¿u.
***
Czy mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e nieomylnoæ tkwi w Papie¿u w sposób oddzielny, oddzielnie i mo¿na odnawiaæ wzbudzan¹ ostatnio debatê
w sprawie le rozumianego wyra¿enia, która to w³anie stwierdza? Oczywicie, ¿e nie. Wówczas mo¿na by przecie¿ stwierdziæ, ¿e w Osobie Ojca
natura Boska tak¿e istnieje w sposób oddzielny. W istocie jest odwrotnie, gdy¿ w Ojcu tkwi absolutna koniecznoæ, aby udzieliæ Synowi natury Boskiej i Ojciec udziela jej Synowi w sposób konieczny. Inaczej Ojciec by nie istnia³, nie by³by Ojcem, ani Bogiem i nie mog³aby istnieæ
sama natura Boska.
W przypadku uwarunkowañ dotycz¹cych osoby Papie¿a istnieje podobna koniecznoæ, absolutna w swym rodzaju, aby byæ w relacji do
grona biskupów, aby im udzieliæ nieomylnoci co do istoty, w znaczeniu
wy¿ej wy³o¿onym. W przeciwnym razie jego w³asna nieomylnoæ nie
mia³aby uzasadnienia i nie by³by Papie¿em, a wiêc nie by³by nieomylny,
a sama nieomylnoæ nie mog³aby istnieæ. Argumenty na rzecz obu tych
porz¹dków s¹ podobne i równie wznios³e.
W ramach Boskoci Ojciec potrzebuje swej istotnej formy, swego
substancjalnego i zupe³nego obrazu, w którym mo¿e pojmowaæ samego
siebie i utwierdzaæ sw¹ w³asn¹ istotê, natomiast ten ¿ywy obraz Jego
samego utwierdza Go ze swej strony w tym samym celu. Istnieje nastêpnie potrzeba tchnienia Ducha wiêtego, aby w ten sposób dope³niony by³ ca³y sposób istnienia Boskiego Bytu.
W Kociele, a zw³aszcza w kwestii jego nieomylnoci, Papie¿ tak¿e
potrzebuje pewnej formy podobnej do tego ¿ywego obrazu, w której
mo¿e siê niejako na nowy wyraziæ i której mo¿e udzieliæ ca³ego utwierdzenia prawdy Bo¿ej, aby w zamian za to samemu otrzymaæ utwierdzenie. Ponadto istnieje równie¿ potrzeba, aby wraz z ni¹ wytworzy³
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wiarê u ludu, a przez t¹ formê wierny lud, aby w ten sposób zwieñczyæ
zupe³ny sposób istnienia Kocio³a w wierze i nieomylnoci. Wszystko
to jest na równi wznios³e jak i konieczne, niedaj¹ce siê rozdzieliæ, bo
nie mo¿e istnieæ jedno bez drugiego. Trzeba po prostu umieciæ wszystko na w³aciwych miejscach i poddaæ koniecznemu prawu relacji rz¹dz¹cych tym z³o¿onym porz¹dkiem rzeczy. Nieomylnoæ Papie¿a nie
mo¿e byæ, zatem oddzielona w Papie¿u od nieomylnoci Kocio³a, chocia¿ tkwi w pe³ni w osobie Papie¿a.
***
Jednak¿e prawda ta, ¿e nieomylnoæ pierwszorzêdnie i koniecznie
znajduje siê w ca³ej pe³ni w Papie¿u ma jeszcze jeden równie wa¿ny
skutek. Otó¿ nieomylnoæ to osobista cecha Papie¿a, który jest nieomylny osobicie. Zobaczmy jak to powinno byæ. Istnieje dwojaka ró¿nica pomiêdzy osob¹ Papie¿a i moraln¹ osob¹ cia³a biskupów, które tak¿e posiada w pe³ni nieomylnoæ:
Po pierwsze osoba Papie¿a, w swej jednoci, a dlaczego nie mia³bym
powiedzieæ, ¿e w swej jedynoci, jedyna posiada nieomylnoæ w pe³ni
i koniecznie. Natomiast cia³o biskupów rzeczywicie j¹ posiada w pe³ni
i koniecznie, ale jako cia³o, a wiêc trzeba przyjmowaæ to cia³o w znaczeniu, które teologia okrela mianem formalnego, a nie w znaczeniu
zbiorczym, albo dystrybutywnym. Nie tylko ¿aden biskup nie posiada
nieomylnoci jako swej w³asnej cechy, ale ponadto nie posiada jej samej w swej czêci, o ile mogê siê tak wyraziæ. Musimy bowiem pamiêtaæ, ¿e nieomylnoæ jest zazdrosna o sw¹ ca³oæ i nie dzieli siê na czêci,
ale trwa b¹d upada w ca³oci. Ka¿dy z biskupów albo j¹ posiada, albo
nie, stosownie do warunków w jakich pozostaje. Grono biskupów zawsze bêdzie istnieæ, gdy¿ zawsze bêdzie pewna liczba biskupów, która
wype³nia stosowne warunki, nawet gdyby by³o ich niewielu. Biskupi ci
bêd¹ stanowiæ prawdziwe grono biskupów, które jako jedyne bêdzie
posiadaæ nieomylnoæ. Ich nieomylnoæ nie bêdzie w ten sposób nigdy
mniej prawdziwa, ani mniej zupe³na, ale bêdzie zawsze ca³a i ca³kowita.
Jednak nigdy ¿aden z biskupów nie bêdzie jej posiada³ jako swej w³asnoci i w taki konieczny sposób jak Papie¿, a zatem ca³e grono biskupów pojmowane nie formalnie, ale materialnie, o ile stanowi zwi¹zek
wszystkich biskupów, nie posiada nieomylnoci w sposób konieczny,
podczas gdy Papie¿, poniewa¿ zawsze jest jedn¹ osob¹ i zawsze jest
Papie¿em zarówno materialnie jak i formalnie21 to zawsze posiada nie21
Aby byæ prawdziwym Papie¿em, to znaczy byæ nim w sensie formalnym, potrzeba
tylko byæ nim materialnie, a wiêc byæ faktycznie Papie¿em, to znaczy zostaæ prawowicie
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omylnoæ w sposób konieczny.
Druga ró¿nica pomiêdzy Papie¿em i biskupami polega na tym, ¿e
osoba Papie¿a posiada nieomylnoæ niezale¿nie od jakiejkolwiek innej
osoby, za wyj¹tkiem Boga, natomiast Episkopat w ³¹cznoci z Papie¿em i w zale¿noci od tej ³¹cznoci. Wy³o¿ony powy¿ej ten sam argument, który dotyczy innych cech Kocio³a zachowuje tutaj w pe³ni swe
znaczenie. Powiedzielimy, ¿e to nie biskupi jednocz¹c siê z Papie¿em
sprawiaj¹, ¿e Koció³ jest katolicki albo apostolski, ale to Papie¿ sprawia, ¿e tylko ci biskupi, którzy zachowuj¹ z nim jednoæ mog¹ byæ nazwani biskupami Kocio³a katolickiego i apostolskiego. Papie¿ za jest
Papie¿em Kocio³a katolickiego i apostolskiego jako taki. Podobnie w
tym przypadku: to nie biskupi sprawiaj¹, ¿e Papie¿ jest nieomylny, gdy¿
Papie¿ nie otrzymuje od nich nieomylnoci, ale ma j¹ wprost od Boga.
Papie¿ jest w dwojakim sensie zwierzchnikiem Kocio³a: jako jego zasada i jako ród³o. Tak wiêc przeciwnie, biskupi w ³¹cznoci ze swym
zwierzchnikiem, ze sw¹ nieomyln¹ zasad¹, znajduj¹ tam tak¿e swoj¹ nieomylnoæ i s¹ nieomylni wy³¹cznie w zale¿noci od Papie¿a.
Oceniwszy w ten sposób tê dwojak¹ ró¿nicê pomiêdzy osob¹ Papie¿a a osob¹ moraln¹ grona biskupów mo¿na j¹ uj¹æ w nastêpuj¹cy sposób. Z jednej strony istnieje cis³a odpowiednioæ pomiêdzy gronem
biskupów i jego nieomylnoci¹, pod pewnymi warunkami, z których
g³ówny polega na zale¿noci od odrêbnej osoby. Z drugiej strony istnieje prawdziwa równoæ i to¿samoæ pomiêdzy nieomylnoci¹ jako
tak¹, a jedyn¹ osob¹ Papie¿a, która rzeczywicie mo¿e poddaæ siê warunkom i koniecznoci udzielenia nieomylnoci innym, ale zawsze otrzymuje siê j¹ tylko od tej jednej osoby. Nieomylnoæ papieska ma zatem
charakter osobisty: Papie¿ jest nieomylny jako osoba.
***
A je¿eli Papie¿ dzia³a niezale¿nie? Czy nie powinien zasiêgn¹æ opinii
biskupów i porozumieæ siê z nimi? Czy¿ ca³e grono biskupów nie jest
tylko prostym echem, a ka¿dy biskup pokornym posiadaczem jednego
g³osu w wielkim zbiorze g³osów wyra¿aj¹cych nieomylnoæ, ustanowionym przez Boga na ziemi? By³oby przesad¹ i rzecz¹ niestosown¹, przeczyæ osobistej nieomylnoci Papie¿a i opracowanej przez nas teorii,
odrzucaj¹c pierwszy z tych b³êdów za pomoc¹ tych samych argumentów
i t¹ sam¹ moc¹, która odrzuca drugi z nich.
wybranym na ten urz¹d. Anty-papie¿e nie s¹ zgo³a Papie¿ami, ani materialnie, ani
faktycznie, a tylko nominalnie. W Kociele istnieje tylko jedna jedyna osoba Papie¿a,
a jej materialne istnienie pokrywa siê z istnieniem formalnym.
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Nie, Papie¿ nigdy nie dzia³a i nie dzia³a³ sam, je¿eli mowa o sprawach
istotnych. Wie bowiem dobrze, ¿e w ten sposób obali³by podstawê swej
w³asnej nieomylnoci. Czy Ojciec dzie³a kiedykolwiek bez Syna? Czy
dzia³a samodzielnie, gdy ma wyraziæ w naszym ludzkim jêzyku jak¹
kwestiê, która wykracza ponad wszelki jêzyk? Czy nie podejmuje wraz
z Synem swych wiêtych decyzji zanim co zdecyduje i uczyni? Wy³¹cznie na tym polega prawo, wedle którego Papie¿ postêpowa³, postêpuje i zawsze bêdzie postêpowa³ w wykonywaniu nieomylnoci. Ale prowadzi nas to do kwestii sposobu istnienia nieomylnoci, która znajduje
siê wród biskupów i mamy zamiar j¹ zbadaæ z wymagan¹ starannoci¹.
***
Drugi sposób istnienia natury Boskiej realizuje siê w Synu Bo¿ym.
Osoba Syna posiada tak¿e w pe³ni naturê Bosk¹ i dzieje siê to w sposób
konieczny. Oczywicie zosta³a mu ona udzielona przez Ojca, ale Ojciec
nie móg³ jej nie udzieliæ Synowi, gdy¿ udzieli³ jej z koniecznoci Swej
natury. Podobnie drugi sposób istnienia nieomylnoci Kocio³a realizuje siê w osobie moralnej zwanej gronem biskupów. Nieomylnoæ tkwi
w nim w pe³ni i w sposób konieczny. Papie¿ nie posiada swobody, aby
nie udzieliæ biskupom tej nieomylnoci, podobnie jak nie mo¿e nie udzieliæ
im swej istoty, zarówno co do sposoby istnienia, jak i co do pe³nego
sposobu jej wykonywania.
W ten sposób to udzielanie nieomylnoci przez Papie¿a biskupom nie
jest dzia³aniem przyczyny sprawczej, która udziela skutku, ale jest tylko
dzia³aniem przyczyny wspó³dzia³aj¹cej (concausa), który raczej do³¹cza
siê jako warunek do prawdziwej przyczyny, do dzia³ania Ducha wiêtego,
tworz¹cego z niczego ten dar w tych, którzy go otrzymuj¹. Dlatego to
udzielanie nieomylnoci przez Papie¿a biskupom nie jest zgo³a dzia³aniem
materialnym ani mechanicznym, które powodowa³oby zobowi¹zanie, ¿e
biskupi maj¹ tylko powtórzyæ to, co powie do nich Papie¿. Raczej jest na
odwrót: biskupi ju¿ posiadaj¹ tê sam¹ nieomylnoæ co Papie¿ i zanim zwróci
siê do nich wiedz¹, co im powie, wiedz¹ jaka jest prawda Bo¿a. Przede
wszystkim prawda jest jedna i podobnie nieomylnoæ jest tylko jedna.
Ten sam Duch wiêty, który towarzyszy Papie¿owi, towarzyszy równie¿
biskupom i podpowiada jednym i drugim, w tym samym czasie, ca³¹ prawdê
i sam¹ prawdê stosownie do obietnicy Jezusa Chrystusa.
Musimy siê zawsze trzymaæ raz ustalonej analogii. Równie ca³kowicie jak w naturze Boskiej Syn posiada j¹ wprost i bezporednio co do
istoty i nie ma ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy Nim a Bosk¹ natur¹, to podobnie
biskupi posiadaj¹ asystencjê Ducha wiêtego, to znaczy nieomylnoæ
wprost i bezporednio co do jej istoty, a tak¿e nie ma ¿adnego rozdzie-
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lenia ani porednika pomiêdzy nimi, a Duchem wiêtym, który im towarzyszy i udziela im nieomylnoci. Argument ten i sposób wyjanienia
rzeczy, w pe³ni - jak widaæ - sprzyja biskupom i ca³kowicie zachowuje
znaczenie ich wiêtego urzêdu.
***
Gdyby taka sytuacja by³a moralnie mo¿liwa, ¿e ¿aden z biskupów nie
móg³by przeszkodziæ dzia³aniu Ducha wiêtego, to znaczy gdyby wszyscy biskupi byli zawsze i jednomylnie pos³uszni natchnieniom tego Ducha
Prawdy i tej opiece, której im udziela, to zapanowa³by stan doskona³ej
i pe³nej nieomylnoci w Kociele. Z jednej strony Papie¿ czyni³by to, co
czyni. Nie tylko moralnie, ale tak¿e faktycznie i koniecznie posiada³by
ten Bo¿y dar, któremu by³by zawsze i koniecznie wierny, tak jak jest.
Natomiast z drugiej strony, có¿ za piêkny widok! ¯aden biskup nie wyrazi³by sprzeciwu i zamiast op³akiwaæ, jak to dzi czynimy, ¿e w ró¿nych
czasach tak wielu biskupów z powodu w³asnych b³êdów utraci³o opiekê
Ducha wiêtego i jej owoce, czyli nieomylnoæ, to z radoci¹ podziwialibymy wyj¹tkowe zjawisko, ¿e wszyscy biskupi, równie¿ moralnie
i faktycznie, chocia¿ nie koniecznie22, posiadaj¹ zawsze nieomylnoæ.
Episkopat traktowany w sensie materialnym nie ró¿ni³by siê, w odniesieniu do nieomylnoci, od Episkopatu rozwa¿nego formalnie, a wszyscy biskupi, bez ¿adnego wy³omu w swym gronie, nie trac¹c ¿adnego
ze swych cz³onków, stanowiliby jedn¹ osobê moraln¹, dwakroæ doskona³¹, sami mieliby to, co koniecznie powinien mieæ Papie¿, albo,
co daje Bóg. W tym doskona³ym stanie rzeczy nigdy nie zdarzy³aby
siê ¿adna niezgodnoæ, ani nie zrodzi³yby siê odmienne oceny. Duch
wiêty nie natrafi³by nigdy na ¿adn¹ niepokonaln¹ przeszkodê w og³aszaniu swych postanowieñ, a w ziemi wiêtej Kocio³a panowa³by
jeden g³os i mówiono by jednym jêzykiem (Erat autem terra labii
unius, et sermonum eorumdem)23.
Biskupi mieliby ogromne i dwojakie pierwszeñstwo. Po pierwsze, nie
zazdrociliby swego autorytetu. Je¿eli go mieli i maj¹, to troszczyliby
siê, aby go nie umniejszaæ z obawy przed popadniêciem w sprzecznoæ
z Papie¿em. Gdyby biskupi uwa¿ali siê za tak nape³nionych Duchem
wiêtym, tak bardzo posiadaj¹cych ten sam autorytet, co i Papie¿, maj¹cych w sobie tê sam¹ si³ê, tê sam¹ prawdê, tego samego ducha, czuliby siê tak dalece zgodni ze swym zwierzchnikiem i do tego stopnia bez
¿adnej troski, ¿e uwa¿aliby raczej w³adzê Papie¿a za sw¹ w³asn¹ i za22
23

Powiadamy nie koniecznie, ze wzglêdu na ca³kowit¹ liczbê biskupów.
Rdz 9, 1.
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miast wytyczaæ granice swego panowania, to przyznaliby mu bez obaw
i podejrzeñ w pe³ni to, co jest mu nale¿ne, to znaczy wszystko. Na przyk³ad, w rozwa¿anej przez nas kwestii, có¿ maj¹c tak piêkne z³udzenie
nale¿a³oby myleæ o dyskusjach nad nieomylnoci¹ Papie¿a?
Drugie pierwszeñstwo polega³oby na tym, ¿e Papie¿ ze swej strony
nie musia³by utwierdzaæ swego autorytetu, który by³by tak doskonale
umocniony, jak nie jest obecnie. Brak wszelkiego ducha wrogoci pozwoli³by Papie¿owi wykonywaæ w³adzê w ca³ej pe³ni, pozostawiaj¹c zarazem biskupom wolnoæ, która jest nieosi¹galna w istotnie odmiennych
warunkach. Nigdy nie mo¿na by mówiæ o antypapie¿ach i schizmach
oraz o tylu z³ych rzeczach, które czêsto gorsz¹ Koció³, a przede wszystkim nigdy nie zrodzi³aby siê kwestia o wy¿szoci Papie¿a b¹d Soboru.
Piêkna to hipoteza! Jednak¿e w ramach wiecznej idei nieomylnoci Kocio³a, posiadanej przez Boga, hipoteza ta jest rzeczywistoci¹. To
prawda, ¿e tu na ziemi idea ta nie mo¿e staæ siê rzeczywistoci¹. Natura ludzka, która powinna wspó³dzia³aæ z t¹ ide¹ nak³ada jej przeszkodê, a nie potrzeba wierzyæ, ¿e dla jej zniesienia Bóg zwielokrotnia cuda.
Mimo to owa wieczna Bo¿a idea zawsze wype³nia siê na ziemi, bo chocia¿ w inny sposób, to nie mniej prawdziwy, wype³nia siê w sposób
formalny, który jest wystarczaj¹cy dla Boga i dla Kocio³a.
To prawdziwy cud Bo¿ej Opatrznoci, cud moralny i historyczny, ¿e
ta faktyczna nieomylnoæ, tym lepiej wykazana, o ile bardziej atakowana, ci¹gle mo¿e ozdabiaæ Stolicê Apostolsk¹. Inny cud, a wiêc faktyczna
nieomylnoæ ca³ego grona biskupów przez wieki z pewnoci¹ by³by jeszcze wiêkszym cudem, a nawet nagromadzeniem cudów, ale cud nie by³
zgo³a potrzebny. Kto zreszt¹ to zrozumie, je¿eli skutek tego kierownictwa Opatrznoci, która pozwala na ducha niezgody nastrajaj¹cego ró¿ne
g³owy jedna przeciwko drugiej, która uspokaja wszystko, co siê wydarzy, jest bardziej cudowny i przynosi wiêcej chwa³y stwórcy, ni¿ gdyby
Opatrznoæ sprawi³a cud wbrew temu? Ostateczny skutek polega na
tym, ¿e wieczna Boska idea nieomylnoci Kocio³a, w odniesieniu do
zgromadzenia biskupów wype³nia siê w ten sposób, i¿ moralna osoba
Episkopatu, druga osoba w Kociele, która powinna posiadaæ nieomylnoæ, a do tego w ca³ej pe³ni, ma j¹ rzeczywicie w ten sposób w udziale,
chocia¿ tylko w sensie formalnym.
***
Mo¿emy wiêc lepiej okreliæ wspomnian¹ ju¿ ró¿nicê pomiêdzy ide¹
Episkopatu posiadaj¹cego nieomylnoæ w rozumieniu materialnym, a ide¹
Episkopatu nieomylnego w znaczeniu formalnym. Tutaj tkwi istota rozwa¿añ nad dwoma przeciwnymi systemami, z których pierwszy przed-
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stawia prawdziwe znaczenie g³ównej idei gallikanizmu, ukryt¹ w stosie
swych sprzecznoci, podczas gdy drugi system przedstawia czyst¹ naukê katolick¹.
Najpierw spróbujmy dobrze zrozumieæ, czym jest idea Episkopatu
posiadaj¹cego nieomylnoæ w sposób materialny. By³oby to ca³kiem
proste, jak to ju¿ zosta³o powiedziane. Wszyscy biskupi, nie wy³¹czaj¹c ¿adnego z nich, a wliczaj¹c Papie¿a, wy³¹cznie na tej podstawie, ¿e
s¹ biskupami, posiadaj¹ na w³asnoæ nieomylnoæ w ca³ej pe³ni, gdy
zbior¹ siê razem. Wszyscy biskupi zebrani wraz z Papie¿em maj¹ jednakowe prawo g³osu, a skutkiem ich g³osowania jest nieomylna decyzja. Naszym zdaniem tak mo¿na uj¹æ, w formie surowej i materialnej
nieomylnoæ biskupów i ca³ego Kocio³a wedle prawdziwego znaczenia teorii gallikanizmu.
Sprawdmy ten system. Wedle teoretyków gallikanizmu Papie¿ i biskupi stanowi¹ jedn¹ grupê i posiadaj¹ nieomylnoæ w swej ca³oci i wszyscy w taki sam sposób. Mo¿na powiedzieæ, ¿e posiadaj¹ j¹ materialnie. W istocie gallikanizm uznaje Papie¿a jako lidera tej zbiorowoci
i przypisuje Papie¿owi dwie czynnoci w tym systemie posiadania
nieomylnoci: prawo do w³asnej inicjatywy, to znaczy mo¿liwoci zwo³ywania zgromadzenia i pewnego zatwierdzania decyzji. Gdy za chodzi o sam¹ nieomylnoæ, to gallikanie nie odró¿niaj¹ Papie¿a od pozosta³ych biskupów i nie zgadzaj¹ siê na inny rodzaj nieomylnoci papieskiej. Papie¿ jest zamkniêty w ramach zbiorowoci i wraz z innymi ma
posiadaæ nieomylnoæ tak samo jak inni biskupi. G³os Papie¿a ma pierwsze
i ostatnie miejsce, a je¿eli chcecie, to nader wa¿ne, godne szacunku
i zobowi¹zuj¹ce do pos³uchu. Niemniej jednak jest to tylko jeden g³os na
zgromadzeniu i prawo rozstrzygaj¹cej decyzji pochodz¹cej od ca³ej grupy.
Prawo do zwo³ywania Soborów nie wprowadza ¿adnej ró¿nicy. Ostateczny wynik mo¿e byæ opóniony przez Papie¿a i zawieszony na pewien czas, ale nie mo¿e byæ inny, ani nie mo¿e zmieniæ swego charakteru. Czy znacie - pojawia siê pytanie - prawo do zwo³ywania Soborów?
Tylko wtedy pozwala Papie¿owi skorzystaæ z bycia nieomylnym. Taka
jest uwaga biskupa Mareta24, autora równie wybitnego jak i uznanego
24
Francuski teolog, dziekan wydzia³u teologicznego paryskiej Sorbony, Henryk
Maret (1805-1884), tytularny bp Sury (Suriya) w Azji (1861-1882) i tytularny abp
Lepanto (1882-1884), na I Soborze Watykañskim wystêpowa³ wpierw przeciwko stosownoci rozwa¿ania i og³aszania dogmatu o nieomylnoci nauczania papieskiego. Por.:
list grupy biskupów do Papie¿a Piusa IX z dn. 12 stycznia 1870 r., a zw³aszcza s³owa:
"Nobis autem constat definitionem, quae postulatur, religionis inimicis nova suppeditarum arma ad rei catholicae, etiam apud melioris notae viros, invidiam concitandam",
Collectio Lacensis: Acta et Decreta sacrorum conciliorum recentiorum, t. VII, Freiburg in Br. 1890, kol. 946. Póniej w trakcie prac soborowych g³osowa³ przeciwko
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w ramach gallikanizmu. Dowodzi to jednak, ¿e prawo do zwo³ywania
Soborów przyznane Papie¿owi nie czyni go nieomylnym, gdy sam dzia³a.
Prawo do zatwierdzania Soborów nie jest niczym innym. W ramach
gallikanizmu, który stwierdza, ¿e Sobór stoi ponad Papie¿em, zatwierdzenie, o które Sobór prosi Papie¿a jest tylko wyrazem szacunku wobec
przewodnicz¹cego Kocio³a, a dla Papie¿a stanowi tylko zwyk³¹ ceremoniê. Nie potrzeba i nie mo¿na odmówiæ w niej udzia³u. Gdyby Papie¿ uparcie
odmawia³, to Sobór skorzysta³by ze swej wy¿szoci i z³o¿y³by go z urzêdu. Nastêpnie przyst¹piono by do wyboru nowego Papie¿a, bardziej skorego po podporz¹dkowania ni¿ poprzednik, a mo¿e nawet wybrano by
trzeciego i czwartego, gdyby zasz³a taka potrzeba, a¿ w koñcu znalaz³by
siê Papie¿, który zgadza siê z Soborem. To w³anie Sobór, suma g³osów,
jest tutaj panem. Dobrze w tym wszystkim widaæ, ¿e Papie¿ posiada taki
sam jeden g³os, jak inni w tej sumie g³osów, a najlepiej dowodzi tego owa
koniecznoæ z³o¿enia go z urzêdu, w razie odmowy z jego strony.
Powinnimy byæ wdziêczni J. E. bp. Maretowi, ¿e przedstawi³ tê kwestiê w ca³ej oczywistoci. Z³o¿enie papie¿a z urzêdu w razie trwa³ej
niezgodnoci z Soborem powszechnym stanowi logiczny i konieczny
wniosek wynikaj¹cy z gallikanizmu. Pogl¹d ten nadaje tak¿e gallikanizmowi charakter takiego systemu materialnego, o którym mówilimy.
Dlatego w ramach tego systemu ka¿dy biskup, jak równie¿ Papie¿, ma
swój udzia³ w nieomylnoci, który polega na jego wiadectwie albo w³asnej opinii. Liczy siê g³osy: tyle jest za, a tyle przeciw i wiêkszoæ
decyduje o danej kwestii. Taka jest w³asnoæ materialna bytu z³o¿onego
z atomów i taki model tutaj siê nam proponuje.
W obrêbie takiej materii nie ma ¿adnego orodka, chyba ¿e tylko
rodek ciê¿koci, który mo¿e siê przesuwaæ w ka¿dej chwili, stosownie
do zmiany po³o¿enia atomów. W teorii nieomylnoci, jak¹ przedstawia
nam gallikanizm nie ma ¿adnego innego orodka. Papie¿ nie jest tym
orodkiem, a tylko takim samym atomem, jak ka¿dy inny biskup, a wiêc
mo¿e siê przemieszczaæ wraz z innymi i nale¿y do materii. Powiemy, ¿e
przez sw¹ asystencjê Duch wiêty daje rodki zaradcze na wszystko
i nawet tchnie ¿ycie w te rozrzucone koci. Czy¿ to mo¿liwe, nie podejmuj¹c ju¿ innych rozwa¿añ, ¿e Duch wiêty dzia³a³by w odniesieniu do
swego najpiêkniejszego i najwiêkszego dzie³a w sposób tak materialny,
nieukszta³towany i surowy zamiast rozjaniaæ w nim ¿ywy i uporz¹dkowany obraz i podobieñstwo samego Boga?
nieomylnoci, nastêpnie opuci³ Sobór, ale w osobistym licie do Papie¿a z 15 padziernika 1870 r. podporz¹dkowa³ sie przyjêtej definicji ("profiteor me in omnibus
apostolicae Sedis doctrinam sequi et definitionibus dogmaticis a Tua Sanctitate in
Sessione Concilli Vaticani die 18. Julii nuper prolatis, pure et simpliciter corde et
animo adhaerere", tam¿e, kol. 1001), (przyp. t³um.).
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Istniej¹ wszak¿e jeszcze inne rozwa¿ania, które wyka¿¹, ¿e owa teoria materialna jest zgo³a nie do przyjêcia. G³ówny i rozstrzygaj¹cy argument stwierdza, ¿e ka¿dy biskup ma mo¿liwoæ przyj¹æ lub odrzuciæ opiekê
ze strony Ducha wiêtego, a ponadto ka¿dy pojedynczy biskup posiada tê wolnoæ ca³kowicie i w pe³ni. Wynika st¹d, ¿e ka¿dy pojedynczy
biskup jest omylny. Moc¹ jakiego cudu mo¿ecie uznaæ, ¿e zebranie
omylnych jednostek staje siê nieomylnym zgromadzeniem? Tak, wiemy z pewnoci¹, ¿e teoria gallikañska wprowadza w tym miejscu cudowne dzia³anie Ducha wiêtego. Odpowiemy na to od razu i bezporednio. Jednak spodziewaj¹c siê tego musicie przyznaæ, ¿e na pierwszy
rzut oka wydaje siê to ma³o logiczne i wymylone pod wp³ywem okazji.
Jak to siê dzieje? Czy wszyscy bez wyj¹tku podlegaj¹ b³êdom? Czy
ka¿dy zachowuje wolnoæ a¿ do ostatniej chwili? Czy ka¿dy, rozumiany z osobna, mo¿e w ostatniej chwili okazaæ siê niewiernym wiadkiem i sêdzi¹? Oczywicie, ¿e móg³by! A mo¿e jednak w ostatniej chwili
Duch wiêty dzia³aniem swej wszechmocy, zmieniaj¹c stworzone okolicznoci trwaj¹ce a¿ do tej chwili, zawsze wyprowadzi konieczny wniosek z wolnych przes³anek? Przes³anki bêd¹ zawsze omylne, a wniosek
zawsze nieomylny? Bóg z góry nie pilnuje, aby sprawa nie by³a niemo¿liwa sama w sobie. Przecie¿ móg³by zrobiæ co podobnego. Ale przyznajcie, ¿e to nie jest proste i zbyt ma³o logiczne.
O ile bardziej logiczna i znacznie prostsza jest przeciwna teoria, która ogranicza ten moralny cud wszechmocnej Opatrznoci Bo¿ej do samej tylko osoby Papie¿a. Wedle tej teorii istnieje tylko jedna jedyna
osoba, która uzyska³a wyj¹tkowy charakter, podczas gdy system gallikañski przyj¹³ nieskoñczenie wielk¹ liczbê osób. Jak¿e ta teoria upraszcza wiêc sprawê ju¿ prost¹ w niej samej i nadaje jej przes³ankom naturê
zgodn¹ z wnioskiem. Zamiast przyjmowaæ, ¿e przed og³oszeniem swej
definicji osoba Papie¿a jest omylna, jak to jest w przypadku biskupów
w ujêciu gallikañskim, to stwierdza przeciwnie, ¿e Papie¿ zawsze cieszy
siê opiek¹ Ducha wiêtego, ¿e zawsze jest przyozdobiony nieomylnoci¹, przed i po og³oszeniu definicji.
Zamiast przyjmowaæ wolnoæ Papie¿a do sprzeciwienia siê Duchowi
wiêtemu nawet w ostatnim momencie og³aszania definicji, tê sam¹ wolnoæ, któr¹ z pewnoci¹ posiada ka¿dy biskup, prawdziwa teoria odmawia takiej mo¿liwoci, a przynajmniej gdy chodzi o wolnoæ zewnêtrzn¹
i stwierdza, ¿e w takim przypadku koniecznie wkracza Bóg w cudowny
sposób i sprawia, ¿e Papie¿ nie posiada nigdy swej wolnoci, to znaczy
tej zewnêtrznej wolnoci, o której tu mówimy, aby og³osiæ definicjê inn¹
od inspirowanej przez Ducha wiêtego. Tutaj przynajmniej wniosek nie
sprzeciwia siê przes³ankom, a Duch wiêty nie wkracza z powodu za-
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istnia³ych okolicznoci i je¿eli mamy do czynienia z cudem, to jest to
wy³¹cznie cud s³usznie konieczny.
Wybaczcie nam tê dygresjê. Powiedzielimy ju¿ bowiem, ¿e odpowied nie bêdzie bezporednia, ale mimo to przyczyni siê do wyjanienia pewnych kwestii. W ramach tej dygresji przyjêlimy punkt widzenia przeciwnika nieomylnoci Kocio³a w ogóle, czy to ujêtej na
sposób gallikañski, czy te¿ wedle prawdziwych zasad katolickich. Za³o¿ylimy u tego przeciwnika dobr¹ wolê i brak troski o warunki zaistnienia nieomylnoci. To nas powa¿nie zwodzi, a przynajmniej przeciwnik ten pojmuj¹c warunki, na jakich nieomylnoæ powinna byæ pojmowana w systemie gallikañskim, mia³by takie same trudnoci, jak my,
a nawet przeciwnie, s³uchaj¹c o naszych pogl¹dach musia³by - jak s¹dzimy - powiedzieæ, ¿e s¹ przynajmniej logiczne. Z drugiej strony wiemy, ¿e to, co prawdziwe powinno przede wszystkim byæ logiczne. Teraz
chcemy udzieliæ odpowiedzi wprost.
***
Sprawa dotyczy wolnoci zewnêtrznej, któr¹ posiadaj¹ biskupi w wykonywaniu swej nieomylnoci wobec braku wolnoci, przynajmniej zewnêtrznej, która przypisywana jest Papie¿owi w wyra¿aniu wiedzy. Domagalimy siê od teorii gallikañskiej wyjanienia, jak to siê dzieje, ¿e
osoby, która zawsze mog¹ siê myliæ, zawsze tworz¹ w efekcie ca³oæ
z koniecznoci nieomyln¹? Odpowiada siê nam, ¿e dzieje siê to za spraw¹
Ducha wiêtego, gdy¿ na tym polega nieomylnoæ Kocio³a. Mówi siê
nam ponadto, wyjaniaj¹c to pierwsze twierdzenie, ¿e ka¿dy biskup rozpatrywany pojedynczo, jest oczywicie omylny, ale gdy wszyscy biskupi siê zjednocz¹, to Duch wiêty jest wród nich, i ¿e s¹ tak prowadzeni przez Niego, i¿ ich wiêkszoæ zawsze bêdzie wierna Jego dzia³aniu
i z tego powodu, ¿e ich decyzje bêd¹ zawsze nieomylne. Przyjmijmy na
chwilê to wyjanienie i stwierdzamy, ¿e w tym znaczeniu, a nawet cile
w tym znaczeniu, nie mo¿na go przyj¹æ. Wyjanienie to ma przeciwko
sobie nie tylko skutek, który jest nie do przyjêcia, a przeciwko któremu
wyst¹pilimy powy¿ej, ale ponadto sw¹ wewnêtrzn¹ pustkê. Udzielone
nam wyjanienie wykazuje brak u samej podstawy i zak³ada jako pewne
to, co w³aciwie powinno byæ wykazane.
Trzeba bowiem wykazaæ (a stanowi to kwestiê po trzykroæ istotn¹,
w tym tak wa¿nym zagadnieniu), czy Duch wiêty prowadzi zgromadzenie biskupów, które nie traktuje Papie¿a jako orodka i ród³a nieomylnoci, które to cechy Papie¿ posiada w pe³ni i na sposób osobisty?
Czy Duch wiêty kieruje takim zgromadzeniem biskupów, które nie
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przyznaje Papie¿owi ¿adnego istotnego znaczenia (nie chodzi bowiem
o ca³¹ wystawnoæ dodatków), a wiêc mówi¹c inaczej, takim, które przypisuje takie samo znaczenie ka¿demu z swych cz³onków?
Wiemy ju¿ wystarczaj¹co, ¿e prawo do zwo³ywania i zatwierdzania
Soborów pojmowane w duchu gallikañskim stanowi tylko prosty dodatek i nie przyznaje Papie¿owi niczego istotnego. W odniesieniu do Episkopatu Papie¿, posiadaj¹c te uprawnienia nie ma ¿adnej odrêbnoci, ani
opieki Ducha wiêtego, ani ¿adnej nieomylnoci, ale nale¿y po prostu do
Episkopatu, bêd¹c cz³onkiem cia³a biskupów, podczas gdy chodzi o rzeczywiste sprawowania i posiadanie nieomylnoci. Zatem jednym s³owem nale¿a³oby wykazaæ czy Duch wiêty roztacza opiekê nas cia³em
biskupów pojmowanym jako takie, a wiêc powiemy "materialnym"? Teza
ta nie tylko nie zosta³a zgo³a wykazana, ale jest nie do wykazania.
Warto teraz zwróciæ uwagê na zmianê bior¹c¹ siê z teorii gallikañskiej. Gallikanie chêtnie pos³uguj¹ siê nastêpuj¹cym rozumowaniem: nieomylnoæ nie przys³uguje tylko Papie¿owi, ani tylko cia³u biskupów, ale
im obu. Dobrze, ale jak w jakim stosunku? Co jest podstaw¹ tej relacji?
Wyjanijmy te sprawy: waszym zdaniem ten stosunek zachodzi pomiêdzy Jednoci¹ (tym, co pierwsze), a wieloci¹, a relacja polega na tym,
¿e Papie¿ podlega Soborowi, to znaczy, ¿e Papie¿ mo¿e byæ z³o¿ony
z urzêdu, a Sobór mo¿e tego dokonaæ. Wprowadzacie jednak sami siebie
w b³¹d, gdy mówicie, ¿e Papie¿ i Sobór razem posiadaj¹ nieomylnoæ.
Je¿eli mo¿emy iæ za wasz¹ hipotez¹ to spytajmy, czy Papie¿ z³o¿ony
z urzêdu posiada³ nieomylnoæ czy te¿ nie? Oczywicie, ¿e nie, bo w innym razie nie z³o¿ylibycie go z urzêdu. Zatem wedle waszej teorii,
Papie¿ i biskupi nie posiadaj¹ razem nieomylnoci, chyba ¿e chcielibycie przyj¹æ, ¿e Papie¿ posiada nieomylnoæ w taki sam sposób jak ka¿dy inny biskup, jako czêæ ca³ego Episkopatu. Wówczas jednak wasza
formu³a traci sens, gdy¿ mo¿na by wówczas stwierdziæ, ¿e ka¿dy biskup
posiada nieomylnoæ osobicie i wszyscy inni biskupi razem. Oczywicie jest to pozbawione sensu i wasza formu³a sprowadza was na powrót do systemu materialnego, o którym ju¿ wystarczaj¹co mówilimy.
Zgodnie z prawdziw¹ teori¹ nieomylnoæ jest w posiadaniu zarówno
Papie¿a jak i cia³a biskupów, ale na ró¿ny sposób. Istnieje tutaj stosunek
jednego do jednego, jednej osoby do innej osoby, osoby rzeczywistej
do osoby moralnej. W relacji tej zachodzi wpierw stosunek zasady do
kresu, a nastêpnie pojawia siê dalsza relacja wspó³zasady do innego
kresu. Ale to wszystko oddala nas od naszej teorii i ju¿ jestemy od
niej bardzo daleko. Powinnimy wpierw ujrzeæ, ¿e rozpêta³a siê dyskusja, a nastêpnie - opieraj¹c siê tylko na powszechnych zasadach teologii - zobaczyæ w ich wietle, i¿ Duch wiêty nie towarzyszy i nie mo¿e
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towarzyszyæ gronu biskupów rozumianemu po prostu jako takie, to znaczy w jego materialnym znaczeniu.
***
Rzeczywicie w tej dyskusji przede wszystkim pozostawilimy Papie¿a na boku. Z pewnoci¹ bêd¹ protestowaæ i twierdziæ, ¿e oni tak nie
robi¹. Widzielimy ju¿ wystarczaj¹co, czy to prawda czy nie. Otó¿ materialnie nie, ale formalnie i w sensie logicznym - po stokroæ tak. Oni
robi¹ znacznie wiêcej, gdy¿ pozostawiaj¹ Papie¿a na zewn¹trz, a mówi¹c
cile, wrzucaj¹ go do rodka. Zreszt¹ tu nie chodzi o pozostawienie
Papie¿a w sensie logicznym na boku, ale o rozjanienie dyskusji, która
bez tego nigdy nie wyjdzie z zamêtu straconej pozycji. Pozostawiæ w ten
sposób Papie¿a na boku, to znaczy rozwa¿aæ cia³o biskupów w nim samym, w jego ca³oci - to prawda - ale tak¿e niezale¿nie, to znaczy bez
Papie¿a, a nastêpnie sprawdziæ czy Episkopat traktowany w ten sposób
rzeczywicie posiada nieomylnoæ w pe³ni i ca³kowicie?
Mo¿emy tak postêpowaæ, gdy¿ w tej dyskusji dla nas bêdzie to tylko
hipoteza przyjêta w celu wyjanienia problemu, podczas gdy dla naszych przeciwników jest to wa¿na teza nale¿¹ca do teorii. W efekcie
gallikanie nie id¹ dalej, gdy stwierdzaj¹, ¿e Sobór stoi ponad Papie¿em,
nawet gdy og³asza z³o¿enie Papie¿a z urzêdu w przypadku sprzecznoci
pomiêdzy nim a Soborem.
Powiadacie, ¿e Sobór stoi ponad Papie¿em? Ale to znaczy stwierdziæ,
¿e grono biskupów posiada samo w sobie pe³niê nieomylnoci, co nie
rozwi¹zuje problemu. Dodajecie, ¿e Sobór mo¿e z³o¿yæ Papie¿a z urzêdu? Ale to znaczy stwierdziæ dwa i trzy razy mocniej tê sam¹ pe³niê
nieomylnoci. Nie mo¿na siê w tym pomyliæ. Gdy Sobór sk³ada Papie¿a z urzêdu, wówczas to Papie¿ nie bêdzie mia³ racji, a tylko sam
Sobór - pojmowany oddzielnie - bêdzie mia³ s³usznoæ. Powiada siê
nam, ¿e w takim przypadku Sobór nie og³asza sam swoich postanowieñ, gdy¿ wybiera innego Papie¿a, który wydaje zatwierdzenie, a wiêc
¿e w ten sposób nieomylnoæ by³aby wykonywana zawsze przez Sobór
i przez Papie¿a dzia³aj¹cych ³¹cznie. Oznacza to z pewnoci¹ niezgodnoæ. Sobór bowiem, pojmowany sam i osobno, ju¿ wype³nia³ sw¹ nieomylnoæ wedle tej hipotezy, a nawet wykonywa³ j¹ dwukrotnie.
Po pierwsze bowiem, to Sobór uzna³, ¿e mia³ racjê, nie Papie¿. Po
drugie za, poniewa¿ by³ g³êboko przekonany o swej s³usznoci, to
na³o¿y³ na Papie¿a najciê¿sz¹ karê, to znaczy z³o¿enie z urzêdu, potêpienie Papie¿a, który mimo to w ka¿dym przypadku i stosownie do
kodeksu swych w³asnych praw, mia³ pewne uprawnienia w tej kwe-
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stii i zas³ugiwa³ na rozwa¿enie. Je¿eli wiêc zawsze przypisuje siê
Soborowi pe³ne i wy³¹czne prawa oraz ich wykonywanie, to w tym
przypadku powinny one szczególnie wyst¹piæ. Skoro za powiada siê
nam, ¿e ci sami sêdziowie nie uwa¿aj¹ siê za nieomylnych, bo potrzebowali zatwierdzenia, a w tym celu ustanowili sobie nowego najwy¿szego Sêdziego, to zatwierdzenie - nie wiadomo jak - nie bêdzie ich
w³asn¹ decyzj¹. Do tego dochodzi, ¿e je¿eli ten nowy Wykonawca nie
udzieli zatwierdzenia, to wybior¹ sobie kolejnego! Opinia taka z pewnoci¹ pe³na jest zamêtu.
Nie, trzeba raz wyjæ z zamêtu. Nale¿y przyznaæ, ¿e w ramach systemu gallikañskiego samo cia³o biskupów rozumiane osobno rzeczywicie
posiada nieomylnoæ, podczas gdy system ten niekiedy przypisuje Papie¿owi to, co uwa¿a za s³uszne. Poniewa¿ gallikanie formu³uj¹ system
i posi³kuj¹ siê nam jako tez¹, to my mo¿emy sformu³owaæ hipotezê i u¿yæ
jej dla potrzeb dyskusji. W ten sposób nasi przeciwnicy sami daj¹ nam
prawo i zobowi¹zuj¹ nas do rozpatrzenia cia³a biskupów w nim samym,
cia³a rozumianego w swej ca³oci, ale równie¿ osobno, to znaczy bez
Papie¿a, i do sprawdzenia czy teraz rzeczywicie Episkopat, rozwa¿any
w ten sposób posiada w pe³ni i ca³kowicie nieomylnoæ?
***
Zapowiedzielimy, ¿e chcemy rozstrzygn¹æ ten spór przede wszystkim z pomoc¹ naszej teorii, wy³¹cznie w oparciu o uznane zasady teologiczne. Ta dygresja bêdzie nader krótka. Nie mamy zgo³a zamiaru przenosiæ dyskusji na szeroki grunt dowodów teologicznych i historycznych, gdy¿ by³a tam ju¿ do tego stopnia prowadzona i badana, ¿e trudno
by by³o w niej znaleæ albo dodaæ co nowego. Tym bardziej, ¿e jej
obecni uczestnicy, pojawiaj¹cy siê w dobie Soboru, tak usilnie powtarzaj¹ starania dawnych autorów, ¿e rozpowszechniaj¹ je z now¹ jasnoci¹. My za chcemy pozostaæ na obszarze naszej teorii i nie wykraczaæ
poza granice, które nam wyznacza. Wydaje siê za konieczne, bardziej
ni¿ przedtem, oddaliæ siê nieco od naszej zasady i przedstawiæ streszczenie dowodu teologicznego, który jako jedyny mo¿e obaliæ tezê gallikañsk¹ o nieomylnoci grona biskupów pojmowanego oddzielnie. Chcemy odnaleæ tam mocny argument dotycz¹cy kwestii przeciwstawienia
siê biskupów Papie¿owi.
Dowód ten jest nastêpuj¹cy. Otó¿ wiara katolicka, nauczanie Kocio³a i teologia pouczaj¹ nas, ¿e biskupi s¹ nastêpcami Aposto³ów, a Papie¿
jest nastêpc¹ w. Piotra. Wiemy o tym tak samo jak i nasi przeciwnicy.
Na kartach Ewangelii znajduj¹ siê dwa zdarzenia, a w³aciwie dwie ka-
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tegorie faktów, które dotycz¹ przekazania w³adzy przez Naszego Pana
Aposto³om i w. Piotrowi. Te dwie kategorie sprowadzaj¹ siê do jednego faktu o dwojakich skutkach, o ile podejmiemy rozwa¿ania w oparciu
o istotê rzeczy.
Pierwszy z tych faktów polega na tym, ¿e Nasz Pan nigdy nie udzieli³
Aposto³om, traktowanym oddzielnie, ¿adnej w³adzy wy³¹czywszy z ich
grona w. Piotra. Wynika st¹d natychmiast, ¿e grono biskupów, rozwa¿ane jako takie nie posiada ¿adnej w³asnej w³adzy z w³¹czeniem Papie¿a. Natomiast drugi fakt dotyczy tego, ¿e Nasz Pan udzieli³ samemu w.
Piotrowi w sposób osobisty, to znaczy wzywaj¹c go po imieniu, tê
sam¹ w³adzê, której udzieli³ Aposto³om traktowanym ³¹cznie i doda³
jeszcze do tej w³adzy tak¹ szczególn¹ cechê, ¿e ze swej natury zwi¹zana
jest z jedn¹ okrelon¹ osob¹, a wiêc jest w³adz¹ niezbywaln¹ i nieutracaln¹. Okazuje siê zatem, równie jasno, ¿e Papie¿ jako taki posiada
osobicie ca³¹ tê w³adzê, któr¹ posiadaj¹ inni biskupi ³¹cznie, a tak¿e
posiada pewn¹ cechê, która przys³uguje tylko jemu i jest ponadto niezbywalna i nieutracalna.
Dwojaka konsekwencja tego dwojakiego faktu jest równie¿ niepodwa¿alna, gdy¿ jest konieczna, a jej dowód jest zupe³ny i jasny.
Jak¿e wiêc nie mo¿na by go poj¹æ? Naszym zdaniem wynika to st¹d,
¿e nasi przeciwnicy - a mamy tutaj na oku wy³¹cznie wszystkich
gallikan z powodu ich uprzedzenia - pojmuj¹ biskupów jako jednolit¹
grupê, do której wrzucaj¹ Papie¿a, oddzielaj¹c drugi fakt od pierwszego
i zamiast wprowadziæ pomiêdzy nimi porz¹dek, dopuszczaj¹ przeciwieñstwo. Aby mówiæ cilej, nasi przeciwnicy przyjmuj¹ pierwszy fakt, na
którym opiera siê autorytet biskupów, jako zdarzenie g³ówne, a nastêpnie zamiast spojrzeæ na drugi fakt, który dotyczy Papie¿a, jako równoleg³y i równie zasadniczy jak pierwszy, to podporz¹dkowuj¹ go i powiêcaj¹ temu pierwszemu. Wynika st¹d, ¿e zaczynaj¹ pojmowaæ ten
drugi fakt opisany w Ewangelii stosownie do wymagañ zupe³nej teorii
zbudowanej na pierwszym fakcie. Aby za osi¹gn¹æ ten cel dowolnie
pozbawiaj¹ drugi fakt jego znaczenia, przypisuj¹c zbyt wiele pierwszemu faktowi. W ten sposób nasi przeciwnicy le pojmuj¹ pierwszy
fakt i wyprowadzaj¹ z niego b³êdne wnioski, natomiast nie pojmuj¹ zgo³a drugiego faktu i co prawda wprost go nie podwa¿aj¹, ale co do istoty
skutecznie mu zaprzeczaj¹.
Po tym wszystkim nie jest ju¿ dziwne, ¿e nawet najmocniejszy i zarazem nader prosty dowód utraci³ dla nich sw¹ jasnoæ i moc. Nie jest to
dla nas jednak powodem, aby siê na nim nie oprzeæ, ale raczej przeciwnie, wystarczaj¹co wierzymy w jego moc, aby wyt³umaczyæ naszym przeciwnikom brak dobrej woli i móc rozwiaæ niejasnoci, w które popadli.
***
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Nie ma wiêc potrzeby, ¿eby dla osi¹gniêcia tego skutku wchodziæ
w szczegó³y drobiazgowej dyskusji teologicznej. Nie musimy wiêc zajmowaæ siê t¹ drug¹ kategori¹ faktów, która dotyczy w. Piotra i rozwa¿aæ jej wedle metody teologów, którzy szczegó³owo wykazuj¹ w ka¿dej
obietnicy Jezusa Chrystusa wielkoæ przywilejów w. Piotra. Pos³u¿ymy
siê tylko wynikami tych rozwa¿añ, które zosta³y ju¿ dok³adnie przeprowadzone i postaramy siê ujrzeæ to, czego zgo³a nie zaniedbali inni teolodzy, jak ca³a moc i skutecznoæ wypowiedzi dotycz¹cych w. Piotra
nie polega na znaczeniu pojmowanym oddzielnie i mniej lub bardziej
w¹tpliwym, ale w trosce, któr¹ powinnimy mieæ, aby po³o¿yæ wszystko
na w³aciwym miejscu i podkreliæ porz¹dek ca³ego po³¹czenia oraz prawdziwe znaczenie rzeczy umieszczonej w tych uwarunkowaniach, w których powinna siê znajdowaæ.
Przyjmujemy jako nasz punkt wyjcia tê prawdê, ¿e w³adza udzielona
przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa Aposto³om i w. Piotrowi, uczynionych tym samym wspó³uczestnikami nieomylnoci, stanowi z istoty
jedn¹ i t¹ sam¹ w³adzê. Zosta³o to ju¿ wykazane i jest oczywiste samo
z siebie. Gdy to przyj¹æ, nie ma ju¿ sporu pomiêdzy nami i naszymi
przeciwnikami w sprawie pierwszej kwestii, a wiêc ¿e w³adza w ogóle, a szczególnie nieomylnoæ jest posiadana wspólnie przez biskupów i Papie¿a. Skoro za jest to jedna i ta sama w³adza, to nie mo¿na jej
podzieliæ na dwie czêci. Mimo to Nasz Pan udzieli³ tej w³adzy drugi raz
i to w ca³ej pe³ni w. Piotrowi, to znaczy wy³¹cznie osobie Papie¿a.
Kiedy wiêc mówimy, ¿e za drugim razem, to nie mamy na myli porz¹dku czasowego, który by³ raczej odwrotny, ale chcemy wskazaæ na jedno
zdarzenie w relacji do drugiego.
Rzeczywicie Nasz Pan udzieli³ ca³¹ w³adzê wy³¹cznie osobie w. Piotra. Mo¿na poprawnie lub b³êdnie dyskutowaæ nad zakresem w³adzy
udzielonej w ten sposób, ale zgo³a nie sposób w¹tpiæ czy jej przekazanie
mia³o miejsce. Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa Jezusa Chrystusa nie
przemin¹, a oto te s³owa: "Ty jeste Piotr [...] Tobie dam klucze [...]
Cokolwiek ty zwi¹¿esz [...] cokolwiek ty rozwi¹¿esz [...] Prosi³em za
tob¹ [...] i ty [...] umacniaj twoich braci [...]. Piotrze, czy ty mnie mi³ujesz? [...] Pa owce moje, pa baranki moje". Taki jest fakt i trzeba go
przyj¹æ. Dlaczego wiêc Nasz Pan po raz drugi udzieli³ tej w³adzy w.
Piotrowi? Czy chcia³ podzieliæ tê w³adzê? Nie, nie móg³ tego zrobiæ.
Skoro Chrystus przekaza³ tê w³adzê w. Piotrowi, to znaczy wy³¹cznie
osobie Papie¿a, bez ¿adnego ograniczenia i bez najmniejszego podporz¹dkowania innym Aposto³om, a raczej przeciwnie. Je¿eli wiêc zosta³o
jeszcze co do zrobienia, to z pewnoci¹ nie bêdzie to odrzucenie faktu,
ale raczej wyjanienie i podanie powodów, wykazanie jak jedna i ta
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sama w³adza mo¿e i powinna istnieæ na dwa ró¿ne sposoby bez podzia³u
i nie przestaj¹c byæ jedn¹ i t¹ sam¹ w³adz¹.
Có¿ wiêc robi¹ nasi przeciwnicy? Zamiast wyjaniæ fakt, to go niszcz¹,
gdy¿ ich wyjanienia nie s¹ wyjanieniami, ale kombinacjami, ograniczeniami i warunkami, które zawsze zagra¿aj¹ zdarzeniu pojmowanemu
w jego prostocie i coraz bardziej umniejszaj¹ jego znaczenie, a¿ do ostatniego wniosku, stwierdzaj¹cego wy¿szoæ Aposto³ów, albo lepiej powiedzieæ - biskupów i niszczy ca³¹ rzeczywistoci, ca³¹ naturê faktu.
Nasi przeciwnicy wprowadzaj¹ w ¿ycie sw¹ teoriê zgodnie z jej zasadami: w. Piotr sprzeciwia siê Aposto³om? Papie¿ pozostaje w niezgodzie
z biskupami? Natychmiast jest przywo³ywany do porz¹dku, a gdy siê nie
podporz¹dkuje, to jest sk³adany z urzêdu: zmienia siê Papie¿a. Ale czy¿
nie otrzyma³ czego od Jezusa Chrystusa? Owszem, ale czy¿ to, co otrzyma³, to nic osobistego, ostatecznie pozostaj¹cego w gestii Aposto³ów,
uzale¿nionego od dobrej woli Biskupów? W ka¿dym razie, a wiêc tak¿e
w praktyce, wielkie zdarzenie z Ewangelii, gdy Jezus Chrystus udzieli³
w. Piotrowi, a wiêc i Papie¿owi, tej osobistej w³adzy pozostaje podwa¿one i okazuje siê w sposób oczywisty zniszczone. Nie na tym polega
wyjanienie, które trzeba by³o jedynie uczyniæ. Ponadto bardziej godne
op³akania jest to, ¿e przecie¿ argumenty na rzecz zdarzenia tkwi¹ w nim
samym i wystarczy rozwa¿yæ to, co widaæ, trzeba bez uprzedzeñ zbadaæ
i bez stronniczoci przyj¹æ nie tylko rzeczywistoæ zdarzenia, ale tak¿e
wszystkie jego powody. Tak postêpuj¹ prawdziwie katoliccy teolodzy,
przyjmuj¹c zdarzenie w ca³ej jego prostocie i rzeczywistoci, a nastêpnie poszukuj¹c w nim uzasadnienia i stosuj¹c je do niego.
Ostatnim skutkiem tego wyjanienia jest to, ¿e w drugim fakcie tkwi
racja dla pierwszego, a bez niego, bez tego szczególnego sposobu osobistego posiadania pe³ni w³adzy w Kociele, która zosta³a udzielona w.
Piotrowi i Papie¿owi, nie mog³aby istnieæ sama w³adza, podobnie jak nie
mo¿e istnieæ gmach bez fundamentu, ruch bez Pierwszego Poruszyciela, pewnoæ bez ostatecznej zasady, a cia³o organiczne bez swego orodka
¿yciowego. Wszystkie te argumenty zawarte s¹ w tym w³anie zdarzeniu i zosta³y wyra¿one zarówno przez przenonie jak i przez cis³e zapowiedzi wypowiedziane przez Naszego Pana.
Nie bêdziemy ich szczegó³owo przedstawiaæ, gdy¿ s¹ dobrze znane. Stwierdzimy tylko, ¿e taki sposób wyjaniania zdarzenia przyznaje temu faktowi jego prawdziwe znaczenie, potwierdza go i ustanawia pe³ny sens. Mo¿emy go pozostawiæ takim, jakie jest, nic nie
dodaj¹c i niczego nie ujmuj¹c. Jaka¿ ró¿nica! To ju¿ nie jest dzielenie,
rozrywanie i niszczenie, ale przeciwnie odnowienie i zachowanie dzie³a
bo¿ego w stanie nienaruszonym. Na tym polega ró¿nica pomiêdzy
jednym a drugim sposobem pojmowania tego samego zdarzenia. Zna-
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czenie tego zdarzenia chcemy przede wszystkim wydobyæ. Je¿eli go
poprawnie rozwa¿ymy, to wniosek powstanie sam z siebie i natychmiast oka¿e siê, po której stronie jest racja, sprawiedliwoæ i prawo.
Z pewnoci¹ Jezus Chrystus nie powiedzia³ swych s³ów, ani nie podj¹³
ustanowienia w sposób sprzeczny, popieszny i zakryty niepewnoci¹,
ale na pewno mówi³ i dzia³a³ w tym celu, aby co postanowiæ i bez
w¹tpienia, aby ustanowiæ to, co powiedzia³. Gallikanie nie mog¹ unikn¹æ
tego porównania, ani unikn¹æ jego ciê¿aru.
***
Powiemy jednak wiêcej. Stwierdzamy, ¿e zasady zawarte w samym
zdarzeniu maj¹ tak¹ naturê i taki charakter, ¿e w sposób konieczny wynikaj¹ z nich dwie nastêpuj¹ce konsekwencje: Wpierw, ¿e w³adza udzielona w ten sposób z samej swej natury jest w³adz¹ osobist¹, to znaczy
mo¿e przys³ugiwaæ we w³aciwy sposób tylko jednej osobie. Po drugie,
¿e w³adza taka jest nieudzielalna i nieutracalna. Te dwa wnioski wymierzone s¹ w podstawê teorii gallikañskiej. Po pierwsze bowiem wedle tej
teorii w³adza udzielona w. Piotrowi i Papie¿owi nie jest w takim stopniu
w³adz¹ osobist¹, ¿e mia³aby przys³ugiwaæ tylko jednej osobie. Natomiast
przeciwnie: biskupi maj¹ w niej udzia³ i nie pozostaj¹ w ¿adnej okrelonej relacji z jedyn¹ osob¹ Papie¿a, ale tylko ze swym przewodnicz¹cym,
jak wielka grupa osób, która poch³ania konkretn¹ osobê Papie¿a. To
oznacza, jak ju¿ widzielimy, zniszczenie w³adzy osobistej, traktowanej
jako w³asnoæ jednej jedynej osoby. Po drugie, zwolennicy gallikanizmu
twierdz¹, ¿e w³adza ta jest utracalna. To w³anie i tylko to wyra¿aj¹ dwie
tezy, które stanowi¹ istotê gallikanizmu: wy¿szoæ Soboru jako zasada
i mo¿liwoæ z³o¿enia Papie¿a z urzêdu jako fakt. Zatem rozwa¿ane przez
nasz wydarzenie z Ewangelii i argumenty stoj¹ce za nim nie pozwalaj¹
na zbudowanie ¿adnej hipotezy tego rodzaju i z gór¹ je obalaj¹.
Zatem ile¿ jest tych argumentów? Istniej¹ cztery, z których jeden jest
zupe³ny i ogólny, a trzy pozosta³e wzglêdne i szczegó³owe. Argument
zupe³ny i ogólny zosta³ wyra¿ony w s³owach: "Ty jeste Piotr, a na tej
Skale zbudujê mój Koció³"25. Nasz Pan ukaza³ tu zamys³ po³o¿enia fundamentu dla swego Kocio³a, albo - innymi s³owy - poniewa¿ powinien
byæ nim cz³owiek, dlatego chcia³ ustanowiæ Zwierzchnika. Poniewa¿ fundament albo zwierzchnik stanowi podstawê, ród³o i centralny punkt
ca³ego gmachu, ca³ego organizmu i ca³ego ¿ycia spo³ecznoci, to poGra s³ów (Petrus - petra) w tym s³ynnym fragmencie (Mt 16, 18) jest niewyra¿alna w jêzyku polskim: "Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam
meam", (przyp. t³um.).
25
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dobnie jest w przypadku Kocio³a. Wszystko, co znajduje siê w Kociele
bêdzie z koniecznoci oparte na tej podstawie, a ona z kolei obejmuje
wszystko. Oto dlaczego stanowi zasadê ca³kowit¹ i ogóln¹. Podstawa ta
jest tylko jedna, podobnie jak idea rzeczy, któr¹ ona wyra¿a, a t¹ rzecz¹
jest najwy¿sza w³adza. Natomiast przeciwnie, argumenty wzglêdne,
które s¹ szczegó³owe s¹ zarazem - jak powiedzielimy - trzy. Pierwszy zosta³ wyra¿ony w s³owach: "Cokolwiek rozwi¹¿esz, bêdzie rozwi¹zane, a co zwi¹¿esz, bêdzie zwi¹zane". To jest ród³o w³adzy dla
najwy¿szej jurysdykcji. Drugi uwidacznia siê w innych s³owach: "Ty za
[...] utwierdzaj swych braci". Tu znajduje siê ród³o w³adzy najwy¿szego nauczania. Na koniec za inne s³owa wyra¿aj¹ ostatni argument: "Pa
owce moje [...] pa baranki moje". To podstawa sprawowania rz¹dów
przez w³adzê zwierzchni¹.
Gdybymy uznali za po¿yteczne, aby pos³u¿yæ siê wspó³czesnym
jêzykiem, dla lepszego zrozumienia tego porz¹dku idei, to chêtnie powiedzielibymy - nie czyni¹c rozró¿nienia na sprawy boskie i ludzkie
- ¿e s¹ to mniej wiêcej te same sk³adniki, które o¿ywiaj¹ ka¿d¹ dobrze
zorganizowan¹ spo³ecznoæ ludzk¹. Podobnie w ka¿dej spo³ecznoci
znajduje siê pierwotny sk³adnik, który tworzy zasadniczo t¹ spo³ecznoæ i stanowi dla niej element zupe³ny i ogólny: jest to w³adza. Jednak¿e w³adza obejmuje trzy sposoby, na które jest wykonywana, a chêtnie
powiedzielibymy: trzy odrêbne relacje, trzy sposoby istnienia: W³adzê s¹downicz¹, prawodawcz¹ i wykonawcz¹. Nie jest wiêc istotne,
czy w spo³ecznoci ludzkiej w³adza koncentruje siê w jednej tylko osobie, czy te¿ tkwi w ca³ej spo³ecznoci. Sk³adniki w³adzy pozostaj¹ bowiem zawsze te same: z jednej strony w³adza, a z drugiej trzy sposoby
jej wykonywania.
Zasady te kieruj¹ za³o¿ycielem spo³ecznoci, gdy k³adzie jej podwaliny. Takimi samymi zasadami, mimo ¿e by³y w swym znaczeniu najprawdziwsze i najwy¿sze, kierowa³ siê Nasz Pan zak³adaj¹c swój Koció³. Widzimy je wszystkie, nie pomijaj¹c ¿adnej z nich. Widzimy je
zarazem zebrane w osobie w. Piotra i Papie¿a. Tym samym zdarzenie
z Ewangelii i podane przez nas towarzysz¹ce mu zasady staj¹ siê najjaniejsze: Po pierwsze, ¿e w. Piotr, albo raczej Papie¿ w sensie ogólnym jest podstaw¹ dla wszelkiej w³adzy w Kociele. Po drugie, ¿e
w sensie wzglêdnym i szczegó³owym jest ród³em w³adzy jurysdykcyjnej, zasad¹ w³adzy nauczania i orodkiem w³adzy kierowniczej. Taki
jest w. Piotr, a wiêc Papie¿, na mocy decyzji Jezusa Chrystusa. Cechy
te mog¹ przys³ugiwaæ tylko jednej osobie i ujrzymy je niebawem jeszcze janiej, gdy siê im bli¿ej przyjrzymy.
***
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Na chwilê zatrzyma³o nas widowisko, które odbywa³o siê na naszych
oczach, gdy rozwa¿alimy w³adzê i jej trzy sposoby istnienia. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e wszystko, co tego dotyczy, gdy to bli¿ej rozwa¿yæ, prowadzi nas do wznios³ej zasady, któr¹ przyjêlimy jako podstawê ca³ego
naszego rozumowania, a mianowicie, ¿e Natura Boska, w swej jednoci
i w czcigodnej Trójcy Osób stanowi przyczynê wzorcz¹ i powód istnienia, podobnie jak i powód sposobów istnienia ca³ego dzie³a stworzenia.
Dobrze, ¿e nie zajmujemy siê teraz tym, jak wprost zastosowaæ tê
regu³ê do rozwa¿anej przez nas kwestii, ale nie mo¿emy odmówiæ sobie
przyjemnoci, ¿eby przy okazji zaznaczyæ jak piêkne potwierdzenie znajduje siê w przedmiocie, który ostatnio podejmowalimy. Powiedzielimy, ¿e w ka¿dej spo³ecznoci istnieje wpierw element stanowi¹cy jej
podstawê, a jest nim uprawnienie i moc do sprawowania w³adzy. Je¿eli
wiêc przyrównamy ludzk¹ spo³ecznoæ do Boga, to ten ludzki sk³adnik,
czyli moc do sprawowania w³adzy odpowiada samej w sobie naturze
Boskiej, które jest jedna i jedyna. Jednak¿e, aby istnieæ, ludzka spo³ecznoæ powinna czyniæ zasadniczy u¿ytek ze swej w³adzy, a to polega na
przyjêciu zasady, czyli prawa, pierwotnej podstawy dla ca³ego ¿ycia
spo³ecznego, ród³a, z którego wyp³ywa ¿ycie tej spo³ecznoci. W ten
sposób w³adza w znaczeniu ogólnym staje siê w pierwszym rzêdzie w³adz¹
ustawodawcz¹, moc¹ której w³adza staje siê zasad¹ i to pierwotn¹ ¿ycia
spo³ecznego. Ta pierwotna moc w³adzy odpowiada w doskona³y sposób
w swym rodzaju Osobie Boga Ojca w naturze Boskiej.
Mimo to prawo pozosta³oby martw¹ liter¹, gdyby zabrak³o ¿ywego
s³owa, które stosuje siê do niego w dzia³aniu i potwierdzeniu zdarzeñ
w ¿yciu spo³ecznym. Prawo mo¿na nazwaæ Ide¹, za Idea potrzebuje S³owa, aby mog³a ¿yæ, gdy¿ inaczej nie mo¿e trafiæ do kogo
innego. S³owem dla Prawa jest os¹d i w ten sposób obok w³adzy
prawodawczej, w³adza z koniecznoci staje siê w³adz¹ s¹downicz¹.
Poniewa¿ S³owo, które jest kresem dla Idei, jest jej niezbêdne, aby
wesz³a w ¿ycie, a tak¿e skoro S³owo staje siê zasad¹ te¿ za spraw¹ Idei
i jest dla niej wspó³zasad¹, bêd¹c wraz z ni¹ jedn¹ zasad¹ ¿ycia intelektualnego, które z nich wynika, to tak samo w³adza s¹downicza, bêd¹ca
kresem dla w³adzy ustawodawczej, staje siê w podobny sposób zasad¹
i stanowi wspó³zasadê dla w³adzy prawodawczej, a wraz z ni¹ jest jedn¹
zasad¹ ¿ycia spo³ecznego. Któ¿ nie widzi, jak moc¹ tego podobieñstwa
w³adza s¹downicza rzeczywicie odpowiada osobie Syna Bo¿ego, S³owu Ojca, drugiej Osobie Trójcy wiêtej?
Niezbêdny jest w koñcu tak¿e kres pochodz¹cy od tej jednej jedynej
w sobie samej zasady, która istnieje na dwa sposoby. Potrzeba wiêc,
aby dwie potêgi, tworz¹ce dwa sposoby istnienia, gdy w³adza istnieje
jako zasada, utworzy³y trzeci¹ potêgê, czyli tak¿e w³adzê, która sta-
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nowi³aby ich wspólny kres, który ju¿ nic nie tworzy, w³anie dlatego,
¿e stanowi ich wspólny kres, ich ostateczne potwierdzenie i ich zupe³ny akt, poprzedzaj¹cy samo ¿ycie spo³eczne. Taka jest w³adza wykonawcza, rzeczywisty obraz tej relacji osobowej, któr¹ stanowi Duch
wiêty w Trójcy wiêtej. Pozostawiamy to krótkie ujêcie do oceny
naszym czytelnikom, a przede wszystkim naszym przeciwnikom i wracamy do naszej dyskusji.
***
Zapowiedzielimy, ¿e bli¿ej spojrzymy na argumenty wyra¿one osobicie przez Naszego Pana w Ewangelii, a dotycz¹ce w. Piotra. (...)26.

26

Na tym urywa siê zachowany tekst francuski rozprawy (przyp. t³um.).
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O Papie¿u1
Najmilsi bracia!
Bêdê dzi do was mówi³ o rzeczy jedynej na wiecie, o papiestwie i Papie¿u. To
ma³o twierdziæ i s¹dziæ, ¿e to rzecz wspania³a, nader wa¿na, wielka. Jest ona tym
wszystkim zaiste; ale na wiecie, w historii, jest i by³o nie ma³o wspania³oci, nie
ma³o wielkoci; wiêc to za ma³o twierdziæ. Za ma³o nawet kiedy powiem, ¿e to rzecz
najwa¿niejsza i najbardziej zbawienna na wiecie. Tego wszystkiego za ma³o. Trzeba
koniecznie, bym dalej poszed³ i powiedzia³ to ostatnie twierdzenie, za którym ju¿
nie ma dalszego, ¿e papiestwo i Papie¿ to rzecz jedyna na wiecie, jedyna pod ka¿dym wzglêdem na wiecie, w historii, we wszystkich czasach, dla wszystkich ludzi,
narodów, ca³ego rodzaju ludzkiego; ¿e jak Bóg jest jedyny na niebie, z którym nic
równaæ siê nie mo¿e, tak i na ziemi papiestwo jest jedyne, z którym nic tak¿e nie
mo¿e siê zrównaæ, i ¿e jak niebo ostaæ siê nie mo¿e bez Boga, tak i ziemia, tak i ród
ludzki w swoim powo³aniu i przeznaczeniu bez Papie¿a. mia³e twierdzenie mo¿e
nie dla jednego co mnie s³ucha! Nie dziwiê siê, wiem owszem, ¿e znajd¹ siê na wiecie tacy ludzie, co je nazw¹ szalonym i niedorzecznym. A mnie co do nich? Znaleli
siê tacy, co powiedzieli, ¿e nie ma Boga, widzielimy ongi, có¿ dziwnego, ¿e i tacy
siê znajduj¹, co Papie¿a za nic mieæ bêd¹. Wolno im choæby z motyk¹ porywaæ siê na
s³oñce, mnie nic do nich. Moim obowi¹zkiem jest czyniæ to, co czyniê: zatwierdzi³em i zatwierdzam Boga, zatwierdzê i zatwierdzam Papie¿a. To co jest, jest, by siê
dobrze sierdzili wszyscy niezadowoleni; tedy jest i byæ musi i nie byæ nie mo¿e. Ja
nie do nich mówiê. Mówiê do was, ludzie dobrej woli, którzy chcecie s³uchaæ. Wiêksza nawet czêæ wasza myli razem ze mn¹. Z tymi razem bêdê siê cieszy³ t¹ prawd¹.
Ale s¹ tacy mo¿e, którzy jeszcze kiwaj¹ g³ow¹ i którym siê jeszcze dusza nie otworzy³a na jasno i na ciep³o tej prawdy, którym w duszy co do niej jeszcze ciemno i zimno.
To nic, byleby byli dobrej woli, tedy mam nadziejê, ¿e przynajmniej na jasno dusza
siê im otworzy, choæ pod k¹cikiem jakim.
Cierpliwoci a ufnoci w Panu! Mo¿e tam i ciep³o kiedy zawita, a ze wiat³em
i ciep³em nareszcie i ¿ycie. A wiêc ludzie dobrej woli! Zwo³ujê was do tego sto³u
prawdy, mam wam przedstawiæ przed oczy i odmalowaæ obraz najcudowniejszej rzeczy, najwspanialszej, najwy¿szej, najpiêkniejszej a zarazem najprawdziwszej na wiecie: czym jest Papie¿, a czym papiestwo. A choæ przedmiot ogromem mnie swoim
przywala, prawda jego i ¿ywotnoæ dodaje mi si³y. Dodaje mi si³y sam sprawca
i stwórca tych cudów. W Nim moja ufnoæ - promy o ³askê. Zdrowa Maryjo.
***
Nauka wyg³oszona w Krakowie dnia 17 maja 1868. W: Kazania ks. Piotra Semenenki, t. IV,
Kraków 1923, s. 167-178 (przyp. red.).
1
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Trzema rzeczami ¿yje cz³owiek. Jego umys³ ¿yje prawd¹, jego serce ¿yje dobrem,
jego wola ¿yje prawem, zacnym i wiêtym. ¯ycie umys³u z prawdy jest wiedz¹, ¿ycie
serca z dobra jest u¿ywaniem, ¿ycie woli jest czynem. Tak rzecz stoi w ogólnoci mówi¹c. A jeli siê wzniesiemy nad ¿ycie ziemskie i czysto ludzkie i podniesiemy siê do
stosunku cz³owieka z Bogiem, to ¿ycie cz³owieka z Bogiem tak siê nam przejawi, ¿e
umys³ jego ¿yje wiar¹, serce nadziej¹, a wola mi³oci¹. Boga tu na ziemi jeszcze nie
posiadamy twarz¹ w twarz, jak to nam przyrzeczone; wiêc wiedza w tê stronê ku Niemu na pó³ drogi ustaje i dope³nia siê wiar¹, czucia serca w pierwszych przedsmakach
swoich ju¿ omdlewaj¹ i musz¹ koñczyæ na nadziei i na pragnieniu, a czyny woli nie
mog¹ siê zdobyæ na czyn ostatni, którym jest zjednoczenie, i musz¹ siê ograniczyæ na
prostym, choæ nieograniczonym, ofiarowaniu siê i oddaniu siê przez mi³oæ i na mi³oæ i woli na wolê. Tak tedy ¿ycie cz³owieka z Bogiem tu na ziemi tryska z tych trzech
cudownych róde³ i p³ynie w tych trzech pr¹dach, które nazywaj¹ siê: wiara, nadzieja i mi³oæ. Tu na ziemi, powiada Aposto³, mamy te trzy rzeczy: wiarê, nadziejê, mi³oæ. I dodaje przedziwnie: ale najwiêksza mi³oæ. Takie ¿ycie nasze z Bogiem! Czy
s³yszelicie dobrze, z Bogiem? A wiêc ta wiara jest w Bogu, tê prawdê daje Bóg; ta nadzieja jest do Boga, tego dobra udziela Bóg; ta mi³oæ jest z Bogiem, ten zakon stanowi
Bóg. A wiêc to wszystko nie jest wynalazkiem naszego w³asnego umys³u z jego przewidzeñ, naszego serca z jego pragnieñ, naszej woli i naszego prawa. Bóg! Bóg jeden jest
ich celem, przedmiotem i koñcem, ale zarazem ich pocz¹tkiem, ich ustawodawc¹, ich
rz¹dc¹, ich uicicielem. On sam daje przedmiot w co wierzyæ, czego siê spodziewaæ, co
kochaæ, co czyniæ, ale zarazem prawo, czyli zakon wed³ug którego ¿ywot i drogê, On
nareszcie si³¹ nasz¹. Taki jest dogmat katolicki. Kto tego nie trzyma nie jest katolikiem, nie jest chrzecijaninem. Ale ten¿e dogmat dodaje, ¿e to my w Chrystusie Panu
i przez Chrystusa Pana. I to jest co Chrystus sam o sobie mówi: "Ja jestem prawda,
droga i ¿ywot". Czy uwa¿acie: prawda, droga i ¿ywot? Prawda, któr¹ trzyma wiara;
droga, któr¹ idzie nadzieja; ¿ywot, który chce posi¹æ i ju¿ zaczyna posiadaæ mi³oæ.
To wszystko w Chrystusie; tym wszystkim Chrystus. Jaka to by³a uroczysta chwila.
Oto stoj¹ naoko³o Chrystusa Aposto³owie wybrani; tam dalej za nimi uczniowie, rzesze liczne, porodku Chrystus. Oczy wszystkich na Niego zwrócone, dr¿¹ usta, zatrzymuj¹ oddech, serca w piersiach bij¹, patrz¹ jeszcze wszyscy pod wra¿eniem poprzedniej mowy, a On j¹ koñczy i powiada: Ja, ja jestem prawda, ja ¿ywot, ja droga. Co za
s³owo, co za rzeczy! Jaka chwila! Wyobra¿am, ¿e w niej jestem i ¿e szczêliwie z ³aski
Boga mam wiarê. W mgnieniu oka ju¿ czujê jak ca³e moje wnêtrze siê porusza
i z Szymonem wo³am: "Teraz we mnie Panie! Oczy moje widzia³y zbawienie Twoje!"
Szczêliwy widzê. Stoi przede mn¹ sama prawda, sama droga do ¿ywota, sam ¿ywot
wieczny! Mogê siê Go dotkn¹æ, mogê obj¹æ, mogê nie puciæ od siebie. Nareszcie,
nareszcie! Co za szczêcie! "Teraz we mnie Panie!" Nie puszczê Ciebie, ju¿ siê nigdy
nie roz³¹czymy! Z zachwycenia przenoszê siê w chwilê obecn¹. Obudzony s³ucham,
co ludzie dzisiejsi mówi¹. Dolatuj¹ mnie pierwsze s³uchy. "By³, by³ - prawi¹ - ale ju¿ Go
nie ma. Odszed³ - powiadaj¹!". Odszed³? Powtarzam, ca³a dusza siê ciska. Odszed³?
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Nie, to byæ nie mo¿e; a po có¿ by przychodzi³? Po co? Na to jedno, aby siê pokaza³
i znowu odchodzi³? Gdzie¿ teraz prawda, gdzie droga, gdzie ¿ywot? Widzia³em! Ju¿
ich widzieæ nie mam? Ju¿ nie bêdê s³ysza³ ¿ywego, p³omienistej prawdy, nie bêdê
móg³ iæ krok w krok za t¹ drog¹ ¿yw¹, nie bêdê móg³ dotykaæ siê i obejmowaæ tego
ród³a ¿ywota? Co wy ludzie mówicie? Nie, to byæ nie mo¿e, a jeliby tak uczyni³, to
chyba ¿e On nie by³ ani prawd¹, ani drog¹, ani ¿ywotem naszym! Bo przecie¿ - ach
pomylcie ludzie - wszystko to nie na jeden dzieñ, to na ca³e ¿ycie! Nie, to byæ nie
mo¿e. Szukajmy dalej. I oto nie trzeba mi d³ugo szukaæ! Ju¿, ju¿ zewsz¹d dolatuj¹
mnie inne g³osy: "Przecie¿ jest, prawi¹, jest, nie odszed³, znów, nie jak tamci mówi¹,
nie zostawi³ nas sierotami, jest chocia¿ pod inn¹ postaci¹: Patrz na te przypad³oci
chleba i wina, to Jego cia³o i krew, a teraz patrz na tê osobê Piotra, to Jego s³owo.
Chocia¿ pod inn¹ postaci¹ zewnêtrzn¹, ale jest i jest On sam, ten¿e sam, prawdziwy
i niemiertelny". S³yszê, rozumiem, i przysiêgam z góry i od razu, ¿e to jest prawda,
a nie tamto. To prawda, ¿e jest, a nie tamto: ¿e Go nie ma. I mam dwie przyczyny,
dwa dowody, jeden silniejszy od drugiego. Naprzód, ¿e tak byæ musia³o, ¿e wszystko
we mnie: rozum, serce, dusza ca³a wo³aj¹ razem, ¿e prawda nie by³aby prawd¹, gdyby
tak nie uczyni³a. A drugi powód i dowód jest jeszcze krótszy i dobitniejszy: oto z tego
dwojga o czym s³yszê, jedno jest zatwierdzenie, a drugie zaprzeczenie. Tylko zatwierdzenie jest prawd¹, a zaprzeczenie, dla tego samego ¿e zaprzeczenie, jest i musi byæ
fa³szem. Wiem tedy i twierdzê, ¿e zst¹pi³a na ziemiê prawda nasza i droga i ¿ywot.
Wiem nastêpnie i twierdzê, ¿e prawda jest na ziemi i ¿yje ta sama choæ pod inn¹
postaci¹, a t¹ postaci¹ jest Piotr, jest Papie¿.
***
Odetchnijmy nieco i zastanówmy siê przez chwilê odpoczynku nad tym dowodem, który za tak stanowczy podajemy: ¿e twierdzenie jest prawd¹, a przeczenie fa³szem. Albowiem niejednemu mo¿e przyjdzie myl pok¹tna mniej wiêcej tak nas
pytaj¹ca: Czy¿ i Mahomet kiedy zatwierdzi³, ¿e jest prorokiem Allacha, nie uczyni³
tego samego? Nie postawi³ prawdziwego zatwierdzenia? A wiêc wed³ug ciebie i to
jest prawd¹, bo i to jest zatwierdzeniem? Jak¿e tedy zatwierdzenie jest jedno i to¿
samo co prawda? Odpowiadam, ¿e nie wszystko co ma formê zatwierdzenia, ju¿ jest
zatwierdzeniem. Trzeba rozró¿niæ twierdzenie i przeczenie w naukach, i twierdzenie i zaprzeczenie w faktach. Kiedy Kalwin mówi, ¿e jest przeznaczenie, które zmusza
wolê cz³owieka, tedy zdaje siê twierdziæ jaka naukê, lecz on rzeczywicie przeczy nauce prawdziwej, on t¹ mow¹ swoj¹ nie przeznaczenie zatwierdza, ale wolnoæ woli
ludzkiej niszczy. Bo mo¿e byæ przeznaczenie bez zniszczenia wolnoci woli ludzkiej,
jak tego uczy nasz dogmat. Kiedy Luter naucza³, ¿e sama wiara zbawia, wcale przez to
nie twierdzi³, ¿e wiara zbawia, bo to twierdzi i dogmat katolicki, ale przez dodanie
tego s³owa "sama" (wiara) przeczy³, i wierutnie przeczy³, aby uczynki by³y potrzebne
do zbawienia. A wiêc pod owcz¹ skór¹ twierdzenia, mo¿e siedzieæ wilk zaprzeczenia,
tylko ¿e to nie tak trudno dostrzec, pomimo skóry owczej, jego wilczego pysku i zê-
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bów. Odpowiadam po wtóre, ¿e kiedy s¹ dwa twierdzenia co do faktu jakiego, jak np.
z jednej strony, ¿e Chrystus jest Bogiem prawdziwym wcielonym, z drugiej np. ¿e Mahomet jest jakim prorokiem jakiego Allacha, wtedy rzecz jest nieco inna. Ale i wtedy
jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e te dwa twierdzenia s¹ takie, i¿ jedno drugie wyklucza, a wiêc
zawsze jedno z nich jest zaprzeczeniem, pod postaci¹ twierdzenia czego drugiego, które jest prawdziwym zatwierdzeniem. Tylko, ¿e wtedy trzeba rozpoznawaæ, a do rozpoznawania inne ju¿ s³u¿y prawid³o, choæ i to jeszcze jasne i nieomylne. Takie zatwierdzenie, o jakim tu mowa, jest zatwierdzenie historyczne, wiêc pytanie sprowadza siê do
tego, jak Bóg, tj. jak prawda odwieczna zatwierdza siê w historii? Jak siê zatwierdza? Tu
rêczê, ¿e ka¿dy z was, ka¿dy m¹¿ dobrej woli i dostatecznego s¹du odpowie mi od razu:
¿e jeli Bóg objawia siê w historii, tedy: po pierwsze: objawia siê pierwszy, nikt przed
Nim; jemu nale¿y siê pierwszeñstwo we wszystkim; po drugie: ¿e objawia siê wci¹¿,
zawsze we wszystkim trzymaj¹c ten porz¹dek pierwszeñstwa; po trzecie: ¿e we
wszystkich Jego objawach nie ma kontradykcji. A to w oczy bije. Jeli Bóg, to nie
inaczej. W kilku s³owach, najdro¿si moi, dodam wam fundamentalny dowód ca³ej religii naszej i z jednej i z drugiej strony. Ju¿ widzicie, jak nie tylko w pierwszym, ale i w drugim przypadku zatwierdzenie jedynie jest prawd¹, a zaprzeczenie,
choæby pod postaci¹ zatwierdzenia, jest fa³szem. Mówilicie mi o Mahomecie? Jego
twierdzenie jest fa³szem, bo jest zaprzeczeniem Chrystusowego, Chrystusowe za jest
prawdziwym zatwierdzeniem, bo jest naprzód pierwsze, bo nastêpnie jest obecne
w ci¹gu ca³ego zatwierdzenia siê Bo¿ego w historii; bo nareszcie, nie jest w sprzecznoci z poprzednim, owszem ca³kowicie zgodne; a Mahometowe ¿adne, inne je
poprzedzi³o, przysz³o na koñcu, wyrwa³o siê gdzie w porodku, z jakich manowców i pustyñ historii, samo, samotne. Ponure zjawisko wród ciemnoci, wydaje
siê jak ³una od razu z ziemi buchaj¹cego wulkanu, kiedy twierdzenie Chrystusowe
jest s³oñcem, owszem jest po³udniem tego s³oñca, które od wschodu do zachodu toczy siê po jasnym niebie historii ludzkiej. Nieprawda¿, najdro¿si moi? Zatwierdzenie,
kiedy jest rzeczywicie zatwierdzeniem, jest tym samym prawd¹ i najwiêkszym jej dowodem; zaprzeczenie choæby pod szat¹ zatwierdzenia jest wierutnym fa³szem i samo
z siebie nieomylnym tego fa³szu piêtnem. Wiêc zrozumielimy siê!
***
Teraz, teraz, najdro¿si moi, ju¿ czas, abym wam ostatecznie pokaza³ to najwiêksze
zatwierdzenie Bo¿e w historii, które jest w papiestwie, i z którym do was przyszed³em.
Spieszê razem z wami na jego widowisko. Ju¿ s³yszelimy, jak siê sam Chrystus zatwierdzi³: "Jam prawda, jam droga, jam ¿ywot wieczny", jak ten g³os Jego jest tylko ostatnim
dwiêkiem wszystkich dawnych twierdzeñ, jest sam najwy¿szym zatwierdzeniem,
wszystkie inne w nim siê mieszcz¹, on je trzyma w sobie i nad nie siê wznosi; ju¿
powiedzia³em: to s³oñce w swoim zenicie. Tak! I stokroæ tak! Chrystus jest prawd¹, jest
wiat³oci¹ wiata; Chrystus jest drog¹, jest oswobodzeniem i zbawieniem naszym;
Chrystus jest ¿ywotem, jest wieczn¹ nasz¹ nagrod¹ i szczêciem. Jednym s³owem jest
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Chrystus Bogiem, Zbawicielem. On sam tak zatwierdzi³ i tak jest. To, co jest, jest! Ale
teraz pos³uchajmy co dalej zatwierdza. S³yszelimy, co twierdzi o sobie samym, pos³uchajmy, co twierdzi o Piotrze: "Szymonie, Synu Jony. Ty jeste Piotr, opoka, a na tej
opoce zbudujê Koció³ mój". Có¿ to? Nie na sobie samym, lecz na Piotrze? I na sobie
samym i na Piotrze. Piotra przypuszcza do tego, aby i on by³ opok¹, ale siebie nie
wyklucza, bo ju¿ siebie wprzód po³o¿y³, wprzód zatwierdzi³. Ale Piotr potrzebny, Piotr
maj¹cy ¿yæ w swoich nastêpcach a¿ do koñca wiata; potrzebny na to, a¿eby a¿ do
koñca wiata by³a na opoce niewidzialnej Chrystusie, opoka widzialna Papie¿. A wiêc
Piotr, a wiêc Papie¿ po³o¿ony przez Chrystusa na opokê Kocio³owi. Stanê³o zatwierdzenie i prawda oczywista: Piotr jest opok¹, Papie¿ jest fundamentem Kocio³a. Wo³aj
sobie zdrów rozumie protestancki, ¿e t¹ opok¹ nie jest Piotr; ale wyznanie wiary Piotrowej. Pierwszy lepszy z naszych odpowie ci teraz za mnie: Mylisz siê przyjacielu, tak
ci rzeknie, co ty mówisz to jest zaprzeczenie, nic tylko zaprzeczenie tego, co Chrystus
o Piotrze zatwierdzi³; zaprzeczenie, a wiêc fa³sz. Precz, precz z zaprzeczeniami. Niech
sobie jak koz³y ofiarne ¿ydowskie biegn¹ obarczone grzechami na pustyniê i nigdy
stamt¹d nie wracaj¹. Tu miêdzy nami miejsca dla nich nie ma. Precz z zaprzeczeniami,
a s³uchajmy zatwierdzenia, tego oto zatwierdzenia Chrystusowego: "Ty jeste Piotrem
- opok¹". Ty, ty Szymonie Bar Jona! Czy s³yszysz dobrze twoje nazwisko i czy poznajesz
pod nim twoj¹ osobê? Ty, ty, Szymonie jeste Piotrem, jeste opok¹, na której zbudujê
Koció³ mój, a "bramy piekielne nie przemog¹ go". A czy na d³ugo o Zbawicielu? "Oto
bêdê z wami a¿ do skoñczenia wiata!" S³yszê, rozumiem. Szymon mo¿e umrzeæ
i umrze, ale Piotr zostanie, zostanie opoka i zostanie a¿ do skoñczenia wiata. Ten
Piotr, ta opoka, jest niemiertelna, tak jak Chrystus jest niemiertelny, który to zatwierdzi³ i dlatego tym jest, ¿e to On zatwierdzi³. I czy doprawdy jest? Doæ podnieæ oczy
i widzieæ. Jest jak zawsze, ¿yje jak zawsze i wieci jak mo¿e nigdy. To Papie¿, to ta opoka
nieporuszona, to ten Piotr niemiertelny. O, Chryste Panie, rzek³e i sta³o siê; rozkaza³e i jest: niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa twoje nie przemin¹!
***
Odetchnijmy znowu. Zostaje nam teraz wys³uchaæ dalsze, wszystkie twierdzenia
Chrystusa o Piotrze. Zatwierdzi³ rzecz g³ówn¹, ¿e jest opokê, teraz przypuci Chrystus
Piotra do wszystkich innych swoich przymiotów, uczyni go swoim wyobrazicielem,
swoim drugim Ja maj¹cym Go zast¹piæ po Jego odejciu do Ojca. Czyni to przez coraz to nowe i nowsze zatwierdzenia, przez zatwierdzenie trzykrotne. W ka¿dym z nich
nowa prawda, nowa rzeczywistoæ, nowy czyn, a wszystkie razem stanowi¹ jedno
wielkie zatwierdzenie, w którym jest ca³y Piotr, wszystko czym Chrystus Piotra uczyni³. I tego wszystkiego nie potrzebujemy ju¿ teraz dowodziæ. To wszystko jest zatwierdzeniem i zatwierdzeniem Chrystusowym. Tym samym to wszystko jest prawd¹ nosz¹c¹ w samej sobie swój dowód. Wiêc ju¿ teraz nie dowodziæ, tylko s³uchaæ nam trzeba. S³uchajmy tedy, s³uchajmy! - Pierwsze twierdzenie Chrystusa: "Piotrze, Piotrze,
modli³em siê za ciebie, aby nie usta³a wiara twoja. A ty raz nawrócony utwierdzisz
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braci swoich". To znaczy: Nie lêkaj siê, twoja wiara nie ustanie: braci twoich ustaæ
mo¿e i ustawaæ bêdzie, ale nie twoja. Wiêc bêd¹ potrzebowali, aby ich w wierze utwierdziæ. To twój urz¹d. Sam mocny wiar¹, bêdziesz wszystkich wiary uczy³ i we wierze
utwierdza³. To znaczy: bêdziesz posiada³ prawdê moj¹ i jej rozumienie nie ustanie w
tobie, ¿aden b³¹d siê nie wkradnie, bêdziesz nieomylny; wiara wszystkich bêdzie od
ciebie zale¿a³a i twoje s³owo bêdzie dla wszystkich jej prawid³em i pieczêci¹. Nie, nie
ustanie wiara twoja; ja siê modli³em umylnie o to. Wiedz tedy Piotrze i czyñ co ci
mówiê: utwierdzaj braci twoich, utwierdzaj wszystkich. Drugie twierdzenie Chrystusa: "Piotrze, tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi,
bêdzie zwi¹zane na niebie, a cokolwiek rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie". To znaczy: zwi¹zani iæ nie mog¹ i trzeba ich rozwi¹zaæ; jak znowu tych, co nieporz¹dnie id¹, zwi¹zaæ potrzeba. Ty, ty to masz czyniæ. Wi¹¿ i rozwi¹zuj. Ale tym samym
i prowad, i pilnuj, i karm po drodze, i lecz, i strofuj, i karæ, a jak dojd¹ szczêliwie do
kresu, tedy im wrota otwieraj. Oto masz klucze, klucze królestwa niebieskiego, w którym s¹ wszystkie skarby moje, wszystkie nadzieje wasze. By³e podstaw¹ i rz¹dc¹ ich
wiary i jeste podstaw¹ i narzêdziem ich nadziei, ich, wszystkich przysz³ych mieszkañców królestwa niebieskiego. Trzecie twierdzenie Chrystusa: "Piotrze, kochasz mnie? Ty wiesz, ¿e kocham. - Pa baranki moje, pa owieczki moje". To znaczy: Trzoda kocha
pasterza, bo jej ¿ycie daje i woko³o niego siê skupia, i miêdzy sob¹ trzoda siê kocha
jedynie wtedy, kiedy razem siê trzyma. Trzoda w zjednoczeniu chodzi, a to znowu
wtedy, kiedy siê pasterza trzyma i woko³o niego skupia. Wiêc pasterz jest ród³em
¿ycia i orodkiem jednoci i mi³oci trzody. A wiêc to znaczy, ¿e kiedy Chrystus mia³
ostatecznie na miejscu swoim Piotra uczyniæ takim dusz pasterzem, wprzód go pyta,
czy go sam kocha? A jak w nim mi³oæ ju¿ doskona³¹ przez samo zapytanie w duszy
za³o¿y³, wtedy mu powierza urz¹d mi³oci i "pa baranki, pa owieczki". Pa: to jest
b¹d tym rodkiem zjednoczenia, woko³o którego niech siê skupiaj¹ wszyscy mi³onicy moi, wszyscy wyznawcy, b¹d tym ogniskiem mi³oci, do którego kto nie przyjdzie
nie bêdzie barankiem moim, nie bêdzie moj¹ owieczk¹. Pa, pa! To jest jak by³e fundamentem wiary, jak by³e fundamentem nadziei, tak teraz i ostatecznie b¹d fundamentem mi³oci. Piotrze, Piotrze! Odchodzê do Ojca, ciebie zostawiam na moim
miejscu; i ja niewidzialnie zostajê z tob¹. Ty drugi Chrystus; ja na niebie, a ty na
ziemi. Jak ja ¿yjê, tak i ty ¿yæ bêdziesz; jak ja niemiertelny, tak i ty niemiertelny. Jak
ja prawda, droga i ¿ywot, tak i tobie dajê w rêce i prawdê, i drogê, i ¿ywot. Jak ja
jestem pocz¹tkiem i koñcem wiary, nadziei i mi³oci, tak i tobie dajê byæ fundamentem i narzêdziem i ogniskiem wiary, nadziei i mi³oci; i jak do Ojca nikt nie mo¿e
przyjæ beze mnie, tak i do mnie nikt nie bêdzie móg³ przyjæ bez ciebie. Piotrze,
utwierd siê i b¹d tym mê¿em, którym ci byæ ka¿ê. To moje s³owo, to moje zatwierdzenie. Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci, niebo i ziemia przemin¹, ale ani jota jedna, ani kropka jedna nie przepadnie z tego, co mówiê, a¿ wszystko siê spe³ni! I spe³ni³o
siê i oto stoi przed nami cudo Bo¿e, najwiêksze zatwierdzenie Jego, najwszechmocniejsze s³owo obleczone w cia³o ¿ywe i niemiertelne. Oto stoi Papie¿ i papiestwo. I jak
Chrystus tak i ono twierdzi o sobie. Co za twierdzenie! Beze mnie nie ma zbawienia.
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U mnie prawda, u mnie droga, u mnie ¿ywot. I to twierdzi ono pierwsze na wiecie,
i to twierdzi wci¹¿ od wieków osiemnastu; i to twierdzi bez wahania, bez ¿adnej obiekcji. Cudo! Ale zatwierdzenie, wiêc prawda. Widzê to i s³yszê. Znowu wpadam w moje
pierwsze zachwycenie i z g³êbi duszy wo³aæ muszê i wo³am: a wiêc tak jest, a wiêc mia³em s³usznoæ. Prawda ze zbawieniem, z ¿ywotem zst¹pi³a z nieba na ziemiê i na ziemi
zosta³a. I jest i ¿yje! Bo¿e! Ty wielki i Twoje dzie³o wielkie - wszystko przeminie, ale
ono staæ bêdzie a¿ wszystko siê spe³ni.
***
Takie jest zatwierdzenie Chrystusowe, takim jest wiêty Piotr, takim jest Papie¿.
Czy¿ nie od pocz¹tku w³anie rzek³em, ¿e bêdê wam mówi³ o rzeczy nie tylko najpiêkniejszej, najwa¿niejszej, ale o rzeczy jedynej na wiecie, jedynej pod ka¿dym
wzglêdem do tego stopnia, ¿e jak Bóg jedyny na niebie, na Nim ca³e niebo stoi, tak
jedynym na ziemi jest Papie¿, i na nim stoi ca³a ziemia, ca³y rodzaj ludzki. O Chryste Panie, Ty Alfo i Omego, pocz¹tku i koñcu, pierwszy i ostatni tego wiata ca³ego!
Có¿e uczyni³? To co zapowiedzia³: "Kto wierzy we mnie, dzie³a, które ja czyniê sam
czyniæ bêdzie i wiêksze od nich (na pozór) czyniæ bêdzie". Piotr uwierzy³ Tobie i s³owu
Twojemu i Ty go uczyni³ jakoby drugim Alf¹ i Omeg¹, pocz¹tkiem i koñcem, pierwszym i ostatnim ca³ego wiata. B³ogos³awiona wiara Piotrowa i mo¿emy odezwaæ siê
do niego: "B³ogos³awiony jeste, trzykroæ b³ogos³awiony, bo z góry uwierzy³. A my
z do³u patrzymy, widzimy jak siê wszystko spe³ni³o, jak siê co dzieñ spe³nia i nie wierzymy!" Przynajmniej s¹ tacy, co nie wierz¹. O pójd tu do mnie, pójd ty, który nie
wierzysz temu wszystkiemu co o Piotrze, co o Papie¿u nie ja powiedzia³em, ale Chrystus zatwierdzi³ swym wiekuistym s³owem. Zaiste, to s³owo maluczkie z pocz¹tku jak
ziarnko gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion. Bo i czym¿e innym by³ Piotr Galilejczyk, kiedy w przetartej odzie¿y, boso, wkracza³ do grodu Cezarów, do dumnej
Romy? To ziarnko, mówiê, zaiste ros³o i uros³o w to wielkie drzewo, które okrywa
wiat ca³y, a ptaki niebieskie mieszkaj¹ w nim. A ile ono burz przetrwa³o? Ile piorunów po nim przelizgnê³o siê bez ladu? Ile trzêsieñ ziemi nie zatrzês³o jego korzeni? Ile nawa³nic i potopów, unosz¹cych zda siê wiat ca³y, odskoczy³o od niego lub
u jego stóp skona³o? Toæ wszystkie bramy piekielne szturmowa³y, szturmuj¹ od wieków, a podo³aæ nie mog¹. Lecz o tym wszystkim gdzie¿ mi tu mówiæ? Ty to wiesz
wszystko mniej lub wiêcej i nie wierzysz? Oczy masz a nie widzisz, uszy i nie s³yszysz,
rozum a nie pojmujesz! A jednak chcia³bym trafiæ do twoich oczu, do uszu, do rozumu. Powiem ci, co sam widzia³em niedawno temu, i roku nie ma.
By³em tam w miecie wiêtym, w miecie wiekuistym, u stóp tego Piotra niemiertelnego, siedz¹cego na swojej stolicy ju¿ osiemnacie kroæ wiekowej. Widzia³em go.
¯yje, silny, patrzy mu z oczu, ¿e nigdy nie umrze. W tamtej chwili odst¹pi³a go wszelka
ludzka pomoc, mocarzy, mówiê, tego wiata. On te¿ nie liczy³ na nich i chyba tylko
nad tym ubolewa³, ¿e oni myleli, ¿e on ich potrzebowa³, a nie wiedzieli, ¿e to oni
przeciwnie potrzebuj¹ jego. To jedno boleæ mu sprawia³o, bo im wszystkim ¿yczy
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mi³osiernie i mi³onie, i rad by im daæ tê wiarê, i tê nadziejê, i tê mi³oæ, o któr¹ go nie
prosz¹, a która im tak potrzebna. Wtedy przysz³a mu myl godna jego serca, chcia³
pokazaæ tym swoim odstêpcom, czym on jest, ¿eby ich nieco rozumu nauczyæ,
a mo¿e i opamiêtaæ. Rzek³ tedy s³owo, a na to s³owo wschód i zachód, pó³noc i po³udnie poruszy³y siê i widzia³em - te moje oczy widzia³y - jak wiat ca³y ko³o niego
stawa³, ksi¹¿êta, duchowni wszystkich narodów, wszystkich mówiê, gdzie s³oñce
wschodzi i gdzie zachodzi, czyli raczej gdzie wschodu i zachodu nie ma, jak kula ziemska okr¹g³a, ze wszystkich jej punktów, tak ¿e ¿adnego nie by³o, z którego by nie przybyto; widzia³em jak wszyscy razem w d³ugiej procesji nieli w tryumfie, w jakim jeszcze
nigdy nie by³ niesiony, tego Piotra, tego Chrystusa ¿yj¹cego na ziemi; a nieli wspóln¹,
niewymown¹, jasn¹, ¿yw¹, gorej¹c¹ wiar¹ tego g³osiciela wiary, tego mocarza nadziei,
tego Pasterza i Ojca mi³oci. O Piotrze niemiertelny! Widzia³em ciebie w tym twoim
tryumfie, wielkiego jak nigdy, jasnego jak nigdy, boskiego jak nigdy! I rzek³em: to zatwierdzenie! I obejrza³em siê: zaprzeczenia nie by³o, byæ nie mog³o, bo by³oby szaleñstwem! Szczêliwy! Sk³oni³em korne czo³o pod tw¹ prawic¹ b³ogos³awi¹c¹ i otoczy³em
ciê, i obj¹³em w duchu, i moj¹ te¿ wiar¹, moj¹ nadziej¹, i moj¹ mi³oci¹, i zaprzysi¹g³em ci je w duszy mojej trzykroæ silniej ni¿ w dniach twego bezpieczeñstwa i pokoju.
A gdy ju¿ przede mn¹ przeszed³ i za tob¹ patrzy³em, myl ciesz¹ca, myl cichego
zadowolenia, podnios³a siê w g³êbi duszy i mówi³a: "O mocarze wiata! Czy nie
widzicie, kto jest prawdziwym królem tego wiata? Kto nim rz¹dzi jednym s³owem?
Jednym zatwierdzeniem? Który¿ z was, choæby najpotê¿niejszy, co takiego uczyniæ
zdo³a? Nauczcie¿ siê z tego. Wy panujecie nad krajami, a ten panuje nad wiatem,
wy nad cia³ami, ten jest królem duchów, wy si³¹, a ten mi³oci¹; wam daj¹ czeæ ze
strachu, koniecznoci, a jemu czeæ z tego, co najszlachetniejsze jest w duszach
ludzkich i z pe³ni¹ dobrej woli. Ale co najwa¿niejsze, co nad wszelkie porównanie
tedy to, ¿e was kochaj¹ póki macie na wasze rozkazy miecz, ogieñ, pieni¹dz i potêgê; w dniu, w którym to stracicie, wszyscy was odst¹pi¹ i nikt o was nie zadba; a tu
jak¿e co innego! W³anie kiedy najwiêksza bieda, ogo³ocenie, opuszczenie, wtedy najwiêksza mi³oæ, wtedy troska synowska, wtedy czeæ i przywi¹zanie ogniste, p³omienne. Tego jednego dosyæ". Na zatwierdzenie z góry, odpowiedzia³o tym razem zatwierdzenie z do³u, i jakie zatwierdzenie! Moi najdro¿si, kto tak siebie zatwierdza, ten jest
tym czym jest, i czym byæ twierdzi. Mocarze tego wiata poznajcie nareszcie, ¿e jeli wy
królujecie jako ludzie, on króluje jak Bóg. O Chryste Panie, to Ty uczyni³e, to Ty
czynisz! Twoje to dzie³o. Niech¿e Ciebie chwali!
A ty bracie, czy zrozumia³? Trafi³o to do twego serca? Pos³uchaj g³osu z samego
serca. Ja wierzê w Boga. I ty wierzysz? Wierzê w Chrystusa. Wszak¿e i ty to czynisz.
Odda³em Mu ca³¹ wiarê, nadziejê i mi³oæ. Czy¿by ty tego nie uczyni³? Uczyni³e. Ale
teraz, wiesz jakem ja to uczyni³? Przez Piotra, przez tego Piotra niemiertelnego, który
¿yje w Papie¿u. Czy¿ nie widzisz, ¿e inaczej czyni¹c nic bym nie by³ uczyni³? Wiêc i ty
to uczyñ. Idmy w duchu do jego stóp b³ogos³awionych i uca³ujmy je w duchu mi³oci
i powiedzmy do niego: Ojcze, Królu, Pasterzu wiary, nadziei i mi³oci, oddajê pod
twoje rêce, pod twoj¹ stra¿ i opiekê moj¹ wiarê, nadziejê i mi³oæ. Ty odt¹d dla mnie
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tym, czym ciê Chrystus uczyni³, i jak znam jednego Boga, jednego Chrystusa na niebie, tak na ziemi ty jeden jeste przewodnikiem mego rozumu i wiary; utwierdzicielem mego serca i nadziei; pasterzem mojej duszy i jej ojcem mi³oci.

O Papie¿u jako podwalinie Kocio³a2
A ja tobie mówiê: ¿e Ty jeste Piotr (to jest opoka),
a na tej opoce zbudujê Koció³ mój. (Mt 16, 18).

Nic nie ma wa¿niejszego na wiecie pod ¿adnym wzglêdem, czy historycznym,
czy umys³owym, czy moralnym, czy religijnym; nic, we wszystkich czasach: czy na
przesz³oæ, czy na wieki przysz³e wzrok obrócimy; nic nie ma, co by mog³o i powinno w podobny sposób ka¿dego cz³owieka obchodziæ, jak rzecz o Papie¿u. Nikt z synów ludzkich, czy prawego zakonu wyznawca, czy starych lub obcych zakonów niedobitek, czy nowych i nieznanych poszukiwacz, czy wszystkich wróg, nikt nie mo¿e
byæ obojêtnym na imiê Papie¿a; nikt, jeli mu jeszcze zosta³o sumienie, nie mo¿e,
w³asnego sumienia nie gwa³c¹c, nie zastanowiæ siê g³êboko, nie zbadaæ pilnie, i nie
odpowiedzieæ, stanowczo a wiadomie, na to powa¿ne i wielkie pytanie: kim jest Papie¿, i czy to wszystko prawda lub fa³sz, co on o sobie twierdzi?
Przychodzê dzisiaj poruszyæ przed wami, pod wszelkim wzglêdem, i stawiaj¹c siê
wobec wszelkich rodzajów umys³ów i sumieñ, przychodzê mówiê, poruszyæ to pytanie, i daæ na nie wszechstronn¹, o ile byæ mo¿e, odpowied. I ¿eby wnet na wstêpie
owiadczyæ gdzie stojê, o co mi idzie, jak daleko siêga za³o¿enie, i jakie rozmiary odpowied ma przybraæ, postawiê natychmiast pierwsze i ogólne twierdzenie, i w jednym
ca³¹ rzecz wykazuj¹cym s³owie powiem od razu: kim jest Papie¿, i czym jest Papiestwo?
Zaiste, to za ma³o twierdziæ, ¿e to rzecz wspania³a, wielka, potê¿na; jest ona tym
w istocie; ale jest wszak¿e i by³o na wiecie i w historii nie ma³o wspania³oci, wielkoci
i potêg. Nie dosyæ nawet powiedzieæ, ¿e to rzecz najwiêksza, najwspanialsza, najpotê¿niejsza; a nawet dodaæ, ¿e najpotrzebniejsza i najzbawienniejsza; tego wszystkiego nie
dosyæ. Muszê pójæ jeszcze dalej, i to zatwierdziæ, za czym ju¿ nie ma dalszego twierdzenia: ¿e Papiestwo i Papie¿ to rzecz na wiecie jedyna; ¿e jak Bóg jest jedyny na niebie, i nic siê z Nim nie równa, tak i na ziemi Papie¿ jest jedyny, i nic siê z nim równaæ
nie mo¿e; - ¿e jak niebo bez Boga przesta³oby byæ niebem, tak i ziemia, tak i ród ludzki
bez Papie¿a nie mia³by przyczyny bytu i powodu istnienia.
mia³e zaiste twierdzenie; ale ono jedno dorównuje prawdzie. Wiem, ¿e znajdzie siê zaraz tu na wstêpie nie jeden, co je og³osi przesadzonym, dziwnym, nawet
niedorzecznym; niech sobie tymczasem zdrów g³osi; to nas nie zadziwi. S¹ ludzie,
Nauka wyg³oszona w Rzymie dnia 6 marca 1870 roku. W: Kazania ks. Piotra Semenenki,
t. IV, Kraków 1923, s. 203-221 (przyp. red.).
2
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co powiedzieli: ¿e Boga nie ma; có¿ dziwnego, ¿e znajduj¹ siê i tacy co powiadaj¹:
nie chcemy znaæ Papie¿a!
Przywyklimy do tego, a zwa¿ywszy na czasy, nie dziwi to nas i nie gniewa, raczej
¿al wzbudza. O jedno tylko przeciwnika ka¿dego pytamy: czy ma sumienie? A jeli
pomyln¹ us³yszymy odpowied, o jedno nastêpnie prosimy: aby nas s³ucha³.
Albowiem co do tych innych, którzy ju¿ z sumieniem zerwali, i ju¿ ani s³uchaæ nie
maj¹ woli, na tych nam zwa¿aæ niepodobna. Niech siê sobie sierdz¹ ile chc¹ wszyscy
niezadowoleni z prawdy, wszyscy przeciwnicy istoty rzeczy, nieprzyjaciele tego, co
jest; wolno im choæby z motyk¹ porywaæ siê na s³oñce, z go³¹ piêci¹ na podwaliny
nieba i ziemi. Nam nic do nich. To co jest, jest, i byæ musi, i nie byæ nie mo¿e; a naszym
obowi¹zkiem jest to zatwierdzaæ wbrew wszystkim przeciwnikom prawdy. Wiêc twierdzimy to, co jest, na nich nie zwa¿aj¹c: twierdzimy Boga. twierdzimy Papie¿a.
Dlatego te¿ z naszym dowodzeniem do was raczej przychodzimy ludzie dobrej
woli; do was, którzy w duszy waszej chcecie szczerze znaæ prawdê, chcecie wiedzieæ,
wierzyæ, kochaæ. Miêdzy wami choæby i by³ jeszcze taki, który niezupe³nie rozumie,
a szczególnie na to dzisiejsze twierdzenie chwieje jeszcze g³ow¹ i waha siê w sercu; nie
mam mu tego za z³e, i nie mam powodów pow¹tpiewaæ o nim. Kiedy dobra wola
drzwi strze¿e, nic nie szkodzi, ¿e wewn¹trz komnaty pusto jeszcze i ciemno; niech
tylko wiat³o przyjdzie, zacna ta pani domu chêtnie mu podwoje otworzy, a za wiat³em wejdzie tam ciep³o, a za ciep³em ¿ycie. Do was tedy, o ludzie dobrej woli, tym
bardziej te¿ do was, ludzie wiary i wiêtej pewnoci, do was ta ca³a mowa: bêdziemy
razem patrzyli na obraz najcudowniejszy, na ow¹ rzecz wielk¹ a raczej jedyn¹, na Papiestwo i na Papie¿a. A jakkolwiek przedmiot ogromem nas swoim przywala, si³ nam
jednak nie zabraknie, bo si³¹ nasz¹ bêdzie sama prawda tej rzeczy, si³¹ nasz¹ bêdzie
sam sprawca i stwórca tych cudów.
I.
Jedna, jedyna rzecz, której po¿¹da cz³owiek, jest ta, aby ¿y³, i ¿y³ szczêliwy. ¯ycie
w wiecznym szczêciu i szczêcie w wiecznym ¿yciu, to pierwsza i ostatnia zagadka
samego wnêtrza istoty ludzkiej. Lecz gdzie¿ jej rozwi¹zanie? Oczywista, ¿e w Bogu
jedynie. Tylko Bóg, nieskoñczone ród³o i ¿ycia i szczêcia, mo¿e wystarczyæ cz³owiekowi; On jeden mo¿e daæ mu tê rzecz nieskoñczon¹ i jedyn¹, której po¿¹da istota cz³owieka, i ona tak¿e w swym stopniu nieskoñczona.
Ale do Boga jak trafiæ? I tu znowu jedna i jedyna droga jest ta, któr¹ wskazuje
Aposto³ narodów: "Jest bowiem Bóg, powiada, jeden i porednik Boga i ludzi, cz³owiek Chrystus Jezus" (1 Tm 2, 5).
Lecz znowu, gdzie szukaæ Chrystusa i jak Go znaleæ? Jakim sposobem to ostatnie
ogniwo zawi¹zaæ i zespoliæ ca³y ³añcuch ³¹cz¹cy cz³owieka z Bogiem? Tym ³añcuchem
wi¹¿¹cym cz³owieka z Chrystusem zaiste jest Koció³ przez Chrystusa ustanowiony;
ale tego jeszcze nie dosyæ: ostatnim ogniwem ³¹cz¹cym sam Koció³ z Chrystusem, i trzymaj¹cym ca³y ³añcuch w spójni - a tu proszê mnie s³uchaæ, przystêpujê
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do rzeczy - tym ogniwem jest Papie¿. Ca³y Koció³ o niego siê opiera, a Papie¿
dopiero ³¹czy Koció³ z Chrystusem, a tym samym cz³owieka z Bogiem. A wiêc,
jak ¿ycie i szczêcie cz³owieka jest jedno tylko, jak Bóg jeden jest jego koñcem i treci¹,
jak Chrystus jeden rodkiem i drog¹, jak Koció³ jest jedynym narzêdziem, tak Papie¿
ostatecznie, na swoim miejscu, jest jeden tylko, który wszystkiego dokonuje, który
daje przystêp, wrota otwiera, i na drogê i do ¿ywota wprowadza. - I teraz rozumiemy
dlaczego Papiestwo i Papie¿ jest jedyn¹ rzecz¹ na wiecie: podwalin¹ ziemi ¿yj¹cych
i podnó¿kiem nieba b³ogos³awionych.
Ta jest ostatnia i ca³a prawda, której nam teraz dowodziæ potrzeba.
***
Trzema rzeczami ¿yje cz³owiek. Jego umys³ ¿yje prawd¹, jego serce dobrem, jego
wola przepisami prawa, opartymi na prawie i sprawiedliwoci. ¯ycie umys³u z prawdy
jest wiedz¹, ¿ycie serca z dobra jest u¿ywaniem i rozkosz¹, ¿ycie nareszcie woli wed³ug
prawa jest czynem i sam¹ pe³ni¹ ¿ywota. Tak siê rzecz ma bior¹c j¹ sam¹ w ogólnoci,
a cz³owieka w ka¿dym jego stanie. Ale jeli siê podniesiemy nad ¿ycie ziemskie i czysto
ludzkie, i wzniesiemy siê do tego, o którym mówilimy, stosunku cz³owieka z Bogiem,
wtedy rzecz tak siê obraca: ¿e umys³ cz³owieka ¿yje wiar¹, serce nadziej¹, a wola mi³oci¹. Albowiem w tym stosunku, tu jeszcze na ziemi przebywaj¹c, cz³owiek nie widzi
Boga twarz¹ w twarz, jak nam to tam przyrzeczone, w krainie doskona³ego szczêcia;
na ziemi wiedza umys³u w tê stronê wybiegaj¹ca na pó³ drogi ustaje, i dope³nia siê
wiar¹; tu na ziemi i czucia serca w pierwszych przedsmakach ju¿ omdlewaj¹, i musz¹
koñczyæ na pragnieniu i na nadziei; a czyny woli nie mog¹ siê tak¿e zdobyæ na czyn
ostatni, którym jest zjednoczenie z Bogiem, i musz¹ siê ograniczyæ na prostym, choæ
nieograniczonym ofiarowaniu siê i oddaniu przez mi³oæ na mi³oæ, i woli na wolê.
Tak tedy ¿ycie cz³owieka z Bogiem tu na ziemi tryska choæ z jednego z wewn¹trz, ale na
zewn¹trz z tych trzech cudownych róde³, i p³ynie tymi trzema pr¹dami: nazywaj¹ siê
wiara, nadzieja i mi³oæ. "Tu, na ziemi, powiada Aposto³, pozostaj¹ te trzy rzeczy: wiara, nadzieja, mi³oæ; a z nich dodaje przedziwnie, najwiêksza jest mi³oæ" (1 Kor 13, 13).
Takie tu ¿ycie nasze z Bogiem.
Bóg jako prawda jest przedmiotem, ale zarazem sprawc¹ i dokonawc¹ naszej wiary;
Bóg jako dobro jest ¿ywio³em, ale zarazem i karmicielem naszej nadziei; Bóg jako
wiêtoæ i mi³oæ jest koñcem, ale zarazem i ogniem, i inicjatorem naszej mi³oci. Taka
jest prawda chrzecijañska, i ¿aden chrzecijanin nie w¹tpi o niej.
Ale i o tym równie¿ nie w¹tpi, ¿e w tym wszystkim porednikiem jest Chrystus. To
wszystko przez Niego, i z Nim, i w Nim: per ipsum, et cum ipso, et in ipso. On nas sam tego
naucza i o sobie to zatwierdza; owszem, ca³e Jego ¿ycie i nauczanie jest jednym wielkim
tej prawdy zatwierdzeniem: ¿e On jest jedynym a koniecznym porednikiem miêdzy
Bogiem a ludmi. Wród tylu innych twierdzeñ Jego, i jako wzór wszystkich, biorê jedno, które mi wystarczy: ono uroczyste zatwierdzenie, w którym o sobie mówi: "Jam jest
prawda, i droga, i ¿ywot" (J 14, 6). To znaczy: Jam prawd¹, któr¹ trzyma wiara; jam drog¹,
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któr¹ idzie nadzieja, jam ¿ywotem, do którego wyci¹ga ramiona i ju¿ go zaczyna posiadaæ mi³oæ. To wszystko w Chrystusie, tym wszystkim Chrystus. On sam nam to powiada, i jeszcze wyraniej dodaje to, co tu w³anie twierdzimy: "Nikt do Ojca nie przychodzi, jak tylko przeze mnie" (tam¿e). A wiêc niezbêdny i jedyny porednik Boga i ludzi.
Jaka to by³a uroczysta chwila. Zdaje siê ¿e Go widzê: by³o to podczas ostatniej Jego
wieczerzy z uczniami, w³anie kiedy mia³ odejæ, a jednak zostawiæ siebie wród nas na
zawsze. Siedz¹ naoko³o Aposto³owie, porodku Chrystus. Ju¿ d³ugo naucza³. Oczy
wszystkich w Nim utkwione, dr¿¹ im usta, wstrzymuj¹ oddech, serca silniej bij¹; a On
mowê swoj¹ koñczy i powiada: "Jam jest prawda, jam droga, jam ¿ywot: nikt nie
przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie!" B³ogos³awione uszy, które to nareszcie
us³ysza³y. Ale i ja w duchu jestem tam w tej chwili z innymi; s³yszê jak i oni to s³owo,
a w duszy mojej, z Bo¿ej ³aski, w tej¿e chwili odpowiada na nie nieprzeparta wiara.
Jakby iskra przenika ca³e wnêtrze moje, i duch mój dr¿y z radoci w Bogu, zbawicielu
moim. Exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo. A wiêc to Ty, Ty sam przede mn¹, Ty
który jeste prawd¹ istotn¹, ¿yw¹, wiekuist¹? A wiêc to prawda sama, która jest Tob¹:
ma cia³o, ma oblicze, usta, s³owo? A wiêc prawda to Ty, a Ty to prawda? I Ty tak¿e droga,
i Ty ¿ywot? I ja Ciê widzê? Mogê siê Ciê dotkn¹æ? Mogê ramiona wyci¹gn¹æ i obj¹æ
Ciebie? O ¿ycie moje! Nunc dimittis servum tuum, Domine! Teraz puæ s³ugê Twego,
Panie, albowiem ogl¹da³y Ciê oczy moje! Albo raczej, ja Ciebie nie puszczê, i jak raz
Ciê obejmê, ju¿ siê nigdy nie roz³¹czymy! O dusze wierz¹ce! przybywajcie wszystkie na to miejsce i na tê chwilê; dobrze nam tu byæ: bonum est nos hic esse! I tak
nieroz³¹czni od naszej prawdy, naszego przewodnika, naszego ¿ycia, zostañmy tu
zawsze w zachwyceniu naszym. Za chwilê bêdziemy w wiekuistej rzeczywistoci; u Ojca!
Lecz zachwycenie nie trwa d³ugo. Budzê siê i ja z mojego, i znajdujê siê w obecnej
chwili, miêdzy dzisiejszymi ludmi. Ogl¹dam siê; a pierwsze moje s³owo: gdzie On?
A oni mi odpowiadaj¹: by³ kiedy, by³, mówi¹, ale odszed³. Ju¿ wiemy kto tak mówi:
to protestanci. - Co? Odszed³? Nie, to byæ nie mo¿e. A po có¿ by by³ przychodzi³?
Czy¿ na to jedno, aby siê pokazaæ, i znowu Go nie by³o? A gdzie¿ teraz prawda,
gdzie droga, gdzie ¿ywot? Tylko garstka wybranych, i ja w duchu z nimi widzia³em
Go ongi ¿ywego, i ju¿ nigdy widzieæ i s³yszeæ nie bêdê? I nikt nie bêdzie móg³ wiêcej
widzieæ i s³yszeæ tej prawdy ¿ywej, iæ krok w krok za t¹ ¿yw¹ drog¹, dotkn¹æ siê i obj¹æ
tego ¿ywego ¿ycia? Ludzie, co wy mówicie? To byæ nie mo¿e. Bo, powiadam wam,
po có¿ by by³ przychodzi³? I znowu powiadam wam, ¿e jeliby tak tylko przyszed³
by³ i poszed³, i nie umia³, i nie móg³, i nie chcia³ by³ zostaæ miêdzy nami i ¿yæ miêdzy
nami, tedy zaprawdê nie by³by i nie jest ani prawd¹, ani drog¹, ani ¿ywotem naszym.
Boæ to wszystko nie na jeden dzieñ; i wy ludzie biedni, co tak mówicie, pomylcie
przecie¿! To wszystko na ca³e ¿ycie i na ca³¹ wiecznoæ.
Wiêc chrzecijaninem nie jest, kto co podobnego twierdzi, i ja to nie od prawdziwych chrzecijan s³ysza³em. Odpowiedzcie mi tedy wy, którzy nie w¹tpicie o tym,
o czym chrzecijaninowi nie godzi siê w¹tpiæ. Czy pozosta³ miêdzy nami Chrystus,
i czy jest zawsze ¿ywy miêdzy nami? Ledwie zapyta³em, a tu zewsz¹d jednym chórem
odpowiadaj¹ mi prawdziwi wierni, odpowiada mi Koció³ Bo¿y: Przecie¿ jest, mówi;
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nie odszed³ zgo³a, jak tamci mówi¹, nie zostawi³ nas sierotami! Pozosta³ ¿ywy, i dwakroæ pozosta³, chocia¿ pod odmienn¹ postaci¹. Patrz naprzód na ten Sakrament, na te
przypad³oci chleba i wina: to Jego cia³o i Jego krew przenajwiêtsza razem z Jego
dusz¹ i z Jego osob¹ bosk¹. To On, ca³y i ¿ywy. Wprawdzie pod t¹ postaci¹ nic do nas
nie przemawia; ale patrz dalej na tê drug¹ postaæ, patrz na osobê Piotra, na osobê
Papie¿a. To Jego s³owo i narzêdzie mocy zewnêtrznej na wszystkie przypadki ¿ycia.
Tam, na tej samej wieczerzy ostatniej, na której ustanowi³ swój Sakrament, rzek³ tak¿e
do Piotra: "Utwierdzaj braci twoich" (£k 22, 32). Wiêc naprzód Piotr, to Jego s³owo.
Kto to s³owo s³yszy, Jego samego s³yszy. Ale przedtem ju¿ by³ do niego powiedzia³: "Ty
jeste opok¹, a na tej opoce zbudujê Koció³ mój" (Mt 16, 18). Wiêc podobnie Piotr, to
narzêdzie Jego mocy zewnêtrznej; kto na nim siê w ¿yciu opiera, ten siê na Chrystusie opiera. A wiêc Chrystus pozosta³ i jest z nami, jak raz by³ tak i jest zawsze: pod
jedn¹ i pod drug¹ postaci¹ ¿yje wci¹¿ wród nas, i ¿yæ bêdzie a¿ do skoñczenia wiata,
On, prawda nasza, droga nasza, ¿ywot nasz prawdziwy a niemiertelny!
Dziêki Bogu! Ten g³os, ten dopiero rozumiem, i ca³e wnêtrze moje odpowiada natychmiast zatwierdzeniem, ¿e tak byæ by³o powinno, tak byæ musi, i tak jest. Owszem,
gotowym przysi¹c z góry i od razu: ¿e to ostatnie jest prawd¹, a tamto pierwsze by³o
k³amstwem; k³amstwem jest, ¿e Chrystus nie pozosta³ z nami, prawd¹, ¿e jest z nami
i wród nas ¿yje. W najwiêtszym Sakramencie Chrystus Pan jest na wewn¹trz dla duszy mojej prawd¹ i podstaw¹ pierwsz¹ i najg³êbsz¹ mojego istnienia, drog¹ najpewniejsz¹, prowadz¹c¹ mnie do celu, ¿ywotem i ród³em ¿ywota wci¹¿ mi daj¹cym
¿ycie: to wewn¹trz, w duszy; a na zewn¹trz jest dla mnie tym wszystkim w osobie
Papie¿a. A tu nam idzie najbardziej o to drugie, od którego zreszt¹ i tamto pierwsze
zale¿y; idzie w³anie o Papie¿a, bez którego i Sakramentu byæ nie mo¿e. Wiêc to szczególniej w osobie Papie¿a Chrystus Pan na ziemi pozosta³; w tej osobie On pozostaje
wród nas tu na zawsze, pozostaje jako prawda nasza, jako droga, jako ¿ywot.
***
Taka jest prawda. Zatwierdzilimy j¹ i z góry zaprzysiêgli; ale jeli siê nie mylimy,
tedy jej i dowiedlimy zarazem; a nawet najmocniejszym dowodem, bo wewnêtrznym,
i wydobywaj¹cym siê z samego ³ona i istoty rzeczy.
Mo¿e nie ka¿dy spostrzeg³ siê na tym i nie uchwyci³ od razu tego dowodu; chcielibymy jednak, aby ka¿dy dobrze go widzia³ i przekona³ siê o nim dok³adnie. Ten dowód na tym siê zasadza, ¿e Chrystus nie by³by Chrystusem, to jest tym, czym siê zatwierdzi³; nie by³by rzeczywicie prawd¹, drog¹ jedyn¹, ¿ywotem prawdziwym; nie by³by owym porednikiem i zbawicielem naszym, gdyby po odejciu z ziemi nie by³ zostawi³ na niej zastêpcy swego w osobie ludzkiej, wci¹¿ odnawianej i wci¹¿ obecnej a¿ do
skoñczenia wiata. Ten dowód i to twierdzenie mo¿emy poprzeæ i jasnymi uczyniæ
innym twierdzeniem i innym dowodem. Rzeczywicie bowiem, w ten sam sposób,
Stworzyciel wiata, Bóg, nie by³by Bogiem ani Stworzycielem, gdyby po skoñczeniu
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swego dzie³a stworzenia nie by³ zostawi³ na wiecie po wszystkie czasy tego cudownego
czynnika, który na nim jest Jego prawdziwym zastêpc¹, a którym jest to co my nazywamy wiat³em. Nie bez przyczyny Ewangelia przyrównuje Chrystusa do wiat³a, i On
sam nazywa wiat³em siebie. Tak jak Chrystus dla wiata moralnego, tak wiat³o dla
fizycznego wiata jest tym trojgiem tak koniecznym, to jest prawd¹, drog¹ i ¿ywotem.
wiat³o bowiem ten wiat owieca, a tym samym przyprowadza go do wiedzy o sobie,
i jest przez to jego naturze odpowiedni¹ prawd¹ wiata; ono dalej ogrzewa go, a tym
samym w ruch wprowadza, i jest jego drog¹; ono nareszcie, jeli do tych g³êbin tego
czynnika zst¹pimy, do których za dni naszych ju¿ siê zag³êbi³a umiejêtnoæ ludzka,
ono ten wiat w spójni trzyma i przy bycie utrzymuje, a tym samym jest jego ¿ywotem.
wiat³o przeto jest prawd¹, drog¹ i ¿ywotem tego wiata natury, tak jak Chrystus jest
tym samym dla wiata umys³ów i duchów. Có¿ by siê przecie¿ ze wiat³em sta³o, gdyby
Bóg u¿ywszy wiat³a przy stworzeniu wszech rzeczy, by³ natychmiast, dzie³o swe skoñczywszy, i wiat³o zarazem ze rodka usun¹³, a nie zostawi³ go w s³oñcu, stworzywszy je
umylnie na to? Co by siê równie¿ sta³o z odkupieniem wiata i z religi¹ chrzecijañsk¹,
gdyby S³owo Bo¿e, raz w swoim cz³owieczeñstwie to inne wiat³o dla ludzi zapaliwszy,
wnet po dokonaniu dzie³a, ju¿ w ¿adnym cz³owieczeñstwie dalszego ¿ywego wiat³a
ludziom nie by³o zostawi³o? Zaiste, jak w pierwszym razie Bóg nie by³by pozosta³ Bogiem, tak w tym drugim Chrystus nie pozosta³by by³ Chrystusem; i jak tam wiat stworzony by³by siê zaraz rozpad³, tak tu chrzecijañstwo szybko by³oby runê³o. Kto siê nad
tym zastanowi, ten ma dowód jakiego tylko sobie ¿yczyæ mo¿e; tym mocniej przekonywuj¹cy, im silniej wyp³ywa z koniecznoci rzeczy, i im mocniej sam siê z góry narzuca.
Jednak nie jest on jeden, i temu dowodowi z góry odpowiada stanowczo drugi
dowód z do³u; tak, ¿e kogo by tamten jeszcze nie przekona³, tego ten drugi zwyciê¿yæ
musi. Tym drugim stanowczym dowodem, jest ustanowienie Chrystusa, to jest dzie³o
przez Niego za³o¿one; tak, ¿e je¿eli tamten pierwszy dowód by³ racj¹ rzeczy i jakoby jej
dusz¹, ten drugi jest faktem widomym i jakoby jej cia³em; je¿eli pierwszy dowodzi³
jakim sposobem Chrystus Pan powinien by³ post¹piæ, drugi daje nam potwierdzenie,
¿e tak rzeczywicie uczyni³.
Chrystus doprawdy uczyni³ tak, jak powiedzielimy, ¿e powinien by³ uczyniæ; i On,
który o sobie powiedzia³ ¿e jest prawd¹, drog¹ i ¿ywotem, przela³ to wszystko na Piotra
i Papie¿a, i o nim to samo zatwierdzi³, i jego te¿ postawi³ w tym charakterze na swoim
miejscu; wskutek czego Piotr, a nastêpnie Papie¿, jest tym wszystkim dla nas a¿ do skoñczenia wiata na zewn¹trz, czym Chrystus jest wewn¹trz. Chwilê uwagi, a zobaczymy
i dotkniemy siê tej prawdy w jej zewnêtrznym i faktycznym zjawieniu siê wród wiata.
***
Idzie tu o co, co siê sta³o, o zatwierdzenie rzeczy przez fakt, o czyn Chrystusowy. Trzeba nam tedy otworzyæ Ewangeliê, zapytaæ tych, co widzieli i co s³yszeli,
abymy sami s³yszeli i widzieli ustanowienie Chrystusowe, zatwierdzenie Jego myli
i woli w rzeczy i w czynie.
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Poniewa¿ jednak w tym dowodzie idzie o zatwierdzenie; chcia³bym, abymy przede
wszystkim dobrze siê porozumieli, co w podobnych razach zatwierdzenie znaczy. Albowiem w ka¿dym takim zatwierdzeniu, które jest faktem, nim do faktu przyst¹pimy,
wiele na tym zale¿y, by wiedzieæ, jaka jest si³a w zatwierdzeniu le¿¹ca. Powiem tedy, ¿e
we wszystkich sprawach nic nie ma nad zatwierdzenie, ani te¿ nic przeciwko zatwierdzeniu nie ma i byæ nie mo¿e; zw³aszcza, kiedy to zatwierdzenie jest Bo¿e, kiedy jest
Chrystusowe. Na takim zatwierdzeniu wszystko stoi; niech sobie potem przychodzi
jakie b¹d zaprzeczenie: nic nie podo³a i nic nie sprawi. W ogóle zaprzeczenie nie ma
¿adnej wartoci: na zaprzeczeniu nic staæ nie mo¿e, zaprzeczenie te¿ nic obaliæ nie
zdo³a, kiedy co raz postawione i kiedy stoi si³¹ swego pierwszego prawdziwego zatwierdzenia. Dlaczego to mówiê? Bo wielu niedobrze rozumie i nie doæ silnie czuje
ca³¹ si³ê faktu postawionego przez zatwierdzenie, jak te¿ ca³¹ si³ê zatwierdzenia w fakcie ustanowionym przez Boga. Wielu ludziom miesza siê w g³owie, kiedy us³ysz¹ zaprzeczenie, chocia¿by przeciwko najpewniejszemu zatwierdzeniu; i gotowi, jak ona
biedna Ewa, która jednak wiedzia³a, ¿e Bóg zatwierdzi³: gdy zjesz, mierci¹ umrzesz!
gotowi jak ona, uwierzyæ pierwszemu lepszemu wê¿owi, skoro mia³o i stanowczo do
ich ucha szepnie: Nie, nigdy nie pomrzecie! Skoro im zacznie wmawiaæ: Nie, to nie
tak jest, jak Bóg postanowi³! Miesza siê im w g³owie: i ich wyobrania m¹c¹c i przewracaj¹c ich rozum, ka¿e siê im domylaæ czego, i przypuszczaæ jak¹ racjê, tam gdzie nie
mo¿e byæ racji. Rzeczywicie, w zaprzeczeniu nigdy nie ma i nie mo¿e byæ racji.
Innym razem, i to ju¿ nie raz, wyk³ada³em wam by³ to wa¿ne prawid³o rozumu
i prawdy, i wykazywa³em, ¿e to jest nawet najg³êbszy, najogólniejszy i najsilniejszy
dowód prawdziwej, to jest chrzecijañskiej religii. Mog³em wtedy z zadowoleniem,
i stara³em siê wam by³ pokazaæ, jak religia chrzecijañska, od pocz¹tku do koñca, nawet tam, gdzie siê zdaje zaprzeczaæ, jest zatwierdzeniem, i czystym zatwierdzeniem;
jak z drugiej strony wszystkie nauki, które siê jej sprzeciwi¹, nawet tam gdzie siê zdaj¹
zatwierdzaæ, s¹ wierutnym zaprzeczeniem. To wtedy. Ale dzi o czym innym mówiê;
wiêc siê w to dalej nie zapuszczam, i tylko rad jestem, ¿e choæ pobie¿nie mogê to
prawid³o przypomnieæ, abymy tym bezpieczniejsz¹ stop¹ stanêli na gruncie niezachwianym zatwierdzenia Chrystusowego.
A wiêc zatwierdzenie! S³yszelimy co Chrystus by³ zatwierdzi³ o sobie: teraz mamy
s³yszeæ, co twierdzi o Piotrze, a tym samym i o Papie¿u. Od tego zatwierdzenia bêdzie
wszystko zale¿a³o. Otó¿, jak nie jedno o sobie zatwierdzi³, tak nie jedno Chrystus
twierdzi i o Piotrze. Nam trzeba wszystko wys³uchaæ, wszystko zrozumieæ, i wszystko
rozumem i wiar¹ przyj¹æ.
Miêdzy wieloma twierdzeniami Chrystusa o Piotrze jest jedno, które naprzód trzeba us³yszeæ, twierdzenie g³ówne i naczelne. Tak zwykle rozumny miernik zaczyna
od tego, ¿e cyrklem zatyka rodek, a nastêpnie woko³o niego kreli obwód ko³a; tak
roztropny budowniczy przede wszystkim zak³ada podwalinê i wa¿y rodek ciê¿koci, a dopiero na tym zaczyna wznosiæ gmach; tak m¹dry prawodawca i za³o¿yciel
spo³eczeñstwa wprzód naznacza, gdzie le¿y wszechw³adztwo, a potem wed³ug niego urz¹dza stosunki spo³eczne; a wiêc tak samo, owszem daleko bardziej, i s³usz-
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niej, i m¹drzej Chrystus, chc¹c zostawiæ po sobie nie tylko budowanie swoje, ale siebie
samego w swoim zastêpcy, przede wszystkim i na samym rozpoczêciu, tak¹ k³adzie
podwalinê i rodek, taki w nim stwarza przymiot, i tak¹ mu daje w³adzê, ¿eby bezpiecznie i na zawsze odpowiedzia³ temu, czym byæ ma i czym go On stanowi. I dlatego mówi do niego pierwsze s³owo, ono jak powiedzia³em naczelne i zasadnicze. To
s³owo, ¿e tak powiem, stwarza w Piotrze Piotra samego.
Jakie¿ tedy jest ono? Znamy je dobrze; raz je powiedzia³ Chrystus, ale od tamtej
chwili wiek po wieku, lata po latach, dzieñ po dniu, godzina nawet po godzinie, powtarzaj¹ to s³owo, brzmi ono ci¹gle, i przebrzmieæ nie mo¿e; a dzisiaj te¿ szczególniej,
w tej uroczystej chwili, tu w tym miecie wiêtym, brzmi jak nigdy.
"Szymonie, synu Jony" - tak mówi Chrystus do Piotra, a ten pocz¹tek znaczy: By³e
dot¹d takim, jak inni cz³owiekiem. Szymonem, Jony synem; ale mówi dalej: "szczêliwy jeste (...) A ja mówiê tobie: ¿e ty jeste Piotrem (to jest opok¹), a na tej opoce zbudujê Koció³ mój, a bramy piekielne go nie przemog¹".
Takie jest to s³owo.
Wiemy, ¿e potem przyjd¹ do³¹czyæ siê do niego trzy inne s³owa, i rozwin¹æ, rozpromieniæ, uzupe³niæ to, co w tym s³owie jest zawarte. Ale wszystkie tamte bêd¹ to s³owa
szczegó³owe, ¿e tak powiem, bêd¹ one wyra¿a³y ró¿ne wzglêdy jednej i tej samej rzeczy,
która tu w tym s³owie zawiera siê w swojej ca³oci. To za s³owo jest bezwzglêdne, ogólne, ca³kowite; w nim jest ca³y Piotr, w nim spoczywa ca³e Papiestwo i Papie¿. Czymy je
dobrze s³yszeli, chrzecijanie? A wy szczególnie czycie je dobrze s³yszeli, wy, którzy siê
w waszych pojêciach m¹cicie, i s³uchaj¹c wê¿y pokusy przeciwnej, niezdolni jestecie
s³yszeæ dobrze i rozumieæ dok³adnie twierdzenia Chrystusowego? Czycie zwa¿yli to
s³owo, ca³y jego ciê¿ar i si³ê, i pojêli wszystko, co siê w nim zawiera? Albowiem powiadam wam, ¿e siê w nim wszystko zawiera. Tak jak w owym s³owie wiekuistym, które
mówi Ojciec do Syna: Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te (Ps 2, 7);
"Pan rzek³ do mnie: Syn mój jeste Ty, Ja dzisiaj zrodzi³em Ciebie!" - to jest w tym
dzisiaj wiecznoci, które ani pocz¹tku ani koñca, ani witu ani zmroku nie zna; jak,
mówiê, w tym s³owie zawarte jest wszystko, czym tylko jest Syn, w nim s¹ wszystkie
inne przymioty, blaski, namaszczenia i korony Syna; tak i w tym drugim s³owie, które
Syn rzek³ do Piotra: "Ja mówiê tobie: Ty jeste Piotr, a Ja na tym Piotrze zbudujê Koció³ mój!" zamyka siê równie¿ wszystko, czym tylko jest Piotr i Papie¿; i jego tak¿e
wszystkie przymioty, blaski, namaszczenia i korony.
I dlatego trzeba siê nam nad nim g³êboko zastanowiæ. To nam zostaje do uczynienia.
II.
Mówilimy o wy¿szym, nadprzyrodzonym ¿yciu. Wydobywa siê ono, rzeklimy,
z jednego wewn¹trz, ale na zewn¹trz potrójnie rozdzielaj¹cego siê ród³a, i p³ynie trzema cudownymi pr¹dami: nazywaj¹ siê wiara, nadzieja i mi³oæ. Lecz jakie¿ jest to najg³êbsze wewnêtrzne ród³o, z którego wyp³ywaj¹ te Bo¿e strumienie? Jest nim, drodzy
moi! £aska Boga samego, si³a Bo¿a wlana na samo dno duszy naszej, i stamt¹d jako
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ród³o ¿ywe wci¹¿ buchaj¹ca; jest nim Duch wiêty, a za Duchem wiêtym jest sam
Chrystus, pierwszy sprawca i ostatni dokonawca naszej wiary, auctor fidei et consummator (Hbr 12, 2), i tego, co z wiar¹ ma zwi¹zek. To z Chrystusa w nas mieszkaj¹cego,
a za Jego si³¹ i ³ask¹ z wnêtrza naszego, zap³odnionego przezeñ, tryska wci¹¿ promieñ wiary, gor¹co nadziei i ogieñ mi³oci; ta za wiara, nadzieja i mi³oæ s¹ tam na
dnie jedn¹ i t¹ sam¹ rzecz¹, s¹ ¿yciem Chrystusa w g³¹b naszej istoty wszczepionym.
Tym sposobem, choæ trzy s¹ na zewn¹trz ¿ycia wylewy, ale wewn¹trz jedno jest jego
tajne i wiête ród³o.
Tak samo ma siê rzecz z ¿yciem zewnêtrznym Kocio³a; bo i tu chodzi, jakkolwiek z zewnêtrznej strony, ale o to samo nadprzyrodzone ¿ycie. W³anie Koció³ jest
przybytkiem tego ¿ycia i mieszkaniem ¿yj¹cych. Kiedy przeto Chrystus mówi o budowaniu Kocio³a, i ¿e go zbuduje na Piotrze, mówi o warunkach zewnêtrznych
owego wewnêtrznego ¿ycia, jakie da³ Kocio³owi i zapowiada, ¿e ostatnim dnem, na
którym On te wszystkie warunki oprze i gdzie zawsze bêdzie ³aska Bo¿a i Duch
wiêty, tym dnem bêdzie Piotr.
Tak tedy Koció³ jest budynkiem i mieszkaniem ¿ycia, ale Piotr jest tego budynku
fundamentem; i jak ¿ycie owo wewnêtrzne, które po Kociele siê rozlewa, ma swoje
ród³o w Chrystusie; tak zewnêtrzne budowanie tego Kocio³a ma w Piotrze swoje
oparcie i podstawê. I tym samym nie jest ta podstawa pojedyncza, ale tak jak ono
¿ycie potrójna. Wewn¹trz z Chrystusa wyp³ywaj¹ owe trzy pr¹dy ¿ywota: wiara, nadzieja i mi³oæ; ale one by siê bezskutecznie na wszystkie strony rozla³y, lub wsi¹k³y by
marnie we wszystkie piaski pustyni, gdyby Piotr nie by³ t¹ studni¹ skalist¹, która im
wyjcie daje, tym równym korytem, po którym p³yn¹, tym ³o¿yskiem o brzegach kamiennych, które im daje bezpieczne i pe³ne ujcie. Wiêc ka¿demu z tych strumieni
¿ywota, jak Chrystus s³u¿y za ród³o wewnêtrzne, tak Piotr za zewnêtrzn¹ podstawê.
Jak Chrystus na wewn¹trz, tak on na zewn¹trz jest ¿yw¹ podwalin¹ ca³ego i pe³nego
¿ycia Kocio³a: ¿ycia rozumu przez wiarê, serca przez nadziejê, woli i czynu przez
mi³oæ; a to sprawia, ¿e nie jest on pojedyncz¹ opok¹, prost¹ jak¹ i martw¹ bry³¹;
ale ¿e siê urozmaica, jak to ¿ycie jest rozmaite, który mu s³u¿y za podstawê, do którego siê on odnosi tak jak ono do niego; i ¿e jest tak, jak to ¿ycie samo, tak jak
Chrystus sam, w gruncie wprawdzie swoim jednolit¹, ale w odnoszeniach siê swoich, w nastêpstwach i kierunkach, troist¹ opok¹ i podwalin¹ Kocio³a. Piotr nie jest
Piotrem raz jeden tylko; jest Piotrem po trzykroæ.
Teraz jak to zrozumielimy, rozumiemy dopiero co znaczy ca³kowicie owo g³ówne
i naczelne twierdzenie i s³owo Chrystusa do Piotra: "Ty jeste opoka, a na tej opoce
zbudujê Koció³ mój!"
A nie jest to nasze jakie dowolne t³umaczenie. Jest to t³umaczenie i ustanowienie
samego Chrystusa Pana. Albowiem po tym pierwszym, przychodzi dalsze trzykrotne
zatwierdzenie, przychodz¹ trzy inne s³owa Chrystusa do Piotra, które rozwijaj¹, rozpromieniaj¹, uzupe³niaj¹, to co ju¿ w jednym ogólnym i bezwarunkowym znaczeniu
zawiera pierwsze naczelne twierdzenie Chrystusa. Dopiero kiedy te dalsze twierdzenia
przebiegniemy i zrozumiemy je wszystkie, wtedy dopiero samo siê nam przedstawi to,
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o którym tylko co mówilimy, wielkie znaczenie dzie³a i ustanowienia Chrystusowego
w ca³ej swojej rozci¹g³oci, w pe³nym swoim, ¿e tak powiem, majestacie.
To bêdzie przedmiotem nauk nastêpnych. Dzi jednak niech nam wolno bêdzie
wst¹piæ duchem na pewne jakoby wzgórze myli, i tak z wysoka obejrzeæ wszystkie
razem te si³y i warownie w³adzy Piotrowej, za³o¿one przez Boga Zbawiciela; a szczególniej tym siê widokiem nacieszyæ: jak wszystkie w jednym i tym samym rodku siê
skupiaj¹ i na jednej le¿¹ podwalinie, na tym jednym s³owie i twierdzeniu, bêd¹cym
zaiste prawdziw¹ podwalin¹ nowej ziemi i nowego nieba: "Ja tobie mówiê, ty jeste
Opok¹, a na tej opoce zbudujê Koció³ mój".
***
Pierwsze s³owo, z którym siê spotykamy, jest to, które póniej Chrystus rzecze do
Piotra: "Szymonie, Szymonie (oto znowu zaczyna mówiæ jak do cz³owieka!) Szatan
domaga³ siê, aby was przesia³ jak zbo¿e; ja jednak prosi³em za tob¹, by nie usta³a wiara
twoja; a ty raz nawróciwszy siê, utwierdzaj braci twoich" (£k 22, 31-32).
S³owo jasne, i które od razu widzimy, ¿e siê odnosi do wiary i czyni Piotra jej niewzruszon¹ podstaw¹. Chrystus Pan zatwierdzi³ by³ wprzód o sobie, jak to ju¿ s³yszelimy, ¿e jest prawd¹. Prawda, jak to znowu zrozumielimy, jest przedmiotem wiary;
a przez wiarê przedmiotem ¿ycia. Wiêc kto ma wiarê, trzyma prawdê i ma ¿ycie. Jednak biada, jeli wiarê straci! Na to s¹ wszyscy nara¿eni; na to s¹ nara¿eni sami Aposto³owie: Szatan przesiewaæ ich bêdzie jak zbo¿e. Ma tedy wiara byæ rzucona na los
zguby? Temu chce Chrystus zaradziæ. Trzeba ¿eby w Jego Kociele by³o ród³o wiary,
w którym ona nie wyschnie, z którego nigdy na zewn¹trz p³yn¹æ nie ustanie, w którym
zawsze bêdzie ¿ywa i zamkniêta jakoby w twierdzy przez nikogo nie mog¹cej byæ zdobyt¹. Któ¿ tedy bêdzie tym ród³em wiary i t¹ jej twierdz¹, jeli nie ten, który jest ju¿
podwalin¹ Kocio³a? Tak, Piotrze, za ciebie modli³ siê Chrystus; twojej wiary szatan siê
nie dotknie, twoja wiara nigdy nie ustanie, i ty na zawsze w Kociele bêdziesz podwalin¹ Jego wiary i prawdy. I jeli Chrystus jest prawd¹ rzeczywist¹, ty jeste tym gruntem,
na którym prawda rodzi siê i ¿yje, - ty jej opok¹. Tu es Petrus! Ty Piotr! Raz jeden!
Drugie s³owo, podobnie uroczyste, mówi Chrystus do Piotra: "Tobie dam klucze królestwa niebieskiego, i cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a cokolwiek rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie" (Mt 16, 19).
S³owo równie¿ jasne a silne; odnosi siê do nadziei, i czyni Piotra jej utwierdzeniem.
Chrystus Pan zatwierdzi³ by³ o sobie ¿e jest drog¹; t¹ drog¹ oczywicie, któr¹ idziemy
do ¿ywota wiecznego. Ale przejciem po drodze jest nadzieja, a t¹ nadziej¹ sam¹ i jej
przedmiotem jest Chrystus. On tedy jak drog¹, tak i nadziej¹ nasz¹. Jednak¿e iæ nie
mo¿emy, póki jestemy zwi¹zani. A có¿ nas wi¹¿e? Nieprawoci nasze i grzechy. Lecz
sami bezsilni, my siebie nie mo¿emy rozwi¹zaæ. Któ¿ to uczyni? Piotrze, ty jeste tym
wybranym. Wprawdzie i inni Aposto³owie bêd¹ mogli wi¹zaæ i rozwi¹zywaæ, wszelako oni sami potrzebowaæ bêd¹, aby ty ich rozwi¹zywa³, i dawa³ im w³adzê rozwi¹zywania. Ciebie jednego nikt nie wi¹¿e, i nikt nie rozwi¹zuje. Bo te¿ tobie jednemu Chry-
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stus da³ ostatnie klucze królestwa niebieskiego, w których jest pierwsza i ostatnia
racja zamykania i odmykania, wi¹zania i rozwi¹zywania, tych wszystkich, którzy
do tego niebieskiego królestwa pospieszaj¹. A jeli to królestwo i dojcie do niego
jest celem naszej drogi i koñcem nadziei; tedy Chrystus wprawdzie jest treci¹ ¿yw¹
i drogi i nadziei naszej; ale ty, Piotrze, jeste podwalin¹ ziemsk¹, ty z twymi kluczami wszechw³adnymi opok¹ jeste tej nadziei i przewodnikiem tej drogi. Tu es
Petrus. Ty Piotr, i ju¿ po dwakroæ Piotr!
A teraz ostatnie s³owo, jak¿e znowu pe³ne i potrzebne: "Piotrze, kochasz mnie,
pyta Chrystus, i znowu: czy kochasz? i po raz trzeci: czy kochasz mnie?" Trzy razy
Chrystus pyta. A jak trzy razy Piotr odpowiedzia³, ¿e kocha, Chrystus mu znowu trzykroæ mówi: "Pa baranki moje, pa owieczki moje!" (J 21, 15-17). W tych s³owach ostatnie wiat³o i ostatnia si³a zatwierdzenia, a ju¿ widzimy, ¿e siê ca³e odnosi do mi³oci.
Chrystus o sobie powiedzia³, ¿e jest ¿ywotem. A wiemy, co to jest ¿ywot, i ¿e jest
tylko w mi³oci. Mi³oæ znowu ca³a jest tylko w zjednoczeniu. I dlatego przed mierci¹ swoj¹ Chrystus tak siê bardzo modli³ za nami do Ojca: Ut unum sint! Abymy
jedno byli! Jedno przez mi³oæ i mi³oæ wzajemn¹! A On jej rodkiem. "Aby byli
jedno, prawi, jako i my jedno jestemy. Ja w nich, a Ty we mnie: aby siê tak zespolili
w jedno!" (J 17, 21-23). Ja w nich, ja rodek; a oni we mnie, i przeze mnie, zjednoczeni
wszyscy miêdzy sob¹. Lecz teraz, kiedy Chrystus odchodzi, kto zostanie tym rodkiem skupiaj¹cym wszystkich w jedno i daj¹cym mi³oci wzajemnej si³ê bytu, pokarm i paszê? Kto na Jego miejscu przyjmie wszystkich do swego ³ona, i nawzajem
otworzy wnêtrznoci swoje, i ca³e wylewaæ bêdzie na drugich? Ten, który kocha. Piotrze, kochasz mnie? Pa baranki moje, pa owieczki moje! Ty mnie kochasz, upewni³em siê: wiêc i ich kochaj, i pa! I tak, jeli Chrystus jest ostatnim przedmiotem
naszej mi³oci i ¿ycia, i wewn¹trz nas ¿ywotem samym; ty Piotrze, ty na zewn¹trz
podwalin¹ konieczn¹, ty opok¹ tej mi³oci i warunkiem wewnêtrznym tego ¿ycia.
Tu es Petrus! Ty Piotr i teraz po trzykroæ i zupe³nie Piotr!
O Piotrze! Wiêc wiem wreszcie co to znaczy: "A ja tobie mówiê, ¿e ty jeste Piotr,
ty opoka, a na tej opoce zbudujê Koció³ mój!" Tak, rzeczywicie, ca³y Koció³ na
tobie zbudowany: ca³e ¿ycie jego na tobie siê opiera; i jak Chrystus jest jego szczytem na niebie, tak ty jego podwalin¹ na ziemi; - On z góry i wewn¹trz prawd¹, drog¹
i ¿ywotem; a ty tego trojga niewzruszon¹ u do³u i na zewn¹trz podstaw¹, opok¹
naszej wiary, naszej nadziei, naszej mi³oci. Jeli mamy Chrystusa, mamy Go tylko
przez ciebie; a komu ciebie zabraknie, ten Chrystusa nie ma! Tak, ty jeste Piotr, i na
tobie Piotrze, ach, jak¿e wspaniale, bogato i potê¿nie Chrystus zbudowa³ swój Koció³. Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam!
A teraz có¿ dodam? "A bramy piekielne nie przemog¹ przeciwko niemu!" I có¿
dziwnego. Kiedy na takiej stoi podwalinie? kiedy ty, Piotrze, taka jego, przez Chrystusa po³o¿ona opoka?
Nie przemog¹! Non praevalebunt! Rêkojmi¹ tego jest ju¿ dziewiêtnacie wieków,
wszystkie narody mamy za wiadków, same bramy piekielne mamy dot¹d za kornych
choæ wciek³ych wyznawców. Nie przemog³y! Nie przemog¹!
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A dlaczego? Bo to Chrystus tê opokê postawi³, a postawiwszy, w³o¿y³ w ni¹ rodek
ciê¿koci i si³y, na której wiat stoi, i zapieczêtowa³ swoim s³owem, tym w³anie: "Nie
przemog¹! Non praevalebunt! Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹!"
Pójdcie tu, ludzie ma³ej wiary, lub trwo¿liwego serca, którzy na widok wiata tak
dzisiaj wzburzonego zaczêlicie siê lêkaæ o Bo¿e budowanie, i nadrabiaj¹c w³asnym
rozumem, chcielibycie usun¹æ nieco, lub inaczej postawiæ tê jego opokê niewzruszon¹!
Z samego wnêtrza Kocio³a, w ³onie wi¹tyni wy ko³o niej d³ubiecie, ¿eby jej co dodaæ,
lub z niej co uj¹æ. Zdaje siê wam, ¿e to nic nie szkodzi tak j¹ przeinaczaæ, ¿e bêdzie
mog³a mimo to staæ wasza wiara, nadzieja i mi³oæ; ¿e siê nie zachwieje podstawa ¿ycia.
Co czynicie? Wiem, ¿e wasza praca wierutnie daremna: mieje siê z niej Bóg, p³acze
nad ni¹ Chrystus; ale ani szatan siê nie spodziewa, pomimo w³asnej korzyci, by siê
wam uda³a ta robota niepoczciwa. Jednak¿e co czynicie? Chcia³bym wiedzieæ jakie
by by³o to budowanie i jaki ten Koció³, gdyby podwalina by³a po waszemu obciosana i po³o¿ona; gdyby j¹ kuli mêdrcy tego wiata, przymierzali prawodawcy, a k³adli
politycy? Gdybycie wed³ug prawide³ rzekomego postêpu, i przy poklaskach wiruj¹cego dzisiaj ducha czasu, patrzyli na wasze dzie³o ju¿ niemal gotowe, i ju¿ widzieli jak
nowe ma zast¹piæ miejsce starego. Co by to by³o? Mogê wam z góry powiedzieæ. Chrystus, Pan jedyny i król, pogromca wiata a stró¿ swojego dzie³a, gdyby ju¿ na to zezwoli³, przetrzyma³by was do koñca; ale w chwili ostatniej spuci³by na was jak grom, ten
los, który spotka³ dawnych ¯ydów, kiedy siê jêli odbudowywaæ wi¹tyniê Jerozolimsk¹.
Póki rugowali fundamenty, robota sz³a ³atwo, ju¿ ostatni stary kamieñ wywalili; ale
kiedy pierwszy nowy maj¹ po³o¿yæ, bucha z g³êbi ogieñ zewsz¹d, niszczy robotê i po¿era nieszczêliwych buntowniczych. I tak chc¹c now¹ wi¹tyniê budowaæ, szaleni, rozrzucili ostatnie szcz¹tki starej, aby siê spe³ni³o s³owo wyroczni: nie zostanie kamieñ na
kamieniu! To zaiste i was by spotka³o. Otworzylibycie bezdenne przepacie, wywo³ali
zaklête ognie, was samych by one pierwszych poch³onê³y; i zosta³aby po was sama
tylko ruina. Czy¿ mylicie, ¿e mo¿na tak igraæ ze s³owem Chrystusa? ¯e wasza rêka
naprawi, co Jego mniej dobrze mia³a postawiæ? Chyba ¿e wiary nie macie, i ¿e nie
s¹dzicie, i¿ to Bo¿e dzie³o! A jeli wierzycie, ¿e Bo¿e, dlaczego siê na nie targacie? Jaki
sza³ op³akany, tak was dalece zalepi³ i zag³uszy³, ¿e podnosicie rêkê na nie, i ju¿ wam
w uszach nie brzmi to s³owo: Non praevalebunt! Nie przemog¹!
Niestety, najdro¿si moi, rozpanoszy³a siê nieprawoæ na wiecie i dlatego oziêb³a
mi³oæ wielu. Et quia abundavit iniquitas, refrigescet charitas multorum (Mt 24, 12). A za
mi³oci¹ ostyg³¹ zaæmi³a siê i wiara na ziemi. Filius hominis veniens, putas, inveniet
fidem in terra? (£k 28, 8) Co s¹dzisz? Pyta sam Pan, czy Syn cz³owieczy, przychodz¹c,
znajdzie wiarê na ziemi? To siê dzi dzieje na wiecie: nie ma na nim mi³oci i nie ma
wiary. I dlatego ci sami, co siê wiernymi byæ mieni¹, co siê zowi¹ synami Kocio³a, byæ
mo¿e nie domylaj¹c siê nawet tego, co czyni¹, podnosz¹ rêce wiêcej ni¿ na wiarê, bo
na sam¹ podstawê wiary; chc¹ po³o¿yæ inn¹ podwalinê i przebudowaæ ca³¹ budowê.
Ale ¿yje Bóg i staæ bêdzie to dzie³o zbawienia, które On zbudowa³ na swojej nietykalnej i wiêtej podwalinie. "Fundamentu bowiem innego nikt po³o¿yæ nie zdo³a, jak
tego, który jest po³o¿ony, a którym jest Jezus Chrystus" (1 Kor 3, 11). I jak w wewnêtrz-
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nym zbawieniu, tak i w zewnêtrznym jego przybytku i narzêdziu, to jest w Kociele, fundamentu innego nikt nie zdo³a po³o¿yæ jak tego, który jest po³o¿ony, a którym jest Piotr i Papie¿. To jest bowiem - niech co chc¹ mówi¹ i czyni¹ - rzeczywicie
opoka, na której zbudowa³ Chrystus swój Koció³, i bramy piekielne przeciwko
niej nie przemog¹.
O Chryste Panie! Ty jeste pocz¹tkiem i koñcem, Alf¹ i Omeg¹, pierwszym i ostatnim (Ap 22, 13) na niebie i na ziemi, i w czasie i w wiecznoci. Ale z twej myli
odwiecznej, z Twojego s³owa, z Twojej rêki postawi³e zastêpcê doczesnego na ziemi,
aby i on na Twoim miejscu by³ tak¿e dla nas po wszystkie czasy tak¹ sam¹ na zewn¹trz Alf¹ i Omeg¹, pierwszym i ostatnim, pocz¹tkiem i koñcem przez ci¹g tej
naszej pielgrzymki do Ciebie, On ma s³owo prawdy, które ¿ycie zaczyna, on klucze g³ówne, którymi drogê i przystêp odmyka, on laskê pastersk¹, któr¹ do ¿ywota
prowadzi; on pierwsz¹ podwalin¹ i ostatnim narzêdziem, na którym siê opiera i dziêki któremu siê utrzymuje tu ca³e nasze ¿ycie Bo¿e: nasza wiara, nadzieja i mi³oæ.
O Chryste Panie, to Ty raz na zawsze tak postanowi³e s³owem Twoim; a dzisiaj
wród tej powszechnej obojêtnoci i niewiary Ty przed wiatem na tym Soborze powszechnym3 Twojego Kocio³a po wtóre to s³owo Twoje objawiasz i zatwierdzasz,
daj¹c mu nowy blask prawdy i wie¿y promieñ ¿ycia. Czy¿ tedy, w tej chwili mi³osiernego odnowienia, naladowaæ mam owe niewdziêczne dzieci starej synagogi, lub
te¿ tych przestarza³ych synów nowego Kocio³a, co z dzie³em mi³osierdzia Twego
tak nie po synowsku obeszli siê lub obchodz¹? Broñ mnie od tego Ty sam, Chryste
Panie, a ja, za ³ask¹ Twoj¹, nie pójdê siê b³¹kaæ wród synów zatracenia, nie bêdê wraz
z nimi szuka³ innego mieszkania, ani Twego burz¹c¹ rêk¹ poprawia³, nie bêdê myla³ o zak³adaniu nowych fundamentów; przeciwnie, wdziêczne dziecko Twojego
mi³osierdzia i mi³oci, bogaty dziedzic Twoich obietnic zbawienia, szczêliwy mieszkaniec Twojego przybytku prawdy i wiat³oci, ca³¹ moj¹ mi³oci¹, nadziej¹ i wiar¹,
a tu przede wszystkim wiar¹, staæ bêdê równymi i mocnymi stopami na podwalinie,
któr¹ po³o¿y³o to s³owo Twoje: "Ty jeste Piotr (opoka); a na tej opoce zbudujê Koció³ mój, a bramy piekielne nie przemog¹ przeciw niemu!"
I bêdê bezpiecznie oczekiwa³ ostatniego zwyciêstwa nad piek³em, i ostatniego tryumfu w przybytkach wiekuistych.

3

W Rzymie, w tym roku, zebrany by³ Sobór powszechny.
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O Papie¿u jako podwalinie wiary, to jest o jego nieomylnoci4
A ja tobie mówiê: ¿e Ty jeste Piotr (to jest opoka),
a na tej opoce zbudujê Koció³ mój. (Mt 16, 18).

Widzielimy z ³aski Bo¿ej jednym ogólnym rzutem oka, kim jest Piotr w Kociele:
¿e jest w nim podwalin¹ wszystkiego; a mianowicie tego potrójnego ¿ycia, z którego siê
sk³ada ca³y ¿ywot Kocio³a: podwalin¹ wiary, podwalin¹ nadziei, podwalin¹ mi³oci.
Lecz nie doæ ogólnego takiego obrazu. I wiara, i nadzieja, i mi³oæ, pragn¹, ¿e tak
powiem, ka¿da z osobna, oprzeæ siê jak mo¿na najlepiej na tej podstawie swojej, by
tam by³y bezpieczniejsze o swój byt i si³ê; i póty spocz¹æ nie mog¹, póki siê rzeczywicie o t¹ podstawê swoj¹ nie opr¹. Idmy za nimi, albowiem i nam o to chodziæ powinno, bymy siê razem z nimi oparli o ostatni¹ podstawê ¿ycia, ju¿ niewzruszon¹ i na
zawsze nietykaln¹.
Pójdziemy dzisiaj za wiar¹. Ca³e nasze ¿ycie duchowe opiera siê na wierze; ona jest
wewnêtrzn¹ podstaw¹ ludzkiego ¿ycia. Ale ona sama oprzeæ siê musi na innej podstawie, bez której by³aby zawieszon¹ w powietrzu; wiêc siê opiera na Piotrze. Zda siê, ¿e
mówi do niego, powtarzaj¹c za Chrystusem: Tu es Petrus! Ty jeste Piotr, opoka, fundament; ale przede wszystkim mój fundament, fundament wiary!
Tym tylko sposobem ¿yæ mo¿e wiara, stoj¹c na swym gruncie prawdziwym, na
gruncie pewnoci i nieomylnoci. Kiedy raz to siê z wiar¹ stanie, wtedy pospiesza
tam za ni¹ i wiedza. Ta ostatnia zbyt czêsto w roz³¹ce z pierwsz¹, b³¹ka siê samotnie,
a zwykle dlatego, ¿e i wiara zbyt czêsto nie stoi na swej prawdziwej podwalinie. Dopiero kiedy u stóp Piotrowych wiara usi¹dzie i raz mu rzeknie: Ty nieomylny! Wtedy
dopiero i wiedza usi¹æ mo¿e u stóp wiary i rzec do niej bezpiecznie: Teraz ¿e i ty
nieomylna! Teraz i ja ni¹ byæ mogê!
Szczêliwa chwila! Szczêliwy grunt ¿ycia w niej znaleziony! Szczêliwa ta nieomylnoæ, na której jednej umys³ ludzki mo¿e oprzeæ swoje bezpieczeñstwo i ¿ycie.
Umys³ bowiem ¿yje prawd¹, a prawdê daje mu wiedza lub wiara; lecz odejmij nieomylnoæ jednej lub drugiej, a wnet to, co one daj¹, ju¿ prawd¹ nie bêdzie, choæby to
nawet i by³o prawd¹, i umys³ ju¿ ¿yæ tym nie mo¿e. Tak¹ to konieczn¹ dla prawdy
jest rzecz¹: byæ nieomyln¹!
Lecz sk¹d¿e jej nieomylnoæ! Ani wiedza, ani wiara same z siebie daæ jej prawdzie
nie mog¹, a przynajmniej daæ nie mog¹ jej ostatniej podstawy w rzeczach nadprzyrodzonych. Wiedza jasno zrazu w zewnêtrznych przejawach widz¹ca, coraz mniej
widzi, im bardziej w g³¹b rzeczy wnika; a¿ wreszcie nic nie widzi. Lecz wiara ze swej
strony nie ma jej tak¿e w sobie. B³¹ka siê i ona po wszystkich rozdro¿ach sama sobie
zostawiona, i dlatego to widzimy na wiecie tyle wiar rozmaitych. Dopiero kiedy
stanie na tym gruncie Bo¿ym, dopiero kiedy siê oprze na podwalinie Piotrowej,
Nauka wyg³oszona w Rzymie dnia 20 marca 1870 roku. W: Kazania ks. Piotra Semenenki,
t. IV, Kraków 1923, s. 222-268 (przyp. red.).
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wtedy dopiero wiara zyskuje nieomylnoæ. Wiêc tu j¹ chcemy widzieæ. Tu dopiero
wszystko siê stanie nieomylnym, i wiara ze swej strony i za ni¹ ze swej strony i po
swojemu wiedza. Tu u stóp Piotrowych dzieje siê to cudo!
Na to widowisko, da Bóg, bêdziemy dzisiaj razem patrzyli.
I.
Prawda, powiedzia³em, z jednej strony, z drugiej strony wiara i wiedza: oto ca³e
jedno ¿ycie cz³owieka.
Prawda, Prawda! A gdzie ona? Czym ona? Kim ona? To pytanie rodzaju ludzkiego! Je¿eli na co, to na nie trzeba odpowiedzi. Odpowiada Chrystus Pan: "Ja jestem
prawd¹". (J 14, 6).
Ju¿ poprzednim razem s³yszelimy to zatwierdzenie Chrystusa, ale s³yszelimy je
w po³¹czeniu z innymi, kiedy o sobie zarazem twierdzi³: Ja jestem drog¹, ja ¿yciem.
Widzielimy i zrozumielimy w tym potrójnym twierdzeniu podstawê ca³ego, jednolitego zarazem i troistego ¿ycia cz³owieka. Dzisiaj mamy siê zastanowiæ nad pierwszym z tego trojga ¿yciem ludzkim, nad ¿yciem rozumu. Wiêc siê w szczególnoci
zastanowimy nad tym pierwszym twierdzeniem Chrystusa, które jest jego podstaw¹
osobn¹: Ja jestem prawd¹!
Tylko jedne usta ten g³os wyda³y, jeden tylko cz³owiek to powiedzia³. Nikt przed
nim nigdy nic podobnego nie wyrzek³; nikt te¿ po nim, co daleko dziwniejsze, nie
wyrzek³ nic podobnego. Jedyny jest cz³owiek i jedyny g³os taki w historii. Wiemy,
¿e kiedy na koñcu przyjdzie inny cz³owiek, przeciwny temu: cz³owiek grzechu,
homo peccati (2 Tes 2, 3), ostatni zaprzeczyciel i blunierca Boga. Ten zapewne to
samo o sobie powie; ale to ju¿ nikogo nie zdziwi. Czemu siê owszem dziwiæ wypadnie, tedy temu, ¿e tak d³ugich wieków potrzeba by³o, i ¿e musia³y przyjæ a¿ koñcowe czasy, by siê grzech móg³ zdobyæ na odwagê ostatniego sza³u i najwy¿szego blunierstwa. Dotychczas jednak nie zdoby³ siê. Uszanujmy rozum ludzki: to jego zas³uga, ¿e duma cz³owieka chocia¿ szalona, jeszcze siê lêka s¹dów rozumu, i cofa siê
przed jego miechem lub politowaniem.
Rzecz godna zastanowienia: sama ona stara pierwsza pokusa, która rzek³a: S³uchaj
cz³owieku: Bogiem bêdziesz! Nie powiedzia³a mu jednak: bêdziesz tym, czym jest Bóg,
bêdziesz dobrem, bêdziesz prawd¹! Owszem, dosyæ rozs¹dna, kiedy zuchwa³oci¹ przekracza³a granice sumienia, ostateczn¹ przesad¹ nie przekroczy³a granic rozumu. Rzek³szy dumnie: bêdziecie jako Bogowie, doda³a doæ skromnie: wiedz¹cy, wiedz¹cy tylko co dobre i z³e, co prawda i fa³sz! Ach, czemu¿ z³onica nie powiedzia³a wszystkiego? Zamiast tego pos³uchaæ, a wtedy cz³owiek by³by mo¿e zamia³ siê nad ni¹ i odprawi³ z politowaniem. A teraz musi odp³acaæ karê za jej podstêp zdradziecki i za z³owion¹ przezeñ przynajmniej po³owê swojego rozumu!
I to tak¿e rzecz godna zastanowienia, ¿e ta ocalona po³owa rozumu wystarczy³a,
aby dot¹d broniæ rodzaju ludzkiego od ostatecznych szaleñstw. Bogiem cz³owiek
czêsto siê nazywa³; ale prawd¹ i tym wszystkim czym jest Bóg nie nazywa³ siê nigdy.
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Tu, w tym Rzymie, w którym wszystkie stare b³êdy runê³y o ziemiê i po³o¿y³y siê
w prochu, aby s³u¿yæ za podnó¿ek prawdzie; wród tych zwalisk wywróconego bezrozumu, mo¿emy spotkaæ jeszcze tu i ówdzie stercz¹ce czo³a jego pomników, i czytaæ na nich godne jego szaleñstwa g³oski: Divo albo Deo Augusto; Divae albo Deae
Faustinae; ale nigdzie Augusto Summo Bono! Faustinae primae Veritati! Rzecz jasna. Owa
po³owa ocalonego rozumu u samego takiego Augusta albo u takiej Augusty, w g³os
by zawo³a³a: To chyba siê miej¹ z ciebie!
Przeto nikomu do g³owy to nie przysz³o. Przeciwnie, wszystko zupe³nie mia³o siê
inaczej. Taki Cezar na swojej stolicy wierzy³ wprawdzie, bo mu kazali lub pozwolili
wierzyæ; wierzy³, ¿e jest bogiem, i nastêpnie bogiem siê mianowa³; ale by mia³ byæ sam
prawd¹, zaiste, w to nie wierzy³; owszem, on w sam¹ prawdê nie wierzy³, w¹tpi³ nawet, ¿eby gdziekolwiek by³a na wiecie, przy ka¿dej sposobnoci mia³ siê z niej misternie; a kiedy mu siê raz zdarzy³o, ¿e siê spotka³ z ni¹, spotka³ twarz¹ w twarz, oko
w oko (by³o to w Jerozolimie, kiedy siê Pi³at spotka³ z Jezusem) i kiedy sama prawda
powiedzia³a, ¿e ona jest prawd¹, spojrza³ jej w oczy z politowaniem, wzruszy³ ramionami i rzek³ umiechaj¹c siê: A co to jest prawda? I odwróci³ siê i precz odszed³. Cezarze! Dobrze zrobi³e: pokaza³e doskonale jakim ty jeste bogiem! Ty nawet wtedy co
lepszego zrobi³: pokaza³e zarazem jakim Bogiem jest Chrystus.
Ha, co za ró¿nica! Chrystus nie wzrusza ramionami, nie mieje siê z prawdy;
Chrystus na wiadectwo prawdzie krew swoj¹ przelewa: "Ja na to przyszed³em, abym
wiadectwo da³ prawdzie" (J 18, 37). A t¹ prawd¹, której na wiadectwo krew swoj¹
daje, jest On sam: Ja jestem prawd¹! A to Ja, które o sobie mówi, ¿e jest prawd¹, jak¿e
przez to samo twierdzi o sobie najwymowniej, ¿e jest Bogiem, i dowodzi zarazem, ¿e
Nim jest. Gdyby siê by³ wprost zatwierdzi³ Bogiem, uczyni³by to, co i Cezar, a wtedy
tyle by Mu to pomog³o, co i tamtemu. O Chryste Panie, Ty inaczej czynisz. Ty ludziom pozwalasz nazywaæ siê w szale swoim bogami, zostawiasz im czcze imiê; sobie zostawiasz rzecz sam¹ bóstwa, i imiê rzeczy. Jak siê spotkacie, cz³owiek i Ty, Panie, powiecie tylko sobie swoje imiona; a wnet cz³owiek, choæby siê odzia³ we wszystkie szaty bóstwa, musi zst¹piæ do nicoci, a Ty choæby nosi³ na sobie wszystkie pozory nicoci, musisz byæ uznany i uczczony za Boga!
Ja jestem prawd¹! Coraz lepiej rozumiem co ten g³os znaczy. W nim ca³e ród³o
¿ycia i ca³e ¿ycie cz³owieka, ta strona przynajmniej, któr¹ rozum ¿yje, a która jest
¿ycia ca³ego koniecznym warunkiem i niezbêdn¹ podstaw¹. Bez prawdy nie ma ani
wiary ani wiedzy; bez wiedzy i wiary nie ma ¿ycia rozumu; wiêc ¿ycia ca³ego nie ma,
gdzie nie ma prawdy. Wiêc ¿ycie, wiêc rozum wyci¹ga oba swoje ramiona: st¹d wiedzê, stamt¹d wiarê; wyci¹ga jak najszerzej, by powitaæ i obj¹æ prawdê jak najpe³niej,
by Ciebie powitaæ i ucisn¹æ, o Chryste Panie!
Nie byle te¿ jaka prawda mo¿e byæ objêta tymi silnymi ramionami. One s¹ zanadto rzeczywiste, zanadto potê¿ne, by w ich uciskach móg³ siê ostaæ jaki cieñ lub
widmo rzeczy. Nie, nie ostoi siê. Ka¿dego takiego widziad³a prawdy ledwie siê dotknie wiara lub wiedza i zacznie go badaæ, ju¿ ono znika i ladu nie zostawia. A jak
zniknie, i wiara i wiedza mówi¹ do siebie: Czy¿ to by³a prawda? I im wiêcej takich
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widziade³ z rêku im pierzcha, tym pilniej siê pytaj¹: A gdzie¿ prawda? I jak ostatnie ich
zawiedzie, có¿ dziwnego, ¿e im przychodzi wreszcie na usta miech rozpaczy i ten g³os
jej niepocieszony: A co to jest prawda?
W takim, niestety, rozpaczliwym stanie znalaz³a siê m¹droæ staro¿ytna, w takim
siê spostrzeg³ swego czasu stargany rozum ludzki wiekowymi zawodami. Nie pomóg³ mu w tej ciê¿kiej potrzebie ani sam zdrowy rozs¹dek. Na zdrowy rozs¹dek
znaleziono taranów, którzy na koñcu pot³ukli wszystkie jego warowne mury. Przypominamy je sobie dobrze: nazywa³y siê akademie. W nich od rana do wieczora
dysputowano za i przeciw. Biedny zdrowy rozs¹dek schroni³ siê jeszcze na czas jaki
do Rzymu i tu siê d³ugo broni³, w tej swojej ostatniej twierdzy. Lecz w koñcu i tu
uleg³; sofici Rzym zalali, a za nim ca³y wiat; i sofizmaty akademickie, jak owe chude
krowy Faraona zjad³y na koñcu ostatnie t³uste cielce zdrowego rozs¹dku i prostego
zmys³u, zostawiaj¹c po sobie swój w³asny szkielet za ca³y dobytek. By³ to g³ód mierci,
i rozpacz rozumu, rozpacz na oko³o, wci¹¿ wo³aj¹ca: nie ma, nie ma prawdy! A nadzieja wród tej ciemnej nocy tylko gdzie niegdzie przedziera³a siê promykiem, i przypominaj¹c sny Sokratesa, z nim jedno i to samo mówi³a: Tu nie ma ratunku; trzeba,
¿eby Bóg zst¹pi³ z nieba, i nauczy³ nas prawdy!
I oto w³anie, w tej najciê¿szej chwili, kiedy s³oñce by³o najdalej, kiedy zimno by³o
najsro¿sze, kiedy noc by³a najg³êbsza, zstêpuje ta gwiazda na ziemiê, i wród wesela
Anio³ów, wród radoci ludzi, staje i mówi do nich: Oto jestem: Ja, prawda! I do tego
Tomasza niewiernego, do tego ludzkiego rodzaju, który ju¿ by³ zw¹tpi³ o prawdzie,
wo³a litociwie: Chodcie wszyscy, patrzcie, jam nie cieñ i mara, widmo nie ma cia³a
i koci jak ja je mam. Dotykajcie siê i patrzcie dobrze: "Ja jestem prawd¹".
Teraz rozumiem co ten g³os znaczy: "Ja jestem prawd¹". To ten Bóg, który zst¹pi³
z nieba, to prawda sama, odwieczna, wiekuista, istotna, ¿ywa, osobista. Poznajê j¹ po
jej g³osie: "Ja jestem prawd¹!" Ona jedna mog³a to by³a powiedzieæ. Po co mi innych
dowodów, ten mi starczy za wszystkie. Albowiem jeli tylko Bóg doprawdy zst¹pi³ na
ziemiê, tak siê powinien by³ zatwierdziæ; z drugiej strony nikt siê tak nie zatwierdzi³,
z wyj¹tkiem jego jednego. Tego mi dosyæ. Pi³acie! Po co siê odwracasz tak prêdko i odchodzisz tak niebacznie! Gdyby by³ zosta³ chwilkê jeszcze, spojrza³ lepiej, dotkn¹³ siê
palcem jednym, a z Tomaszem by³by do nóg upad³ Temu, który siê tak zatwierdzi³
i zawo³a³by szczêliwy: Ty Bóg mój i Pan mój! Tak, Ty prawda! Nie ma innej.
Teraz, nim dalej pójdê, proszê was, drodzy moi, wybaczcie mi, ¿em tu siê znowu
na wstêpie zatrzyma³ nad tym zatwierdzeniem. Wszak¿e to zatwierdzenie siê Chrystusa Pana jest podstaw¹ wszystkiego, a nie dosyæ jest cenione, jak i inne podobne
jemu. Przywyklimy do nich, i one nam spowszednia³y. Wybaczcie mi tedy, ¿em je
odwie¿y³; tu za tym s³uszniej, ¿e ono jest konieczn¹ podstaw¹ dalszego naszego
rozumowania. Idmy tedy dalej.
"Ja jestem prawd¹". Wiêc ju¿ j¹ mamy. Ale czym ona jest? O tym d³uga by³aby
mowa; nie tu miejsce na to, ani czas po temu. Zreszt¹, ka¿dy z nas stworzony jest dla
prawdy i nosi w g³êbi istoty swojej wszystkie potrzeby i warunki, którym prawda ma
odpowiedzieæ; ka¿dy tym samym wie z góry czym musi byæ prawda. Krótko tedy odpo-
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wiem z Chrystusem samym, kiedy na innym miejscu podobnie¿ o sobie powiedzia³:
Ego sum lux mundi (J 8, 12; 9, 5). Ja jestem wiat³o wiata! A faryzeusze wo³ali: Ty sam
o sobie wiadectwo dajesz? Wiêc krótko odpowiem, co On sam wtedy odpowiedzia³:
"Ja wiem - prawi - sk¹d przychodzê, i wiem dok¹d idê" (J 8, 14), i "Kto idzie za mn¹,
nie idzie w ciemnociach" (J 8, 12). Oto czym jest prawda: potrzeba tych trzech rzeczy, aby by³a ca³a. Naprzód powinnimy wiedzieæ nasz pocz¹tek i ca³y powód istnienia naszego: "Wiem sk¹d przychodzê!" - nastêpnie cel i ostatnie przeznaczenie: "Wiem
dok¹d idê"; - a w koñcu drogê i jej rodki i warunki: "Kto idzie za mn¹, nie idzie w
ciemnociach". To jest prawda ca³a i to wszystko daje nam Chrystus, i dlatego t¹
prawd¹ jest Chrystus. "Ja jestem prawd¹".
A wiêc ju¿ j¹ mamy, ju¿ mieszka poród nas. Wyci¹gnijmy do niej ramiona i naszej
wiary i naszej wiedzy, obejmijmy j¹ obur¹cz, i przytuliwszy j¹ do ³ona rozumu, powiedzmy serdecznie: Mane nobiscum (£k 24, 29). Pozostañ z nami! To g³os wnêtrza
naszego, to g³os ca³ej naszej istoty: Mane nobiscum! Pozostañ! Ale tu tak¿e jest wêze³
ca³ej naszej mowy i rozumowania.
Pozostañ! Czy¿ nie pozostanie? A mo¿e raczej: czy prawdy, któr¹ raz dostali, ludzie
nie strac¹? Czy z winy w³asnej nie opuszcz¹ jej, nie odpêdz¹, nie zabij¹ nawet i ani
szcz¹tków nie pozostawi¹? I czy znowu to samo siê nie stanie, co siê przed jej przyjciem by³o sta³o: ¿e jej na powrót miêdzy ludmi nie bêdzie?
Niestety! ta mo¿liwoæ zawieszona jest jak chmura nad g³owami ludzkimi. Wisi
nad nimi piorun, który mo¿e ten skarb ich znowu obróciæ w perzynê; pod ich stopami trzêsie siê wulkan, który go za lada chwil¹ mo¿e poch³on¹æ. Strach i niebezpieczeñstwo grozi bez ustanku, a t¹ groz¹ niebezpieczeñstwa jest wolnoæ ludzka. Tak niestety,
wolnoæ; ten dar Bo¿y, który nas podnosi do niebios, ten sam nas str¹ca do piekie³.
Chrystus odejdzie, musi odejæ. Oto, powiada: "Odchodzê do Ojca, który pos³a³
mnie, a i dla was po¿yteczn¹ jest rzecz¹, abym odszed³". Expedit vobis (J 16, 5. 7). Chrystus tedy odejdzie. A có¿ siê wtedy stanie? Na tê chwilê czekaj¹ szatani, czekaj¹ faryzeusze, sofici, Herodowie i Pi³aci, czekaj¹ wszystkie namiêtnoci serca i wszystkie sza³y
rozumu, i wszystkie zuchwalstwa woli ludzkiej. Biedna wolnoæ cz³owieka, có¿ ona
wtedy pocznie, jak siê utrzyma przy prawdzie, z któr¹ ledwie ¿e siê spotka³a, ledwie, ¿e
j¹ powita³a, nie mia³a nawet czasu dobrze siê z ni¹ rozmówiæ. Có¿ siê z prawd¹ stanie
w rêkach tej biednej wolnoci?
Lecz b¹dmy spokojni. On sam o tym myli, On, który rzek³ o sobie: "Ja jestem
prawd¹". Owszem, On od wieków umyli³ i uradzi³, co ma uczyniæ, i to tylko wykona teraz. On prawda, który wiedzia³, jak siê mia³ sam objawiæ, wie równie¿, jak¹ ma
po sobie daæ tej prawdzie postaæ, jakie usta, jaki g³os, aby nie by³ czczym s³owem,
przebrzmiewaj¹cym w powietrzu, ani sennym widziad³em znikaj¹cym w ciemnociach; lecz aby by³a ¿yw¹ prawd¹, tak¹ jak On sam, i mog³a wci¹¿ mówiæ, tak jak i On,
do wszystkich niewiernych Tomaszów: Chodcie, patrzcie i dotykajcie siê! Jam zawsze ta sam¹ prawd¹! Niech siê cz³owiek obraca jak mu siê podoba, niech jego wolnoæ jak chce siê szamota, niech sobie otwiera wszystkie upusty, którymi b³¹d znowu lunie nawa³nic¹; nie lêkajcie siê: dawny jego potop na ziemiê nie wróci; ta têcza
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promienna i ¿ywa, któr¹ jestem Ja, prawda wcielona i któr¹ odt¹d na zawsze pozostajê, jasno rozpostarta nad obliczem ziemi, ta zachowa wiat i prawdê Bo¿¹ nad
nim od zguby na zawsze.
Umyli³, uradzi³, uczyni³ tak Chrystus. I stoi Jego dzie³o, tak jak stanê³o S³owo.
Stoi! Gdzie ono? - Nie trzeba nam d³ugo szukaæ. Wiemy gdzie i znamy drogê do
niego. Et quo ego vado scitis, et viam scitis (J 14, 4). I gdzie Ja jestem wiecie i drogê znacie!
Zaiste, gdybym jeszcze ¿y³ za tamtych dawnych czasów, kiedy prawda mia³a dopiero zst¹piæ na ziemiê, i gdybym szuka³ jej samej, czyli raczej Jego samego, szuka³bym
Go z takim Sokratesem i z nim razem pyta³: gdzie jest Bóg w ludzkiej postaci, nie ten,
który siê byle jako nazywa Bogiem, ale który prawdy zaiste naucza? Ten co siê mie
nazywaæ prawd¹? I nie potrzebowa³bym d³ugo szukaæ; w tamtych czasach ju¿ wiemy,
¿e tylko jeden by³ taki, ten sam, z którego ust s³yszelimy: "Ja jestem prawd¹!" Ale
poniewa¿ ¿yjê w czasach dzisiejszych, kiedy ten jedyny ju¿ raz siê zjawiwszy, odszed³
z poród nas, a ja wiem o tym, ¿e by³ i ¿e odszed³, wiêc szukam tego samego, ale inaczej; i pytam, gdzie jest ten m¹¿, nie taki, co siê nazywa lada jak Chrystusem, co powiada, ¿e on Bóg jaki lub Mesjasz; ale który mówi o sobie, ¿e zastêpuje Chrystusa, ¿e
zastêpuje na ziemi ow¹ prawdê ¿yw¹, która ju¿ do nieba odesz³a i ¿e jest tak, jak ona
i jak On nieomylny; jednym s³owem, gdzie jest prawdziwy zastêpca prawdy, daj¹cy z góry wszelkiej ¿ywej duszy dowód swojej prawdziwoci, tym samym, ¿e twierdzi,
i¿ jest nieomylny. O to siê pytam, i o to jedno pytaæ siê powinienem, tego jednego
szukaæ, jeli istotnie chcê w koñcu co znaleæ. Bo zaiste, jeliby tego na wiecie nie
by³o, jeliby nie by³o nikogo, co by siê twierdzi³ nieomylnym, tedy daremne wszelkie
szukanie prawdy, i lepiej by by³o o niczym ju¿ nie myleæ. Wiêc szukam takiego zastêpcy prawdy, tego nieomylnego na ziemi. I czy mylicie, ¿e go nam d³ugo szukaæ
wypadnie? A toæ mi sami odpowiadacie: Doæ wyjæ na ulicê i spytaæ pierwszego cz³owieka, którego napotkasz. I to bynajmniej nie tu w Rzymie: uczyñ to w Chinach lub
Australii, pod pó³nocnym albo po³udniowym biegunem, czy na ulicach stolicy, czy
na wydmuchach pustyni, spytaj kogo chcesz: Gdzie jest ten, który naucza prawdy, który zastêpuje Chrystusa i powiada o sobie, ¿e jest nieomylny? Wszelka ¿ywa dusza jedno i to samo ci odpowie: Id do Rzymu, tam znajdziesz Piotra. On jeden tylko na
wiecie to o sobie twierdzi.
W tym jest znamiê, w tym piêtno nieomylne prawdy nieomylnej. Ona naprzód
sama o sobie twierdzi i to twierdzi, czego nikt inny o sobie nie twierdzi; a potem - co
lepsza dla niej, gorsza dla innych - tego nikt inny nie mo¿e o sobie twierdziæ.
Chrystus jeden o sobie zatwierdzi³: "Ja jestem prawd¹"!
Papie¿ twierdzi jeden o sobie: Ja jestem nieomylny!
Ju¿ widzielimy: nikt o sobie nigdy nie powiedzia³ co Chrystus: ¿e jest prawd¹!
Teraz spytajmy siebie i szukajmy przed sob¹ i za sob¹: gdzie jest ten cz³owiek, lub kiedy
by³ taki, któryby o sobie twierdzi³ to, co Papie¿: ¿e jest nieomylny? Ha! Spotkalimy
ju¿ w starych czasach wielu Faraonów, wielu Nabuchodonozorów, wielu Cezarów, g³osz¹cych, ¿e s¹ bogami: prawd¹ nikt siê by³ nie og³osi³. I dzisiaj spotkalimy ju¿ wielu
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Mahometów, wielu Lutrów, wielu choæby takich Towiañskich5, którzy mówi¹ o sobie, ¿e s¹ Chrystusami, Mesjaszami, a niechby i na nowo bogami: ale ¿e s¹ nieomylni, tego nie s³yszelimy, takiego nie spotkalimy, tego o sobie nikt z nich ani
mówi³, ani mówi. Kiedy ostatniemu z nich w oczy wyrzuca³em, ¿e jest takim jak
Luter, g³owê schyli³ i w tej lepszej chwili zawo³a³: Ksiê¿e, jeli tak jest jak mówisz,
módl siê za mn¹! Innym ponoæ co innego mówi, zawsze ponoæ to, ¿e jest Mesjaszem; - nigdy jednak, ¿e jest nieomylnym.
Gdyby¿ to który z tych filozofów, z tych nauczycieli i zbawców, z tych nowych
Chrystusów, nazwa³ siê nieomylnym! Ci sami, co ich za takich przyjmuj¹, odskoczyliby od razu. Albowiem serce i wyobrania mog¹ siê daæ odurzyæ czczem imieniem; lecz
kiedy idzie o prawdê rzeczywist¹ i zamiast imienia wyst¹pi rzecz i jej treæ naga, wtedy
odzywa siê rozum, ta jego ocala³a po³owa, i upomina siê o swoje prawa. Podobnie jak
ongi pozwalano Cezarom nazywaæ siê bogami i k³aniano siê im; lecz gdyby który
nazwa³ by³ siebie prawd¹, miano by siê z niego wprost; i ca³a historia skoñczy³aby siê
by³a miechem. Tym siê nie ³udmy, ¿e ich tak ³atwo przyjmuj¹ za pos³añców Bo¿ych
i za Chrystusów, i ¿e tym samym zdawa³oby siê, ¿e ich przyjmuj¹ za nieomylnych. To
tylko sza³ serca bierze za bóstwo to, czego po¿¹da namiêtnie, a za pos³añca Bo¿ego
tego, który mu to przynosi; i jeli go przez chwilê ma za nieomylnego, tedy dopóty
tylko, dopóki on przemawia w imieniu tego bóstwa, tej ¿¹dzy jego serca. Niech¿e siê
tylko og³osi doprawdy nieomylnym, to jest we wszystkim i przeciwko wszystkiemu,
przeciwko temu sercu zw³aszcza, wtedy koniecznie budzi siê rozum; i o tej to chwili
bezpiecznie twierdzê, ¿e rozum protestuje przeciwko takiemu targniêciu siê na prawdziw¹ nieomylnoæ, i mieje siê z takiej nieomylnoci.
Dziêki Bogu, jeszcze ¿yje rozum ludzki, tak jak ¿y³ w dawnych podobnych naszym
czasach, ¿yje przynajmniej ta jego ocala³a po³owa. Jeszcze ostatnie szaleñstwo nie podobne, i samym szaleñcom na myl nie przychodzi, choæ siê Chrystusami nazywaj¹,
nazwaæ siê w ten ostatni prawdziwy sposób: nieomylnymi! Jeszcze siê lêkaj¹ rozumu.
Lecz teraz tym bardziej g³os podnoszê i wobec tego rozumu, jak i wobec tego braku
rozumu, tym mielej i tym g³oniej wo³am: A jednak oto jest taki, który siê nazywa
nieomylnym we wszystkim i przeciwko wszystkiemu, i ludzie nie miej¹ siê z niego!
Jest ten jeden i ¿yje. Co innych zabija, to jemu ¿ycie daje. I im d³u¿ej twierdzi, tym
lepiej ¿yje i tym g³oniej ludzie wiadectwo mu oddaj¹. Wciekaj¹ siê jedni, kiedy drudzy b³ogos³awi¹; nikt siê nie mieje. I tak wszyscy jednozgodnie, choæ ka¿dy po swojemu, oddaj¹ mu wiadectwo, i mówi¹: Ty jeden tylko, któremu to wolno twierdziæ, ¿e
nieomylny i ¿yæ. Rozum ludzki przed tob¹ z os³upieniem broñ sk³ada, kiedy widzi, ¿e
tym ¿yjesz, co innych zabija. ¯yj tedy i twierd to samo: ty rzeczywicie musisz byæ
nieomylnym! 5
Andrzej Towiañski (1799-1878), polski mesjanista, za³o¿yciel sekty Ko³o Sprawy Bo¿ej,
wp³ywa³ na polsk¹ emigracjê we Francji (w tym na Adama Mickiewicza), poddany surowej
krytyce przez o. Semenenkê (Towiañski et sa doctrine, Pary¿ 1850), dwa teksty Towiañskiego
trafi³y do Indeksu Ksi¹g Zakazanych (przyp. red.).
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"Wiêc w koñcu có¿ dodam? Tak jak Chrystusowi na Jego twierdzenie odpowiedzia³em rozumem ca³ym i dusz¹ ca³¹: Ty jeste prawd¹! Tak samo i Jego zastêpcy
rozumem i dusz¹ ca³¹ odpowiedzieæ muszê: Piotrze, co Ty twierdzisz, to prawda
zbyt jasna: Ty jeste nieomylny!
Odetchnijmy! Znalelimy to, czegomy szukali. Teraz nam zostaje zobaczyæ:
dlaczego, w czym i jakim sposobem nieomylny.
II.
Widzielimy czyn sam w sobie. On jeden ju¿ wystarczy³, aby nas przekonaæ, ¿e
Papie¿ jest nieomylny.
Teraz trzeba nam widzieæ wewnêtrzn¹ czynu zewnêtrznego stronê i tam w g³êbi
tkwi¹c¹ sam¹ racjê i powód nieomylnoci. Dost¹pimy tego, odpowiadaj¹c na to proste pytanie: Dlaczego Papie¿ jest nieomylny?
Dlaczego? Krótka na to odpowied: dlatego, ¿e Chrystus tak ustanowi³.
Ustanowienie Chrystusa jest z jednej strony powodem, a z drugiej strony dowodem wewnêtrznym, istotnym, a niezbitym nieomylnoci Papie¿a. Chrystus Pan chcia³,
aby Papie¿ by³ nieomylny, bo mia³ swoje przyczyny do tego, i oto powód; nastêpnie
postanowi³ i uczyni³, ¿e jest nieomylny, i oto dowód. To nam trzeba zobaczyæ.
A naprzód, ¿e od ostatniego zaczniemy, postanowi³ i to uczyni³ nasz Pan i Zbawiciel. Tê Jego wolê i ustanowienie objawiaj¹ jasno s³owa, od których nasz¹ mowê
zaczêlimy: "Szymonie, Szymonie, szatan domaga³ siê, aby was przesia³ jako zbo¿e;
Ja za prosi³em za tob¹, aby nie ustawa³a wiara twoja, a ty raz nawrócony, utwierdzaj
braci twoich" (£k 22, 32).
Zaiste, jasne i wyrane s³owa. To te¿ s¹ one niewygodne dla wielu, i w tej chwili
jeszcze, a nawet w tej chwili najbardziej wyst¹pili nowi faryzeusze i nowi uczeni
w pimie, aby je sprz¹tn¹æ z pobojowiska, i tam gdzie w k¹t wrzuciæ miêdzy zbutwia³e
miecie. Mówimy tu o Gallikanach i innych niby katolikach, którzy chcieliby te s³owa
koniecznie jako nic nie znacz¹ce z kodeksu ustaw kocielnych wyrzuciæ. Zdobyli siê na
nie lada dowód: powiadaj¹, ¿e to prywatne s³owa, do w. Piotra osobicie powiedziane,
i nie siêgaj¹ce poza jego ¿ywot miertelny; a wiêc do Papie¿y nie odnosz¹ce siê wcale.
Jednak ci, co tak twierdz¹, zapomnieli niebaczni o jednej rzeczy: ¿e za swego
¿ycia Piotr tych s³ów nie potrzebowa³, bo nie by³ w tym przypadku, aby kogo ze
swych braci Aposto³ów potrzebowa³ by³ utwierdzaæ; Judasza pomiêdzy nimi ju¿
wtedy nie by³o, a ka¿dy inny Aposto³ mia³ nadzwyczajnie sobie dany dar nieomylnoci, i ¿aden nie móg³ byæ i nie by³ przesiany jako zbo¿e przez kusiciela szatana.
Nie do Piotra tedy ostatecznie, ani do Aposto³ów te siê s³owa odnosi³y, ale do ich
nastêpców, do Papie¿y i Biskupów. Zgo³a tedy niebacznie twierdz¹, ¿e tak d³ugo tylko te s³owa trwaæ mia³y, jak ¿ycie Piotrowe.
Ale nastêpnie zapomnieli, ju¿ trzykroæ niebaczni, o daleko wiêkszej rzeczy: ¿e Duch
wiêty w Ewangelii nie zapisywa³ przykazañ Chrystusa Pana (boæ to przecie przykazanie: utwierdzaj!) maj¹cych trwaæ lat dwadziecia lub trzydzieci; ale ¿e te, które zapisa³,
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trwaæ mia³y na zawsze. Chrystus o tych przykazaniach swoich sam przecie¿ powiedzia³: "Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹". Jak to? Piotr w Kociele, to jest Papie¿, ma trwaæ na zawsze; wy to sami powiadacie; powiadacie nastêpnie,
¿e ono przesiewanie jak zbo¿e przez szatana braci Piotrowych, to jest Biskupów,
bêdzie trwa³o zawsze; a potem mówicie, ¿e s³owa Chrystusa Pana do Piotra powiedziane o jego nie upadniêciu w wierze, utwierdzaniu braci, powiedziane mu s¹ tylko
na dni niewiele? Lecz wtedy jakim¿e sposobem Piotr bêdzie zawsze Piotrem? Albo
jak znowu owo przesiewanie po tych dniach niewielu, to jest po ust¹pieniu Piotra,
nie bêdzie bez ratunku i bez naprawy? Jakim¿e sposobem wtedy, nie tylko te s³owa,
ale i wszystkie inne obietnice, przykazania, zapowiedzi, uczynione b¹d Piotrowi,
b¹d Aposto³om, b¹d Kocio³owi ca³emu bêd¹ mog³y byæ trwalsze i przeci¹gn¹æ
siê poza ¿ycie tych pierwszych, do których by³y powiedziane? Jeli jedne maj¹ siê
rozwiaæ jak mg³a poranna po up³ywie pierwszej dnia godziny, dlaczegó¿ drugie trwaæ
bêd¹ mia³y a¿ do po³udnia i do zachodu? Kto tê ró¿nicê wprowadzi³? Kto jej was
nauczy³? A w koñcu, co wtenczas znaczy owo pierwsze uroczyste twierdzenie: Niebo
i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹? Raczej uderzcie siê w piersi i przyznajcie, ¿e t³umacz¹c owe s³owa do Piotra powiedziane, jak wy je t³umaczycie, nie
trafilicie w prawdê, ale siê wierutnie omylilicie.
Podobne niedorzecznoci zwykle siê trafiaj¹ podobnym ludziom. Faryzeusze zawsze s¹ faryzeuszami, i tacy uczeni w pimie, takimi uczonymi po swojemu.
Mimo ich wyk³adów i przek³adów s³owo Chrystusowe, a w tym s³owie wola Jego
i ustanowienie, stoi raz i dobrze na zawsze; i raz na zawsze Piotr ma obowi¹zek i urz¹d
utwierdzania wszystkich braci swoich: Papie¿ utwierdzania Biskupów.
To s³owo za i ustanowienie utwierdzania nic innego nie znacz¹, a tylko, ¿e biskupi
mog¹ siê myliæ, Papie¿ za myliæ siê nie mo¿e. Do tamtych bowiem szatan otrzyma³
prawo, aby ich przesiewa³ jak zbo¿e przez przetak; z pomiêdzy nich tedy plewy i miecie bêd¹ odpada³y i samo tylko dobre ziarno pozostaæ bêdzie mog³o; ale do Piotra, to
jest do Papie¿a, tego prawa szatan nie otrzyma³. Prawda, ¿e tu potrzeba by³o a¿ osobnej modlitwy Chrystusa Pana, takiej to wagi i tak trudna by³a ta sprawa; lecz siê nie
lêkajmy: Chrystus siê modli³ o to, i On, którego Ojciec zawsze wys³uchuje (J 9, 42),
otrzyma³, o co siê modli³: "Ja za - mówi - modli³em siê za tob¹, aby nie ustawa³a wiara
twoja". Nie lêkajmy siê tedy: Piotr przez przetak z³owrogi nigdy przesianym nie bêdzie, jego wiara nigdy nie ustanie, on w wierze zawsze bêdzie nieomylny. A tu¿ za t¹
prawd¹ i pewnoci¹ idzie nastêpstwo i obowi¹zek dla Piotra, dla Kocio³a, dla innych
pasterzy, dla nas wszystkich, nastêpstwo równie¿ przez samego Chrystusa postawione:
A ty, powiada, raz nawrócony, to jest, kiedy po zaparciu siê, jakiego siê dopucisz, ja
ciebie na dobre nawrócê, i ty ju¿ bêdziesz raz na zawsze utwierdzony; wtedy wiêc, raz
nawrócony, utwierdzaj braci twoich. To znaczy: nie doæ, ¿e ty sam w wierze nie upadniesz, ale kiedy bracia twoi w wierze upadaæ bêd¹, ty im twej wiary podawaj rêkê; kto jej
siê chwyci, staæ bêdzie, kto j¹ odepchnie, nêdznie upadnie.
Pamiêtaj¿e Piotrze: Ty nie tylko dla siebie nieomylny, ty nieomylnym i dla nich;
i ca³a nieomylnoæ Kocio³a w wierze na tobie jednym spoczywa.
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Pewne tedy i jasne jest ustanowienie Chrystusa, i to ustanowienie jest dowodem
rzeczy. Na nim oparta wiara nasza wyzywa wszystkich przeciwników na rêkê i nie
lêka siê ¿adnych ich napadów. Mocniejszym od nich wszystkich jest to s³owo i to
ustanowienie Chrystusa.
Lecz my mo¿emy jeszcze pójæ dalej, i w tych samych s³owach Pana naszego i Zbawiciela mo¿emy przenikn¹æ i odkryæ racjê i powód dlaczego tak ustanowi³, dlaczego
Piotr jeden jest osobicie nieomylny. Je¿eli fakt ustanowienia, tylko co przytoczony,
kaza³ nam przystaæ wiar¹ nasz¹ na nieomylnoæ G³owy Kocio³a, tedy powód tego
ustanowienia raz przez nas pojêty ka¿e siê nam przychyliæ do niej ca³ym rozumem
i s¹dem naszym.
***
Có¿ tedy by³o dla Chrystusa Pana powodem zniewalaj¹cym do dania nieomylnoci Piotrowi i jego nastêpcom? On sam to t³umaczy: powodem by³o niebezpieczeñstwo, jakie grozi³o wierze ze strony pokusy przeciwnej, by³a wolnoæ ludzka, o której
mówilimy. Pokusa z tej strony przyjæ musia³a koniecznie. Necesse est, ut veniant scandala. "Konieczne jest, aby przysz³y zgorszenia" (Mt 18, 7) i ta koniecznoæ jest taka
wielka, ¿e niepodobna jest, aby zgorszenia nie przysz³y! Impossibile est, ut non veniant
(£k 17, 1). Tu idzie na prawdê o wolnoæ cz³owieka, bez której nie ma uczynku ludzkiego. Wolnoæ woli, aby siê okaza³a prawdziw¹ wolnoci¹, musi przejæ przez dowiadczenie, czyli próbê. Pokusa, szatan mog¹ siê domagaæ u Boga o to prawo
dowiadczania wolnoci woli ludzkiej; a Bóg wed³ug pewnej sprawiedliwoci odpowiedniej naturze rzeczy, nie mo¿e, ¿e tak powiem, odmówiæ szatanowi skutku jego
domagania siê, ani te¿ chce go mu odmówiæ. Zaiste, gdyby chcia³, nic by Mu niepodobnego nie by³o; ale On, najmêdrszy i najwiêtszy, dzia³a zawsze wed³ug praw i prawide³ m¹droci i s³usznoci z Niego samego wyp³ywaj¹cych. Nie odmawia tedy szatanowi tego domagania siê i choæ nastêpstwami kieruje i ostatni skutek sobie zostawia, puszcza jednak wolnoæ cz³owieka na wszystkie dowiadczenia szatañskie. Przeto
Chrystus musia³ obmyliæ, i Kocio³owi swemu zostawiæ taki rodek i sposób, któryby zapewni³ ten podwójny skutek; jeden, aby wola ludzka mog³a byæ na losy takiej
wolnoci i na wszystkie jej koleje wolno puszczona; drugi za, aby prawda Bo¿a nie
zginê³a jednak w tak ciê¿kim woli ludzkiej doznaniu. Mówiê: aby nie zginê³a: to
jest, aby ona, która jest ¿yciem umys³u i ducha ludzkiego przez wiarê, aby - mówiê ta prawda Bo¿a zachowa³a siê z ca³¹ pewnoci¹ nieomylnoci: ona, która tylko wtedy nie ginie, kiedy nieomyln¹ pozostaje.
Có¿ przeto mia³ uczyniæ Chrystus? A nawet, poniewa¿ tu chodzi o rzecz konieczn¹, co powinien by³ uczyniæ, chc¹c te dwie rzeczy pogodziæ? Musia³ niezawodnie wzi¹æ siê do zdzia³ania cudu; wprawdzie tylko cudu ³aski i Opatrznoci, ale zawsze w swoim rodzaju pewnego cudu; boæ to cud rzeczywisty, aby prawda w sposób
nieomylny ci¹gle i przez tak d³ugie wieki, mimo niepewnej wolnoci ludzkiej, przetrwa³a z pewnoci¹ w umyle cz³owieka.
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Tym cudem jest ten w³anie, który mamy przed oczyma: nieomylnoæ Papie¿a. A¿
tego potrzeba by³o; ale z drugiej strony to jedno wystarczy³o. Uczyni³ tedy Chrystus
ten cud, da³ osobist¹ nieomylnoæ Papie¿owi; uczyni³, bo by³ potrzebny; ale ten jeden
tylko uczyni³, bo tylko tego jednego potrzeba by³o, i ten jeden cud wystarcza³.
Z¿ymaj¹ siê na ten widok przeciwnicy nasi; taki dar Bo¿y zdaje siê im przekraczaæ
wszelkie granice i nie chc¹ go uznaæ. Za wiele dla nich, aby Papie¿ by³ nieomylnym,
a tymczasem sami targaj¹ siê na nieskoñczenie wiêcej, i chc¹c nieomylnoæ papiesk¹
czym innym zast¹piæ, zamiast jednego Bo¿ego cudu, mno¿¹ swe ludzkie cudactwa bez
liku i szyku. Przypatrzmy siê bli¿ej tej ich robocie: ona nas dok³adnie nauczy, jak b³¹d
przeciwników nie ma za sob¹ ¿adnej racji, i jak nasza prawda ma za sob¹ wszystkie racje.
***
Tu nam trzeba postawiæ prawid³o, którego tylko dotknêlimy, a które samo z siebie
jest niezaprzeczone. Bóg cudami ani wiatem, ani ludmi nie rz¹dzi, a jeli Mu kiedy
do tych rz¹dów potrzebne cuda, cudów jednak bez potrzeby nie mno¿y. Wszechmocny a m¹dry, jednym s³owem stwarza³ rzecz ka¿d¹; rzek³: Stañ siê wiat³o! I sta³o siê
wiat³o. Jednego s³owa doæ by³o: i jedno te¿ wyrzek³; drugie by³oby by³o zanadto.
Wiêc gdzie jednego cudu dosyæ, dwóch, a tym bardziej stu i tysi¹ca nie czyni.
Chrystus przeciwko wolnoci ludzkiej i wszystkim jej pokusom mia³ prawdê swoj¹
i jej w przekazywaniu takim, o jakim mówilimy, moralnym i opatrznym cudem. Móg³
by³ i On niezawodnie rozmno¿yæ takie cuda bez liczby i koñca. Ale, czy¿ to odpowiada³oby temu sposobowi, jakim Bóg wiat i ludzi rz¹dzi? Jakim Jego dzia³a wszechmocnoæ? Jakim Jego wszystko kieruje m¹droæ?
Tego by chcieli przeciwnicy nieomylnoci papieskiej, i tu nam podaj¹ te, o których wspomnielimy, swoje ludzkie sposoby, w rzekomo mêdrsze i mocniejsze ni¿
Bo¿e, i wmawiaj¹ w nas jeszcze, ¿e Chrystus tak niezawodnie uczyni³. Nie, tak Chrystus nie uczyni³. Ale wemy przed oczy te ich wynalazki, choæby dlatego, by siê w³anie przekonaæ, jak nie maj¹ ¿adnej racji, a zarazem, ¿e Chrystus tak nie móg³ uczyniæ; nie móg³ ¿adn¹ miar¹ staæ siê do nich podobnym.
***
Pierwszy sposób jest protestancki. Ten sobie na wszystko pozwala, i przed niczym
siê nie cofa. Je¿eli nieomylnoæ, tedy ju¿ dla wszystkich. Wszyscy wierni razem, i ka¿dy z osobna, nieomylni, i nieomylny. Czyta Pismo, a Duch wiêty szepce mu do rozumu: co z tego wyniknie, to wierutna prawda i najprawdziwsza wiara. Któ¿by mia³
stawaæ porodku miêdzy Bogiem a sumieniem? By³oby to ubli¿aæ Bogu, a sumienie
cz³owieka pêtaæ w kajdany! Precz z porednikami! Sumienie wolne i Bogu tylko wolny
do niego dostêp. On omyliæ siê nie mo¿e i nie omyli. Wiêc nieomylnoæ w bezporednim dzia³aniu Boga; a ka¿da ¿ywa dusza tylko tym sposobem, a tym niezawodnie,
staje siê w wierze nieomylna!
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Tym sposobem? Nieomylna? A ja wam powiadam, ¿e ani tym sposobem, ani
nieomylna.
A najprzód nie tym sposobem. Ju¿ zgo³a nie patrzê na to, co siê dzieje, i widzieæ
jeszcze nie chcê, jakie skutki z tego waszego sposobu po ca³ym wiecie ju¿ dawno wynik³y; sam ten wasz sposób dojcia do nieomylnoci w wierze biorê pod rozs¹dzenie.
¯eby ka¿dy tym sposobem do niej doszed³, tyle trzeba cudów, ile bêdzie ludzi. Bo
ka¿dy przecie¿ ma wolnoæ w wyborze swego rozumienia prawdy, i ¿eby tê wolnoæ
zawsze i wszêdzie i to ka¿dego wiernego zabezpieczyæ od upadku, to jest od pomy³ki,
trzeba takiego samego moralnego i opatrznego cudu dla ka¿dego z osobna, i dla niego
jeszcze zawsze i wszêdzie, jakim nauka katolicka jednego tylko Papie¿a obdarza. Czy¿
nie widzicie, ¿e wtedy dopiero by³yby cuda, cuda, cuda; i Bóg samymi by cudami wiat
rz¹dzi³; albo inaczej nie by³oby nieomylnoci, tym samym ani wiary prawdziwej? Có¿
tedy czynicie? Jednego cudu wam za wiele, czy¿ wiêc dlatego potrzeba wam ich by³o
masy ca³ej? Za wiele wam jednego Papie¿a, czy¿ dlatego robicie ich sobie tysi¹ce i miliony? Lecz ja was rozumiem: tak by³oby milej dla waszej zarozumia³oci, która nie
chce byæ uczniem, ale woli byæ nauczycielem; tak by³oby dogodniej dla waszego pysznego karku, który nie chce siê ugi¹æ nawet przed Namiestnikiem Chrystusa, przed
zastêpc¹ Boga; i woli nim byæ sam dla siebie. Lecz wybaczcie. Nie patrzy Bóg na tak¹
nasz¹ wygodê. A wiêc nie tym sposobem.
Lecz nastêpnie ani nieomylna wiara! Ba, gdyby w tym wszystkim co mówicie by³a
za wami prawda, odpowiedzia³aby jej natychmiast rzecz sama i jej oczywisty skutek; to
jest: ¿e gdyby w ten sposób, o jakim prawicie, Chrystus zabezpieczy³ by³ nieomylne
przekazywanie swej prawdy i wiary, by³aby najpierw miêdzy wami za dowód tej rzeczy,
jednoæ jaka, a przynajmniej pozór jednoci. Bo to sobie dobrze powiedzmy: wiara
nieomylna to wiara prawdziwa, a wiar prawdziwych nie ma dwóch, a tym bardziej
dwudziestu lub dwustu; jest ona jedna tylko, jak prawda jedna. Wiêc jeli jest u was
prawdziwa i nieomylna, musi byæ jedna tak¿e i jedna koniecznie. Wszak¿e patrzcie na
skutek: tu i pozoru jednoci miêdzy wami nie ma; u was ile g³ów, tyle zdañ; a jeli
chc¹c zaradziæ z³emu, g³ów kilka zgodzi siê niby na jedno zdanie, tedy jeszcze to jedno
zdanie w ka¿dej z tych g³ów rozpadnie siê na inne znaczenie i inne rozumienie. Wiêc
nie ma jednoci, wiêc wasza wiara nie jest nieomylna, i sami nam dajecie tej rzeczy
nieomylny dowód: w³anie ten brak jednoci. Widaæ, ¿e tam wewn¹trz w was nie mieszka
Duch wiêty, który jeli na zewn¹trz mówi wszystkimi jêzykami, we wszystkich jednak¿e mówi tylko jedn¹ i t¹ sam¹ prawdê. Dajcie¿ nam tedy pokój i nie mówcie
nam o wierze nieomylnej: wy nie tylko nieomylnej, wy ¿adnej nie macie; bo kto
nieomylnej nie ma, ten ¿adnej nie ma. Wiarê albo wewn¹trz o¿ywia Duch wiêty
i wtedy ¿yje jedna i ca³a na zewn¹trz; albo tam Ducha wiêtego nie ma, i wtedy nie
¿yje, i jak ka¿dy trup, rozk³ada siê i rozprasza na wszystkie strony. I tak jest u was. Na
co to wam wysz³o: nie chcieæ mieæ poredników miêdzy sob¹ a Bogiem? Macie natomiast czego chcielicie, ale nieomylnoci nie macie, ale wiary nie macie.
Mo¿emy tedy skoñczyæ sprawê z protestantami. Niech sobie dowodz¹ ile tylko chc¹,
¿e tym sposobem jakim oni prawi¹, Chrystus w swoim Kociele ustanowi³ nieomylne
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przekazywanie swojej prawdy nieomylnej. Wszystkie przyczyny z góry i wszystkie skutki
z do³u wielkim g³osem im odpowiadaj¹: Nieprawda, tak nie jest, i tak byæ nie mog³o.
***
Zostaje drugi sposób, który nam jako przez Chrystusa obrany zachwalaj¹ inni,
nieco roztropniejsi naukotwórcy. Nazwijmy go jak siê podoba: biskupim, gallikañskim, albo po prawdziwym jego nazwisku: schizmatyckim. Zasadza siê na tym, ¿e
biskupi wszyscy razem wziêci, przechowuj¹ w swoim gronie dar nieomylnoci. Nale¿y do nich Papie¿, i to jako g³owa na pierwszym miejscu, jeli tylko z biskupami
siê zgadza; ale broñ Bo¿e, gdyby siê nie zgodzi³, rzesza biskupów mo¿e go wtedy
pomin¹æ, a wreszcie - jeli potrzeba - i z urzêdu z³o¿yæ. Albowiem cia³o biskupów
ma to w swojej mocy, w³asn¹ g³owê mo¿e sobie uci¹æ i inn¹ na miejscu pierwszej na
swój tu³ów postawiæ. Bo tu w tym drugim sposobie taki jest dogmat: ¿e Sobór biskupów jest wy¿szy od Papie¿a, i jeli mu siê tak zdawaæ bêdzie, mo¿e ze swoj¹ g³ow¹
czyniæ co mu siê podoba. Nie wypowiada wprawdzie tego nastêpstwa niniejsza nauka
w taki jaskrawy sposób; ale logika na jej miejscu z tym lepszym prawem wyjmuje jej to
z zanadrza. A s¹ na potwierdzenie i fakty, to jest pokuszenia siê na podobne zamachy.
Nieomylnoæ tedy, powiadaj¹, jest w rzeszy ca³ej biskupów. Lecz gdzie¿ bêdzie nieomylnoæ, jeli siê to cia³o biskupie na dwoje lub na kilkoro rozdzieli? Tu siê te¿ dziel¹
i zdania. Jedni powiadaj¹, ¿e gdy równe bêd¹ czêci, jedna z Papie¿em, a druga przeciw,
tym bardziej, jeli wiêksza czêæ biskupów bêdzie z Papie¿em, nieomylnoæ tam bêdzie gdzie Papie¿. Drudzy twierdz¹, ¿e tego nie dosyæ, ale ¿e choæby nie tylko równa,
lecz mniejsza czêæ pasterzy Kocio³a by³a przeciwn¹, ju¿ wystarcza, aby nieomylnoæ
nie by³a po stronie wiêkszoci nawet z Papie¿em. Pod tym wzglêdem mamy w tej chwili przed oczyma dziwne zjawisko. S³yszymy u wrót niniejszego Soboru6 tak zaciêtych
zwolenników mniemanych praw mniejszoci, ¿e nie wahaj¹ siê twierdziæ, i¿ najmniejsza mniejszoæ mo¿e przeszkodziæ, by zapad³y uchwa³y wiêkszoci, choæby najwiêkszej, i jednozgodnie z Papie¿em wyrokuj¹cej. G³ono wo³aj¹, ¿e na Soborach potrzeba
jednomylnoci, przynajmniej moralnej. Mój Bo¿e, kto by siê tego spodziewa³! Wszyscy ludzie rozs¹dni, a tym bardziej duchowni i po Bo¿emu o rzeczach ludzkich s¹dz¹cy, potêpili dawno owo nasze nieszczêliwe polskie: Liberum veto. Trzeba tedy by³o
tego siê nam doczekaæ, ¿e ludzie, którzy w³anie powinni byli byæ po Bo¿emu rozs¹dni, to jest, ¿e biskupi niektórzy do tego stopnia siê zapomnieli, i¿ z zaciêtoci¹ podobn¹ do naszej dawnej szlacheckiej wprowadzaj¹ to samo prawdziwe nasze liberum
veto, nie ju¿ do polityki, ale do Kocio³a, nie ju¿ do sejmu, ale do Soboru, i chc¹ nim
drogê zagrodziæ nie ju¿ ludzkiemu rozs¹dkowi i prawu, ale Duchowi wiêtemu. Bo
czy¿ nie widz¹, o jak¿e dziwnie zalepieni! ¯e jeli przy tym obstawaæ bêdziemy, wtedy
doæ bêdzie takiego jednego: Nie pozwalam!, aby po wszystkie razy Duchowi wiêtemu w Kociele usta ci¹gle i zawsze zamykaæ. Zaprawdê, niepojête zalepienie!
6

Przypominamy okolicznoci, w których wyg³oszona by³a ta mowa.
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Lecz jakie¿ dalsze nastêpstwo tego nies³ychanego twierdzenia, ¿e byle jaka mniejszoæ mo¿e przeszkodziæ uchwa³om choæby najliczniejszej wiêkszoci? Czy¿ tu na dnie
nie siedzi to oczywiste przypuszczenie, ¿e mniejszoæ w ka¿dym razie mo¿e mieæ racjê
i prawdê za sob¹, owszem, ¿e j¹ ma w rzeczy samej? Gdyby prawda nie by³a z jej
strony, to oczywiste, ¿e sprzeciwienie siê mniejszoci nie mog³oby w niczym przeszkodziæ temu, co wiêkszoæ postanowiæ zamierza. Wiêc prawda jest po stronie
mniejszoci, a przynajmniej byæ mo¿e. A jeli tak, có¿ ma wtedy pohamowaæ tê mniejszoæ, aby siê nie posunê³a do ostatniego kroku i g³ono nie mia³a owiadczyæ, ¿e
istotnie to jedno jest prawd¹ i dogmatem kocielnym, co ona twierdzi? Czy j¹
wstyd zatrzyma, czy bojañ, czy szlachetniejsza mi³oæ pokoju i zgody? S³abe to
szranki, i mamy sto przyk³adów, ¿e powstrzymaæ nie by³y zdolne. Lecz tu zreszt¹ nie
o to idzie, czy siê mniejszoæ powstrzyma, lecz o to, czy to jest jej obowi¹zkiem: idzie
o logiczn¹ racjê takiego obowi¹zku. Otó¿ tej racji nie ma, i nastêpnie raz przypuciwszy owe prawa mniejszoci, nie ma dla niej zgo³a obowi¹zku powstrzymania siê. Raz,
mówiê, przypuciwszy, ¿e mniejszoæ mo¿e mieæ racjê przeciwko wiêkszoci, tym samym daje siê jej pe³ne prawo uchwalania, jako dogmatu wiary, tego co siê jej bêdzie
podoba³o. I takie jest ostatnie i prawdziwe nastêpstwo tego nies³ychanego twierdzenia: ¿e Sobór nic postanowiæ nie mo¿e bez jednomylnoci, jak j¹ nazywaj¹, moralnej;
takie, mówiê, nastêpstwo, ¿e wtedy mniejszoæ ma prawo do nieomylnoci w wierze.
A oto w te lady i z tego samego powodu, wiêkszoæ ma równie¿, co najmniej prawo do tej nieomylnoci, bo i ona równie dobra jak mniejszoæ. Nie dosyæ; lecz jeli siê
ta wiêkszoæ znowu na kilka obozów rozejdzie, ka¿dy z nich bêdzie mia³ takie samo
prawo, bo ka¿dy jest równie wa¿n¹ mniejszoci¹. Tym sposobem coraz dalej i coraz
bli¿ej idziemy do tego samego kresu, do którego ju¿ zaszli protestanci, z t¹ jedn¹ ró¿nic¹, ¿e u tych ostatnich ka¿dy pojedynczy wierny jest takim najwy¿szym nieomylnym sêdzi¹, a w tym schizmatyckim przypuszczeniu urz¹d ten piastuj¹ tylko pojedynczy biskupi, lub grupki ich mniej lub bardziej liczne. Ta jedna tylko zachodzi ró¿nica,
a z reszt¹ wszystko jest to samo. A wiêc i te same przyczyny i dowody, które protestanckie przypuszczenie obali³y, obalaj¹ i niniejsze. Tak Chrystus nie móg³ ustanowiæ, bo
tym sposobem nie by³by zabezpieczy³ swej prawdy wiêtej, ani jej uratowa³ od wszystkich pokus i przepraw wolnoci ludzkiej. Niech¿e tedy ju¿ raz precz odejdzie b³¹d
ludzki, i niech nam jedna pozostanie jasna prawda Bo¿a.
Mo¿e tu nam kto zarzuci, ¿e tylko o mniejszociach mówimy, ¿e podejmujemy
wyprawê naprzeciw pojedynczym grupom biskupów, a tu idzie o wiêkszoæ ca³ego
Episkopatu, który niew¹tpliwie do nieomylnoci prawo posiada. A wiêc dobrze, mówmy o wiêkszoci, i zobaczymy czy i do niej nie stosuje siê to samo. Tylko tymczasem
niech nam dadz¹ za wygran¹ i przyznaj¹, ¿e mniejszoæ nie ma ¿adnego osobnego
prawa do utrzymania swego zdania przeciwko wiêkszoci, kiedy siê ta raz owiadczy;
niech nam to dadz¹, ¿e jeliby jaka mniejszoæ mog³a mieæ racjê przeciwko wiêkszoci,
tedy i druga przyjæ mo¿e z tak¹¿ racj¹, i dziesi¹ta, i setna mniejszoæ taka, a wtedy
idziemy koniecznie do tego ostatniego nastêpstwa, ¿e ka¿dy zbór ma równe prawo do
nieomylnoci, owszem, jeszcze wiêcej: ¿e wtedy ka¿da g³owa biskupia jest równie nie-
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omyln¹ jak wszystkie inne; przypuszczenie, które z koniecznoci poci¹ga za sob¹, ¿e
siê wtenczas dwiga przed nami nowego rodzaju protestantyzm z samych biskupów
z³o¿ony, jeli nie tak gêsty co do liczby, pewnie nie mniej gruby co do niedorzecznoci,
i pod tymi samymi co i zwyk³y protestantyzm pociskami upadaj¹cy. Niech to przyznaj¹, a sprawa z mniejszoci¹ skoñczona, i mo¿emy przejæ do wiêkszoci.
Twierdzi tedy nauka katolicka, ¿e ani wiêkszoæ biskupów, ani nawet - co najwa¿niejsza - ca³e ich wiêtobliwe grono nie ma w sobie nieomylnoci, jeli jest osobno od
Papie¿a uwa¿ane. Czynimy tu przypuszczenie tak osobno od Papie¿a uwa¿anego ca³ego Episkopatu, bo jestemy zmuszeni takowe uczyniæ. Dziêki Bogu, w rzeczywistoci
nigdy nie zdarzy³o siê, by Episkopat w swej wiêkszoci postawi³ siê osobno od Papie¿a;
a ju¿ to z wszelk¹ pewnoci¹ nie zdarzy³o siê nigdy, aby Papie¿ nie mia³ z sob¹ w najgorszym razie jeli nie wiêkszoci liczebnej, tedy znacznego jednak pocztu biskupów, który to poczet stanowi w takim razie ca³kowity prawdziwy Episkopat7. Wiêc
nigdy w rzeczy i w istocie Papie¿ nie by³ bez Episkopatu, ani Episkopat bez Papie¿a,
i zdawa³oby siê niepotrzebnym przypuszczaæ, chocia¿by myl¹ tylko podobn¹ niebywa³oæ. Przypuszczenie to jednak tysi¹ckroæ by³o przez przeciwników przyjête i postawione, i dlatego, bymy dobrze chcieli, tedy nie mo¿emy go pomin¹æ. Twierdzimy
przeto, co w logicznym nastêpstwie twierdziæ nauka katolicka musi, ¿e gdyby ca³y
Episkopat, co nie daj Bo¿e, osobno siê postawi³, i gdyby wiêkszoæ jego co przeciwnego og³osi³a temu co twierdzi Papie¿, nie przy nim by³aby prawda, ale przy Papie¿u.
Dowód jest prosty i jasny: bo nie przy Episkopacie, ale przy Papie¿u jest nieomylnoæ,
czyli ¿e cilej i dok³adniej powiem: przy Papie¿u jest racja nieomylnoci.
Mówimy, ¿e przy Papie¿u. I tu siê znowu opieramy na tym fakcie, ¿e tak Chrystus
ustanowi³. Zbyt jasno patrzylimy przed chwil¹ na fakt ten uroczysty ustanowienia
Chrystusowego i s³yszelimy w ca³ej ich donios³oci owe s³owa Zbawiciela, wyrzeczone na wszystkie wieki przysz³e a¿ do skoñczenia wiata, którymi nie Aposto³om ka¿e
utwierdzaæ Piotra, ale Piotrowi mówi: Utwierdzaj twych braci; którymi nie Episkopatowi przyrzeka, ¿e bêdzie mia³ kiedykolwiek racjê przeciw Papie¿owi, ale Papie¿owi
przyrzeka i rozkazuje, aby zawsze mia³ racjê przeciwko Episkopatowi, ile ten razy dobrowolnie wpadnie na przetak szatañski i z dopuszczenia Bo¿ego widzieæ bêdzie musia³ przesiewane przezeñ swe plewy, nawet tego nie wiedz¹c dobrze, czy wiêcej tam
bêdzie mieci czy zbo¿a, skoro mu nic o tym nie powiedzia³ Chrystus. To widzielimy
i to s³yszelimy, wiêc na tym siê opieramy: dla nas zakonem i podstaw¹ wiary nie jest
jakie s³owo Chrystusa, które przeciwnicy le dos³yszeli, kiedy myl¹, ¿e powiedzia³
do Aposto³ów: Bracia, utwierdzajcie Szymona, ale jest nim koniecznie to inne prawdziwe s³owo Chrystusa: Szymonie, utwierdzaj braci twoich! Wiêc nieomylnoæ, wiêc
sama racja nieomylnoci jest przy Papie¿u, nawet przeciwko wiêkszoci biskupów, jeli ju¿ koniecznie mamy wywo³ywaæ tê wiêkszoæ, i tak jak przeciwnicy czyni¹, stawiæ
j¹ wymylonym przeciwieñstwie z Papie¿em.
Lepsze wy³o¿enie i wyjanienie tej kwestii nale¿y do rozprawy od pocz¹tku zapowiedzianej, o stosunku biskupów do Papie¿a, a któr¹ dajemy poni¿ej.
7

Kazanie o Papie¿u jako podwalinie wiary...

189

Wszak¿e my i drug¹ rzecz zaczêlimy ogl¹daæ i g³êbiej pojmowaæ, to jest, jaki by³
powód tego ustanowienia Chrystusowego i jakie prawid³o; i ten nam widok w tej
chwili wraca tu z ca³¹ si³¹. Powodem pierwszym dla Chrystusa by³o niebezpieczeñstwo gro¿¹ce wierze ludzkiej i prawdzie Bo¿ej ze strony wolnoci cz³owieka; powodem znowu najbli¿szym i ostatnim by³a chêæ zabezpieczenia tej prawdy i tej wiary
od owego zagro¿enia przez wolnoæ; skutkiem za jednego i drugiego by³ cud Opatrznoci Bo¿ej, owa udzielona Kocio³owi nieomylnoæ. Za tym powodem i tym skutkiem kierowa³o prawid³o godne zaiste Boga, a którego Bóg zawsze w swych dzie³ach
siê trzyma; prawid³o w tym le¿¹ce, ¿e jeli niekiedy Bóg cudów do swoich rz¹dów
u¿ywa, czyni to wtenczas tylko, kiedy s¹ potrzebne; bez potrzeby Bóg siê do cudów
nie ucieka i nie mno¿y ich bez liczby i miary.
Co gdy tak jest koniecznie, ca³a ta sprawa najjaniej nam przed oczyma siê roztacza. Oczywiste to bowiem, ¿e dla utrzymania prawdy i wiary w ca³ej ich nieomylnoci
w Kociele, dosyæ i najzupe³niej dosyæ, aby jeden Papie¿ mia³ sobie zapewnion¹ nieomylnoæ w sposób konieczny i który nigdy chybiæ nie mo¿e. Wtedy wcale nie jest
rzecz¹ potrzebn¹, aby biskupi mieli sobie zapewnion¹ nieomylnoæ w taki sam sposób niechybny i konieczny. Mog¹ oni j¹ mieæ zapewnion¹ w sposób moralny, to jest,
¿e bêd¹c wierni ³asce, nie ulegn¹ pokusom szatañskim, i wtedy id¹c za natchnieniem
tego samego Ducha wiêtego, który Papie¿a trzyma z koniecznoci w obowi¹zku, mog¹
i oni, to jest biskupi chocia¿ wystawieni na niebezpieczeñstwo, wyjæ jednak z niego
zwyciêsko i byæ w ten sposób moralnie, a zarazem faktycznie nieomylnymi8. I to
tym bardziej bêd¹ to mogli, ¿e maj¹ ska³ê niewzruszon¹, której ¿adna pokusa nie
tknie, a o któr¹ ³atwo siê im zawsze opieraæ. Mog¹ tedy biskupi, chocia¿ nie w cudowny, a tylko moralny, zawsze jednak w prawdziwy sposób, mog¹ i bêd¹ zawsze mogli,
jeli tylko zechc¹, byæ prawdziwie nieomylnymi bez ¿adnego cudu. Lecz dla tego samego nie potrzebuj¹ zgo³a w taki niechybny i konieczny i cudowny sposób w jaki
Papie¿, byæ i oni nieomylnymi, i dla tego te¿ nie s¹ nimi zaiste.
Czy¿ bowiem nie widzimy, ¿e inaczej wpadamy w niedorzecznoæ, i¿ musia³by ten
cud niepotrzebny, tylekroæ razy byæ pomno¿onym, ile by w Episkopacie znajdowa³o
siê g³ów biskupich? W rzeczy samej, aby jakie cia³o moralne przez ci¹g d³ugich wieków utrzyma³o siê zawsze i we wszystkich przypadkach, we wszystkich sprawach i zadaniach nie tylko przy jednym i tym samym zdaniu, ale jeszcze przy prawdziwym,
temu potrzeba bez ¿adnej w¹tpliwoci czego wiêcej, ni¿ zwyk³ych warunków natury
ludzkiej, zostawionej na ca³¹ grê wolnoci swojej, i rzecz ta tak dalece w przyrodzony
sposób jest niemo¿liwa, ¿e nawet przypadkiem staæ siê nie mo¿e, ¿e tu istotnie potrzebny jest cud. Lecz ten cud nie bêdzie pojedynczy wcale; on musi byæ pomno¿ony
tyle razy, ile bêdzie g³ów koniecznie potrzebnych do otrzymania takiego nieomylnego
skutku, a zatem przynajmniej tyle, ile ich ka¿d¹ ra¿¹ bêdzie potrzeba do utworzenia
wiêkszoci. Dla tej liczby przynajmniej Duch wiêty musi powtarzaæ za ka¿dym razem i we wszystkim ten sam cud, którego zdzia³anie nauka katolicka przypisuje mu
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jedynie na korzyæ jednego Papie¿a. Ile tu cudów, ale zarazem ilu Papie¿y! Zwolennicy
tej zam¹conej nauki, biedni zbiegowie od prawdy, sami nie wiedz¹ jak siê ³api¹ we
w³asne potrzaski. Jednego im Papie¿a nieomylnego za wiele by³o; a¿ tu tym samym
zamachem, którym tamtego nieomylnoæ odrzucaj¹, przywodz¹ do Kocio³a ze wszystkich zacianków Papie¿y nieomylnych bez liku i chc¹ jeszcze, aby Pan Bóg dla wszystkich te same cuda sprawia³, jaki czyni dla tamtego jednego, chocia¿ nie ma do tego
¿adnej przyczyny i potrzeby, chyba ta tylko, ¿e tamten Bo¿y Papie¿ dla ich niesfornoci i dumy zbyteczny jest i nieznony. Lecz darmo; Bóg nie patrzy na to, co im siê
chce lub nie chce; patrzy na to co potrzebne, co m¹dre, co Jego godne. Wszechmocnoæ Jego nie bawi siê w cuda; nie chce ubli¿yæ sobie samej: nie chce nastêpnie ubli¿yæ i dzie³u swojemu, nie chce stworzenia swego i jego natury gwa³ciæ cudami, jak
gdyby nierozmylnie dawa³a mu by³a kiedy w³asne jego prawo i zakon; nie chce
szczególniej tego, co jest najwy¿szym w stworzeniu, to jest wolnoci ludzkiej, krêpowaæ albo cieniaæ tam, gdzie tego nie potrzeba. Jak morskiej topieli pozwala raz
lniæ siê lazurem, a drugi raz m¹ciæ siê po ca³ym swoim obszarze i pieniæ siê i szumieæ; tak i wolnoci ludzkiej Bóg tego samego dozwala; doæ Mu, ¿e temu morzu
postawi³ brzeg jeden, ska³ê nieprzepart¹, o któr¹ musz¹ siê roztr¹ciæ wszystkie jego
wa³y nadête. T¹ ska³¹ jest Papie¿ w swej nieomylnoci, tym morzem s¹ biskupi i wszystko co za nimi: pogodnym, jeli z tamt¹ na równi, wzburzonym i rozhukanym, jeli siê
przeciwko niej miota. Przeto wolno tym wa³om miotaæ siê i ze wszystkimi wichrami
ubiegaæ siê o lepsze, Bóg im tego dozwala; ju¿ bowiem zrobi³ swój cud, ju¿ uprzednio
postanowi³ ska³ê, która przeciwko nim wystarczy; one wszystkie nad ni¹ siê nie wznios¹,
choæ ona jedna ich trzyma, i ziemi wiêtej nie zalej¹ potopem.
A wiêc Chrystus dawszy nieomylnoæ Piotrowi i Papie¿om, nie potrzebowa³ jej
dawaæ biskupom, nie mia³ do tego powodu ani przyczyny; owszem, jeli mia³ jakie, to mia³ przeciwne przyczyny i powody. A wiêc jeli fakt sam ustanowienia ju¿
nam raz dowiód³ i zawiadczy³, ¿e nieomylnoæ nie by³a dana biskupom osobno od
Papie¿a, teraz, racja tego faktu g³êbiej nas wtajemnicza do ca³ej rzeczy i zda siê g³ono
do nas mówiæ: ¿e tak Chrystus nie powinien by³ uczyniæ; ¿e dobrze, s³usznie, m¹drze
i jak na Boga przystoi uczyni³, i¿ tak nie ustanowi³. Rzeczywicie najlepiej i najm¹drzej, i z wiêksz¹ chwa³¹ Bo¿¹, i z naszym w³asnym wiêkszym po¿ytkiem, a nawet
chwa³¹, ustanowi³ Chrystus co innego; to jest, ¿e Papie¿ jeden posiada nieomylnoæ
w sposób wyj¹tkowy i konieczny, wszyscy za inni biskupi mog¹ j¹ posiadaæ i posiadaj¹ w sposób zwyczajny i uzale¿niony od ich wolnoci. I chocia¿ to prawda, ¿e przy
takim ustanowieniu mog³oby siê w koñcu zdarzyæ, ¿e wiêkszoæ biskupów odpaæ by
mog³a od prawdy; ale nikt nie zarêcza przeciwników, ¿e siê co podobnego staæ musi
koniecznie. Gdyby siê to nawet sta³o, prawda i wiara, a z nimi Koció³ przez to by nie
run¹³, lecz tego nie nale¿y niepotrzebnie przypuszczaæ. My owszem twierdzimy, ¿e
prostym, moralnym sposobem, u¿ywaj¹c z jednej strony swej zwyk³ej ³aski, a z drugiej
kieruj¹c wolê ludzk¹, bez wysi³ku i cudu, Chrystus jest zdolny to sprawiæ, ¿e wiêksza
liczba biskupów bêdzie w danym razie przy prawdzie i przy Papie¿u, raz to sprawiwszy, ¿e ju¿ jest w Kociele Papie¿, ten konieczny punkt podpory. Gdyby Papie¿a w Ko-
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ciele nie by³o, rzecz by³aby moralnie niepodobna i wróci³yby wszystkie racje wy¿ej
dotkniête, a o cuda wo³aj¹ce; i wtedy bymy czego podobnego twierdziæ nie mogli.
Lecz skoro raz jest Papie¿, nie ma ¿adnego moralnego niepodobieñstwa, aby wiêkszoæ biskupów w ka¿dym danym razie z nim wiernie trzyma³a. Historia sama dostatecznie nam to zatwierdza. Wiêc tym bardziej odpychamy owo widmo wiêkszoci biskupów przeciwnej Papie¿owi; chocia¿ zarazem z drugiej strony tym bardziej koniecznie twierdzimy, ¿e Chrystus Pan ¿adnej wiêkszoci owej nieomylnoci nie da³ o jakiej
mowa, a która w tej chwili pokazuje siê dwakroæ i trzykroæ niepotrzebn¹.
Niech raz zobacz¹ przeciwnicy i niechaj uczcz¹ to dwoje: naprzód sam fakt ustanowienia w ca³ej prostocie i znaczeniu swoim; nastêpnie najg³êbsz¹ a Boga godn¹ przyczynê tego faktu. A gdyby nawet staæ siê mog³o, co oni zbyt niebacznie, a z takim
uporem utrzymuj¹, a co my uwa¿amy za moralne niepodobieñstwo, gdyby, mówiê,
wiêkszoæ biskupów mog³a co innego w wierze nauczaæ, ani¿eli Papie¿, niechaj¿e na
taki przypadek ju¿ raz maj¹ niechybne prawid³o i s¹d, ¿e wtedy nieomylnoæ by³aby
zawsze tam, gdzie j¹ Chrystus Pan z³o¿y³, a nie gdzie indziej, jak tylko w Papie¿u.
***
Rozprawa z racjami skoñczona; niech nam wolno bêdzie teraz powo³aæ siê na wiadectwo historii, która jak wprzód protestanckim podobnym kocielnym pleceniom,
tak teraz temu schizmatyckiemu budowaniu jawny fa³sz zadaje. Dowód to nie byle
jaki i który przez to, co siê sta³o, to jest faktami spe³nionymi równie dok³adnie wykazuje z do³u to, co ju¿ z góry wykaza³a nam owa g³êbsza racja rzeczy, dziêki której wiemy, jak siê wszystko staæ by³o powinno.
Gdyby Chrystus Pan powierzy³ by³ nieomylnoæ w przekazywaniu wiary ca³emu
a jednemu tylko gronu biskupów i gdyby wskutek tego Duch wiêty o¿ywia³ je i prowadzi³ niechybnie do ziszczenia tego celu, wtedy z pewnoci¹ by³aby zawsze jednoæ
miêdzy biskupami: to cia³o nieomylne nie mog³oby siê rozbiæ na coraz liczniejsze
kawa³ki i gromady, ka¿da co innego nauczaj¹ce, a wyklinaj¹ce siê nawzajem; szczególniej za nic nie mog³oby ¿adn¹ miar¹ nast¹piæ, aby te grupy i gromady tak siê
pomno¿y³y, by ¿adna z nich nie stanowi³a wiêkszoci w stosunku do ca³kowitej liczby
wszystkich biskupów. Otó¿ jeli dzisiaj z ³aski Bo¿ej tego nie ma, i porachowawszy
wszystkich biskupów na wiecie, liczebna ich wiêkszoæ znajduje siê w Kociele, który
siê nazywa rzymsko-katolickim; by³y jednak takie chwile w historii, i nie raz, i przez
czas nie krótki, gdzie wiêksza czêæ ca³kowitej liczby biskupów nie sta³a po ¿adnej
stronie, tak i¿ nie mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e jest w chrzecijañstwie jaka nauka,
jaka dogmatyczna ca³oæ, która ma za sob¹ wiêkszoæ liczebn¹ biskupów. Otó¿ to
by ¿adn¹ miar¹ staæ siê nie mog³o, gdyby Chrystus powierzy³ nieomylnoæ w wierze
cia³u biskupów, a przynajmniej jego wiêkszoci. Pominê tu ariañskie czasy, o których
co jeszcze gorszego o wiêkszoci biskupów mo¿na by twierdziæ, i przypomniawszy
sobie, jak wówczas w Rimini i w Seleucei biskupi Zachodu i Wschodu na jeden i ten
sam b³¹d zezwolili, mo¿na by ze wiêtym Hieronimem zawo³aæ: Zajêcza³ wiat ze
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zdziwieniem, zobaczywszy, ¿e jest ariañskim! Przeciwko nam niczego by to nie dowodzi³o, w³anie dlatego, ¿e wed³ug nas nieomylnoæ w wierze nie le¿y w gronie
biskupów, o ile to grono samo w sobie i bez Papie¿a bêdzie traktowane. Owszem, to
by nam by³o tym bardziej na rêkê i taki przyk³ad z historii wykazuj¹cy, ¿e wiêkszoæ
biskupów nawet tych, co nie byli odszczepieni od Kocio³a, a powszechnie uwa¿ani
byli za prawowiernych, jednak¿e owiadczy³a siê raz by³a za niew¹tpliwym b³êdem,
taki przyk³ad, powtarzam, od razu i stanowczo by dowiód³, ¿e nieomylnoæ zgo³a
nie mieszka w gronie biskupów w sobie samym traktowanym osobno. Ale nam nie
o to idzie; przeciwnie, chcielibymy ocaliæ nietykalnoæ w wierze wiêkszoci prawowitych biskupów. Zamykamy tedy oczy na ów wypadek w Rimini i w Seleucei, i pozwalamy teologom i historykom kocielnym na lepsze go t³umaczyæ i jeli mo¿na zupe³nie go nawet usprawiedliwiæ. Wiêc o tym nie mówimy.
Owszem, sami chêtnie utrzymujemy, ¿e wiêkszoæ biskupów jest nieomylna, i tylko ten jeden k³adziemy niezbêdny a oczywisty warunek, ¿eby nie wszystkich biskupów na wiecie uwa¿aæ za prawowitych, nie wszystkich za sk³adaj¹cych siê na prawowite biskupie cia³o i prawdziwy Episkopat. Tylko ci biskupi, co w danym razie
i w danej chwili s¹ w jednoci z Papie¿em, którzy s¹ uwa¿ani za prawowiernych
i z Kocio³a nie s¹ wyklêci, ci jedni do tego cia³a nale¿¹ o którego wiêkszoæ tu idzie;
i ci, kiedy siê na Sobór zjad¹, najprawdopodobniej a nawet za ³ask¹ Bo¿¹ z pewnoci¹
w wiêkszej liczbie stan¹ za prawd¹ i bêd¹ razem z Papie¿em, i tym sposobem wiêkszoæ
tych biskupów bêdzie nieomylna. Po zapad³ej uchwale ci biskupi co byli w mniejszoci do tamtych siê przy³¹cz¹ i razem z nimi dost¹pi¹ nieomylnoci; a je¿eli tego nie
uczyni¹, ju¿ tym samym od Kocio³a odpadn¹ i bêd¹ wyklêci i pomno¿¹ o jedn¹
wiêcej owe gromady biskupów, ¿yj¹ce poza prawdziwym cia³em biskupim, zawsze
prawdziwym, choæby by³o najmniejsze. O tym tedy ciele i o jego wiêkszoci utrzymujemy, ¿e s¹ nieomylne.
Lecz w obecnej rozprawie z przeciwnikami naszymi, obroñcami systemu episkopalnego, nie o to idzie, ani o to iæ mo¿e lub powinno. Nie trzeba bowiem zapominaæ,
¿e prócz tych prawowitych s¹ inni biskupi, przedtem ju¿ z Kocio³a wyklêci, ale którzy nie dlatego przestali byæ biskupami; owszem, s¹ nimi zawsze. Kiedy przeto sprawa
siê toczy czy nieomylnoæ mieszka w ciele biskupów traktowanym osobno, wtedy jest
oczywiste, ¿e ono jeli doprawdy ma byæ nieomylnym, powinno byæ nieomylnym dla
tej jednej przyczyny, ¿e biskupi s¹ biskupami i ¿e ich "Duch wiêty postanowi³, by
rz¹dzili Kocio³em Bo¿ym". (Dz 20, 28); wtedy oczywicie nie idzie tylko o tych biskupów, którzy trzymaj¹ z Papie¿em, ale o wszystkich, i nasi przeciwnicy (o Gallikanach
mówimy) nie wiadomo, jakim prawem wszystkich innych z cia³a biskupów wykluczaj¹ i tylko o tych jednych myl¹ i mówi¹, o których i my mówimy. Nam to wolno,
ale im nie wolno. Nam wolno, bo w naszym ujêciu biskupi nie tylko dlatego s¹ nieomylni, ¿e s¹ biskupami. U nich Papie¿ nie jest nieomylny sam z siebie, i tylko wtedy
staje siê nieomylnym, kiedy trzyma z wiêkszoci¹ biskupów. Wiêc u nich biskupi sami
przez siê s¹ nieomylni, a wiêc dlatego jedynie, ¿e s¹ biskupami. Otó¿, poniewa¿ biskupi chocia¿ jedni przez drugich wyklêci, biskupami jednak byæ nie przestaj¹, wiêc jeli
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idzie o wiêkszoæ ca³ego cia³a biskupów, wtedy wed³ug tego episkopalnego systemu,
trzeba wszystkich biskupów rachowaæ, a nie tych tylko, którzy z Papie¿em trzymaj¹.
Tak postawiona sprawa ca³a koniecznie sprowadzi siê do tego ostatniego pytania:
Czy cia³o wszystkich biskupów mo¿e siê rozdzieliæ i czy siê kiedy rozdzieli³o na tyle
osobnych gromad, ¿e ¿adna z nich liczb¹ nie by³a przewa¿aj¹ca nad inne razem wziête, to jest ¿e ¿adna nie mia³a, jak j¹ nazywaj¹, absolutnej wiêkszoci? Albowiem jeli
kiedy tak by³o, skoñczy³o siê raz na zawsze z nieomylnoci¹ Episkopatu.
Odpowied na to pytanie ¿adn¹ miar¹ w¹tpliw¹ byæ nie mo¿e; historia zbyt stanowcze zapisa³a wiadectwa. Pomijam tu wszystkie inne, by mowy mojej nie zamieniaæ na rozprawê historyczn¹, a biorê jeden tylko przyk³ad schizmy greckiej, który mi
za wszystkie obficie wystarczy. Kiedy Focjusz9 lub Cerulariusz10 zrywali z Kocio³em
rzymskim, biskupi, którzy do ich odszczepieñstwa nale¿eli, byli przynajmniej równi
co do liczby biskupom zachodnim, a jeli, do nich dodamy wszystkich dawniej odszczepionych, Nestorianów11, Eutychianów12 i innych, liczba owych rozlicznych gromad i wyznañ biskupów przekroczy³a niezawodnie liczbê tych, którzy zostali wierni Kocio³owi, nazywanemu przez nas katolickim. Przynajmniej na pierwszy rzut
oka ta rzecz nie mog³a siê wydawaæ w¹tpliw¹, a choæby siê i w¹tpliw¹ wydawa³a, ta
w¹tpliwoæ sama sprawia³a równy k³opot i nie mniejsz¹ klêskê. Biada natenczas prostej a prawdê szukaj¹cej duszy, gdyby jej przed sumieniem nie nasza zasada, ale zasada przeciwników naszych mia³a fatalny spór rozstrzygaæ: gdzie i po której stronie
jest w tej chwili nieomylnoæ w wierze? Jeli bowiem nieomylnoæ nie jest z koniecznoci i niechybnie tam, gdzie jest Papie¿, i jeli tego jednego nie dosyæ; ale jeli koniecznie nieomylnoæ jest przywi¹zana do ca³kowitego cia³a biskupów, a w ostatnim
razie do jego wiêkszoci; która taka mi³uj¹ca prawdê dusza mog³a sobie, w owej
nieszczêsnej chwili, w której niewiadomo po której stronie by³a wiêkszoæ biskupów, w sumieniu powiedzieæ, ¿e idzie za nieomylnym sêdzi¹, daj¹cym jej z pewnoci¹
wiarê prawdziw¹? Gdzie by³ wtedy ten sêdzia nieomylny, i kto móg³ z pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e to nie ten, ale tamten, nie tamten, ale ten?
Nie idmy dalej, rzecz jest zbyt jasna. Cia³o biskupów i mo¿e siê rozbiæ i rozbi³o
siê nieraz, a w tej chwili nawet jest rozbite na wiele gromad, z których ka¿da co
innego naucza. Prócz tego by³ w historii nieraz ten wypadek i móg³by siê lada dzieñ
Focjusz (ok. 820-895), patriarcha Konstantynopola (858-867, 877-886), nie uznawa³ prymatu papieskiego i nauki o Filoque, jego pogl¹dy zosta³y potêpione na IV Soborze w Konstantynopolu (869-870) (przyp. red.).
10
Micha³ Cerulariusz - patriarcha Konstantynopola (1043-1058), zwolennik teologii Focjusza, ekskomunikowany w r. 1054 przez kard. Humberta, legata papie¿a w. Leona IX (10491054) (przyp. red.).
11
Nestorianie - zwolennicy doktryny nestoriañskiej (od patriarchy Konstantynopola Nestoriusza, potêpionego przez Sobór Efeski w r. 431) o dwóch odrêbnych naturach Chrystusa
(przyp. red.).
12
Eutychianie - zwolennicy Eutychesa (zakonnika greckiego, potêpionego przez Sobór Chalcedoñski w r. 451), monofizyci, przyjmuj¹cy jedn¹, tylko Bosk¹ naturê Chrystusa (przyp. red.).
9
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powtórzyæ, a nawet, do czego z dr¿eniem myl nasz¹ zwracamy, kiedy w ostatnich
czasach prawdopodobnie siê zici; by³ tedy ten wypadek, ¿e wiêkszoæ wszystkich
biskupów nie by³a za prawd¹ i wiar¹ nieomyln¹. Wiêc nieomylnoæ nie jest przywilejem tego cia³a lub tej wiêkszoci biskupów i ono nie mieszka u nich jedynie. Stoi
wniosek, a tym samym upada zasada schizmatycka. Ten sam cios, który wywróci³ protestanck¹ zasadê, i tê obala jak tamta tak i ta, nie mog¹c naprzód dotrzymaæ placu
przed jasnym s¹dem rozumu, wyrokuj¹cym z góry, nie mo¿e nastêpnie obroniæ swej
sprawy przed wiadectwem historii potêpiaj¹cym z do³u. Jedn¹ i drug¹ s³usznie ten
sam los spotyka, bo ka¿da z nich tyle zgo³a warta, jedna co i druga.
I w rzeczy samej jest to jedna i ta sama zasada, jeli siê im obojgu bli¿ej przypatrzymy; tylko raz jest ona po³owicznie, drugi raz ca³kowicie wyg³oszona. Zasada jest
ta, ¿e nieomylnoæ Kocio³a nie w g³owie jego mieszka, ale siê rozla³a po ciele i cz³onkach; ¿e prawda nie z góry siê objawia, ale z do³u jest sklecona; ¿e wiara jest nauczana nie przez jedn¹ powagê i w³adzê, ale przez tysi¹ce g³ów i g³osów, które wprzód
wypada przerachowaæ. Taka jest zasada spójna i protestantów i ró¿nego miana schizmatyków; oni sami zaprzeczyæ temu nie mog¹. Lecz zarazem i temu zaprzeczyæ nie
bêd¹ mogli, ¿e to jest ludzka zasada, a nie Boska; ¿e tym sposobem tylko ludzie
bior¹ siê do zatwierdzenia swojej prawdy, a Bóg jako ¿ywo nigdy tak swojej prawdy
nie zatwierdza; ¿e nastêpnie w Kociele swoim Bóg bez ¿adnego w¹tpienia inaczej
post¹pi: nie zaprowadzi³ tam w dochodzeniu do nieomylnoci w prawdzie takiego
sposobu, który by siê przyda³ co najwiêcej dla sejmów i akademii, dla ich ludzkich
wró¿b i domys³ów o prawie i prawdzie; ale ¿e w Kociele swoim Bóg zaiste po swojemu
ustanowi³ nieomylny urz¹d nauczania: o jednej g³owie, o jednym g³osie, i o jednej
z góry powadze; urz¹d, nie wró¿bê jak¹ i proste zdanie, ale sam¹ rzeczywist¹ i nieomyln¹ prawdê g³osiæ wszem ludziom maj¹cy.
Przewracaj¹ tedy dnem do góry rzeczy Bo¿e i kocielne ci wszyscy, z którymi mamy
rozprawê, a którzy razem ze schizmatykami, nieco bli¿ej nieco dalej, to co oni rozumiej¹c, to co oni twierdz¹: ¿e nieomylnoæ w Kociele mieszka w gronie biskupów
osobno od Papie¿a uwa¿anym, lub mog¹cym byæ z nim w przeciwieñstwie.
Lecz nie tylko schizmatycy i protestanci nie trafili w prawdê i nie wynaleli sposobu jakim by objawienie Bo¿e zachowaæ przy nieomylnoci i zabezpieczyæ przeciwko
wolnoci cz³owieka; oni owszem, swoim smutnym przyk³adem jawnie dali poznaæ, ¿e
gdyby kto tak jak oni uczyni³, gdyby tak by³ uczyni³ Chrystus, wszystkie skarby prawdy Bo¿ej by³yby by³y prêdko i nêdznie zmarnowane. Schizmatyckim sposobem prawda Bo¿a posz³aby, tak jak co dzieñ ze schizmatykami idzie, na ³up okropny polityków
i kocio³ów narodowych, albo raczej pañstwowych, przecie¿ czysto ludzkich, wiêc na
koñcu pogañskich; sposobem protestanckim posz³aby, jak te¿ do prawdy z protestantami idzie, na smutn¹ pastwê wolnomylicieli, niedowiarków i podziemnych
nareszcie szatañskich synagog. To widowisko przedstawia nam historia, i zaiste nie
na darmo; potrzebni byli doprawdy w dziejach schizmatycy i protestanci; rzek³bym,
¿e ich Bóg umylnie zostawi³ na to, czego nas ucz¹. Albowiem ucz¹ nas jak prawda
Bo¿a i wiara ludzka nigdy by siê nie by³y utrzyma³y, gdyby nie by³ razem z nimi na
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wiecie jako ostatni ich stró¿ nieomylny; gdyby nieomylnym przez Boga nie by³ uczyniony Papie¿. Podziêkujmy Bogu za rzecz, któr¹ uczyni³, ale podziêkujmy Mu tak¿e
i za naukê. By³a nam potrzebna.
***
Tej nauki nie potrzebowa³ Chrystus. On wszystko przewidzia³, czyli raczej wszystko widzia³ z góry: On widzia³ jakie zamachy koniecznie wolnoæ ludzka podniesie,
widzia³ jakie losy spotkaj¹ prawdê i wiarê, jeli j¹ sam¹ na rêce ludzkie puci, widzia³
i ów widok co by to by³o, gdyby ka¿dy pojedynczy wierny nic innego nie mia³ dla
swego rozumu w tym zetkniêciu siê jego wiary z prawd¹ Bo¿¹, prócz wolnoci i ³aski;
i ów widok drugi, co by to by³o, gdyby biskupi dla swego rozumu nic tak¿e innego nie
mieli; owszem, patrzy³ i na widok ostatni co sam Papie¿, chocia¿ pomoc¹ ca³ego Kocio³a otoczony, by³by podobnie uczyni³ rozumem swoim, gdyby przeciwko w³asnej
wolnoci mia³ tylko zwyk³¹ ³askê za odsiecz i narzêdzie. Nastêpnie Chrystus nie tylko
widzia³ wolnoci samej koleje i hazardy; On widzia³ jeszcze za ni¹ jej kusiciela szatana, patrzy³ z góry na wszystkie jego zasadzki i wciek³e wysilenia, a z drugiej strony
na prawo tego¿ szatana do upad³ej ludzkiej natury, i jej samej obowi¹zek, ¿e tak
rzekê, i koniecznoæ, aby na szatana pokusê by³a wystawiona; patrzy³ nareszcie na ca³¹
straszliw¹ przewagê kusiciela w tym spotkaniu, i jak w tej pokusie fatalnej cz³owieka
choæ uwiêconego, choæ najwy¿szym, a nawet Apostolskim odzianego charakterem,
nie ocali na d³ugo, a przynajmniej nie ka¿dego i nie w ka¿dym razie, sama ³aska Chrystusa, Jego odkupienie i uwiêcenie; jak nawet wybrany z pomiêdzy samych Aposto³ów, najgorêtszy, najwierniejszy, najmocniejszy, jak nawet Piotr, i ca³y szereg nastêpców
najbardziej do niego podobnych, jeliby w zwyk³ych warunkach pozostawieni byæ
mieli, nie bêd¹ mogli na d³ugo w walce z szatanem kusicielem dotrzymaæ kroku. To
wszystko widzia³ i przewidzia³ Chrystus, to wszystko przeliczy³, przemierzy³, przewa¿y³; i na ten widok cofn¹³ siê do wnêtrza, aby siê tam porozumieæ z Ojcem swoim
Wszechmocnym, a potem wynosz¹c stamt¹d to, co przed wiekami w radzie Bo¿ej
uchwalonym by³o, spojrza³ na swych wybranych Aposto³ów i zwracaj¹c siê do Piotra,
mówi do niego owo s³owo, które w tej chwili dopiero rozumiemy ca³kowicie: "Szymonie, Szymonie, oto szatan domaga³ siê o was, aby was przesia³ jako zbo¿e; ja wszak¿e
prosi³em za tob¹, aby nie ustawa³a wiara twoja, a ty kiedy nawrócony utwierdzaj braci
twoich!" - "Szymonie, utwierdzaj!" Teraz zaiste rozumiemy co to znaczy, kiedymy zrozumieli wszystkie racje które to s³owo poprzedzi³y i spowodowa³y.
Ale nam ju¿ i racji nie potrzeba; to s³owo jedno wystarcza, takie uroczyste i takie
twórcze! S³yszy je Piotr i Aposto³owie, s³ysz¹ je zarazem ziemia, i niebo, i piek³o. Te
same usta które rzek³y: Stañ siê wiat³o, a natychmiast sta³o siê wiat³o (Rdz 1, 3), te
same rzek³y teraz: Piotrze, utwierdzaj! I natychmiast Piotr utwierdza, i bêdzie utwierdza³ do skoñczenia wiata. Piotrze utwierdzaj! To twój urz¹d. Bracia twoi wiat utwierdzaj¹, ale ty utwierdzaj samych braci twoich. Na nich uderzy wiatr pokusy, i poruszy
g³êbiny ich wolnej woli, i chwiaæ, i miotaæ nimi bêdzie; ciebie nie poruszy, bo jam
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ciebie utwierdzi³. A wiêc Piotrze, utwierdzaj braci twoich. Oni raz puszczeni na morze
wiata, ton¹æ mog¹ i bêd¹; ciebie ta fala nie poch³onie, ja ciebie trzymam za rêkê:
Piotrze utwierdzaj! Ich szatan przesiewaæ bêdzie i ³owiæ w swoje sieci i sid³a; ciebie siê
nie dotknie i nigdy nie z³owi, ja siê modli³em za ciebie: Piotrze, utwierdzaj! Przeciw
nim siê otworz¹ bramy piekielne, a przez nie run¹ potêgi podziemne i wielu z nich
przemog¹; wszystkich by przemog³y, gdyby ty Piotrze nie sta³ jak ska³a; ale one wszystkie
o ciebie siê roztr¹c¹, bo to ja ciebie uczyni³em t¹ opok¹ niez³omn¹: Piotrze, utwierdzaj! Niebo i ziemia porusz¹ siê i przemin¹, ale to s³owo moje ani nie przeminie, ani
siê nie poruszy: Piotrze, utwierdzaj!
Wiêc teraz uspokój siê ziemio, ciesz siê niebo, a ty piek³o dr¿yj! Stanê³a na opoce
prawdy stolica wiary i usiad³ na niej m¹¿ z ramienia Bo¿ego, otoczony têcz¹ nieomylnoci: ju¿ odt¹d ziemia chocia¿ siê na powierzchni zatrzêsie, w podwalinach siê nie
poruszy; ju¿ niebo nie zas³oni chmurami swego oblicza i bêdzie mog³o nad ziemi¹
wieciæ coraz wiêkszym blaskiem a¿ do dnia wiecznoci; a piek³o teraz ju¿ jej potopem
ciemnoci nie zaleje, chocia¿by ze swoich czeluci wypada³o co chwila przeciwko temu
wiat³u: nie, bramy piekielne nie przemog¹ przeciw niemu. Dziêki Bogu! Dzie³o Bo¿e
stoi bezpiecznie: bo jest na ziemi Koció³ nieomylny i jest w Kociele Piotr, który
utwierdza; ostatnia racja prawdy i nieomylnoci w Kociele i na wiecie!
***
Naprzód widzielimy, ¿e Papie¿ jest nieomylny, nastêpnie zobaczylimy dlaczego
jest nieomylny, i tym wiêcej przekonalimy siê, ¿e jest doprawdy nieomylny i ¿e nim
byæ powinien; teraz zostaje nam na koñcu do zobaczenia: w czym jest nieomylny
i jakim sposobem? Jaka jest tej nieomylnoci dziedzina? Jakie s¹ jej obszary i ostatnie
krañce? Jakie s¹ sposoby, si³y, i skutki? Jednym s³owem, jaka jest istota nieomylnoci?
Na to pytanie odpowiada nam sam cel, dla dost¹pienia którego Koció³ i Papie¿
obdarzeni s¹ przez Boga nieomylnoci¹.
Tym celem by³o z jednej strony obwarowaæ prawdê Bo¿¹ w jej nietykalnoci,
a z drugiej zabezpieczyæ wiarê ludzk¹ w jej czystoci i pewnoci. Nieomylnoæ w Kociele to oboje sprawia: raz, ¿e prawda Bo¿a przechowuje siê w nim nienaruszona;
drugi raz, ¿e wiara ludzka ma w Kociele i przedmiot wiary czysty, i zarazem pewny,
najpewniejszy punkt oparcia.
Co jeli tak jest, nieomylnoæ Kocio³a siêga niezawodnie tak daleko, jak daleko rozci¹ga siê z jednej strony obszar prawdy Bo¿ej i jej nauczanie, jak wszechstronna z drugiej strony jest potrzeba wiary ludzkiej mienia tego zewnêtrznego przedmiotu i swej wewnêtrznej podstawy oparcia. W tym wszystkim przeto, w tych granicach i rozmiarach, Papie¿ jest koniecznie nieomylny. A wiêc z jednej strony tak daleko,
i szeroko, i wysoko, jak prawda; a z drugiej strony tak g³êboko, jak wiara.
Otó¿ prawda i wiara, jakemy o tym na pocz¹tku napomknêli, rozci¹gaj¹ siê
g³ównie i istotowo do tych trzech kresów: naprzód, jaki jest pocz¹tek wszystkich
rzeczy i cz³owieka, nastêpnie jaki jest ich koniec, a nareszcie jaki jest, ¿e tak powiem,

Kazanie o Papie¿u jako podwalinie wiary...

197

rodek, to jest jaka droga prowadzi od tamtego pocz¹tku do tego koñca. I widzielimy, ¿e tym wszystkim jest Chrystus.
Ja wiem - mówi - sk¹d przychodzê, i wiem dok¹d idê, a ten kto idzie za mn¹, nie
chodzi w ciemnociach. Ja jestem prawd¹, i drog¹, i ¿yciem. Otó¿ na miejscu Chrystusa to wszystko nam daje Koció³, a w samym Kociele ostatecznie Papie¿. To wszystko tedy wchodzi pod jego nieomylnoæ.
A naprzód pocz¹tek wszechrzeczy i cz³owieka, to jest prawdziwa o tym pocz¹tku
nauka. Tu przychodzi wszystko co mamy wiedzieæ o Bogu, o stworzeniu, o upadku
naszym, o odkupieniu, o warunkach zbawienia naszego; a co stanowi prawdê sam¹
w sobie, w³aciwy przedmiot naszej wiary. Wiêc naprzód przychodzi przedmiot wiary,
Bóg jako prawda; i Papie¿ jest nieomylny we wszystkich tajemnicach wiary (mysteria
fidei), które nam do wierzenia podaje. To pierwsze.
Na drugim miejscu staje koniec cz³owieka, to jest to wszystko, co nas czeka;
naprzód ca³a powa¿na tajemnica wiecznoci i w niej ukryte dobro nasze prawdziwe i szczêcie ostatnie; a potem rodki, które nam to zapewniaj¹, i to za znowu stanowi przedmiot naszej nadziei. Wiêc na drugim miejscu Papie¿ równie jest nieomylny w
tym, co naucza o Bogu jako o dobru i przedmiocie nadziei, a zarazem w nauczaniu
o rodkach to dobro zapewniaj¹cych, którymi s¹ Sakramenty (media salutis). To drugie.
Na koñcu przedstawia siê rodek jednego i drugiego: to co ³¹czy pocz¹tek z koñcem, to co ³¹czy Boga z cz³owiekiem ju¿ tu na ziemi, a co Go z nim po³¹czy tam
w niebie na wieki; przedstawia siê prawo i zakon ¿ywota, a w nim Bóg jako wiêtoæ
i przykazanie, a wiêc ostatecznie jako przedmiot naszej mi³oci; bo mi³oæ tak¿e
ostatecznie niczym innym nie jest, jak czynem spe³niaj¹cym wiêcie przykazanie
Bo¿e i tym samym ³¹cz¹cym cz³owieka z Bogiem. Wiêc na ostatku Papie¿ jest nieomylny w tym wszystkim, co naucza o Bogu jako o chc¹cym mi³onie i mi³onie przykazuj¹cym, to jest o Bogu jako o przedmiocie mi³oci; a wiêc, we wszystkim co naucza
o przykazaniach tego zakonu mi³oci (praecepta legis). To trzecie i ostatnie. W tym wszystkim Papie¿ koniecznie jest nieomylny. Jest przeto nieomylny, kiedy nam t³umaczy
Boga jako prawdê, jako dobro, jako wiête; kiedy nam daje przedmiot wiary, nadziei,
mi³oci; kiedy nas naucza o tajemnicach wiary, o rodkach zbawienia, o przykazaniach zakonu. W tym wszystkim Papie¿ jest nieomylnym, i to w Kociele wyra¿a siê
zwykle u¿ywan¹ formu³¹ mówi¹c o Papie¿u, ¿e jest nieomylny we wszystkim, co siê
tyczy nauki o wierze i o obyczajach.
Poci¹gnijmy okiem po ca³ej tej dziedzinie nieomylnoci Papie¿a, a zobaczymy,
¿e ona jest tak wielka, jak podobna dziedzina, któr¹ sam Chrystus obj¹³ i zape³ni³,
¿e wszystko w sobie zamyka i niczego nie ma, co by do niej nie nale¿a³o; tak d³uga
i szeroka jak prawda sama, tak wysoka jak Bóg, tej prawdy szczyt, tak g³êboka jak
istota ludzka, tej prawdy fundament.
***
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A jednak niech nas swym ogromem nie przera¿a a szczególniej niech nas nie prowadzi do nastêpstw fa³szywych i z m¹droci¹ Bo¿¹ niezgodnych. Przeciwnicy, którzy
by chcieli wszystko zam¹ciæ, strasz¹ mniej bacznych i prostodusznych wiernych jakimi dziwacznymi wnioskami. Wtedy, prawi¹, je¿eli tak jest, ¿e Papie¿ o wszystkim
nieomylnie orzeka, przepada wiedza, nauka, umiejêtnoæ ludzka. Tak, jak gdyby
wzrok mia³ przepaæ i nie widzieæ, dlatego ¿e s³oñce janiej zawieci! On przeciwnie,
tym lepiej natenczas widzi. - I znowu powiadaj¹, ¿e wtedy przepada wolnoæ cz³owieka, a co gorsza, wolnoæ ca³ego spo³eczeñstwa, przy tak cile a tak niezmiennie
uwiêconych zakonach. Jak gdyby podró¿nik ju¿ wolno iæ nie móg³, dlatego, ¿e ma
drogê równ¹, têgie mosty i bezpieczne porêcze. On przeciwnie, prêdzej i swobodniej
wtedy drogê odbywa. I jeszcze wo³aj¹, ¿e wtedy dla Papie¿a wprowadzamy czeæ ba³wochwalcz¹, bo go stawiamy jako bóstwo pob³¹dziæ i zgrzeszyæ nie mog¹ce. Jak gdybymy mieszali rzeczy Bo¿e i ludzkie, i podnosz¹c znaczenie urzêdu, zapominali o w³aciwoci osoby. Jak gdyby nieomylnoæ urzêdu Bo¿ego nie by³a zupe³nie czym innym
od mo¿liwego b³êdu i grzechu osoby w jej stosunkach ludzkich, poza tym Bo¿ym
urzêdem. Ju¿ stokroæ przed nami odpowiedziano, ¿e nieomylnoæ i bezgrzesznoæ
nie s¹ bynajmniej jedn¹ i t¹ sam¹ ani myl¹ ani rzecz¹, i my za innymi po raz tysi¹czny
powtarzamy, ¿e Papie¿ mo¿e b³¹dziæ w osobistych swoich zdaniach i s¹dach, i wyrokach co do rzeczy i co do ludzi, ilekroæ nie idzie o urz¹d Bo¿y; i ¿e tym bardziej grzeszyæ mo¿e, i prywatnie i publicznie, co ju¿ z urzêdem nauczania nawet wspólnoci nie
ma. Papie¿ jest takim samym cz³owiekiem jak i ka¿dy inny, i zaprawdê nie czynimy go
bóstwem ¿adnym, kiedy tak g³ono wiadczymy, ¿e jest cz³owiekiem i ¿e mo¿e b³¹dziæ
i grzeszyæ jak ka¿dy miertelnik. Có¿ tedy twierdzimy? To zaiste, ¿e nie przestaj¹c byæ
cz³owiekiem, jest zarazem urzêdnikiem, jest pos³em od Boga do ludzi, jest zastêpc¹
Chrystusa na ziemi, i ¿e w tych razach, kiedy naucza w imieniu Boga i na miejscu
Chrystusa13, nie naucza jako cz³owiek i nie mówi sam z siebie; ani nauczaæ jako cz³owiek w tych razach nie mo¿e i nie zdo³a. Bóg tego nigdy nie dopuci. Choæby nawet
Papie¿ wewnêtrznie chcia³ pójæ kiedy przeciw Bogu i Jego prawdzie (co jednak niepotrzebnie i nieprawdopodobnie niektórzy przypuszczaj¹), tedy zewnêtrznie uczyniæ tego
nie bêdzie móg³; ma ju¿ raz opatrznie przez Boga zwi¹zane rêce i odjêt¹ sobie wolnoæ
takiego zewnêtrznego postawienia siê w przeciwieñstwie z prawd¹ i nauk¹ Bo¿¹. Do
tego ogranicza siê nieomylnoæ, jeli na ni¹ patrzymy w samej osobie Papie¿a.
Podziwiajmy m¹droæ Bo¿¹ i jej przedziwne sposoby i drogi. Ta sama nieomylnoæ, która tak daleko siêga i ¿adnych granic nie zna, kiedy na ni¹ patrzymy, o ile siê
ona poza osob¹ Papie¿a z jednej strony do swego przedmiotu to jest do Boga i jego
prawdy odnosi; a z drugiej obraca siê na korzyæ Kocio³a i zabezpieczenie dzie³a
Bo¿ego na wiecie; ona, która wtedy Koció³ i rodzaj ludzki nad ludzk¹ naturê wynosi i oblewaj¹c jego czo³o wiat³em niebieskim, czyni go uczestnikiem wiedzy i praw13
W jakich to przypadkach siê dzieje, czyli jakie s¹ warunki nauczania urzêdowego Papie¿a, które zwykle nazywaj¹ ex cathedra, o tym umylnie osobno mowa bêdzie w zapowiedzianej rozprawie.
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dy Bo¿ej; ta sama nieomylnoæ, kiedy na ni¹ w jej stosunku do osoby Papie¿a spojrzymy, ju¿ nie wybiega jak tam poza wszelkie granice, owszem trzyma tê osobê Papie¿a w tych samych szrankach co i wszystkie inne, i z t¹ jedn¹ ró¿nic¹, ¿e w Papie¿u ta
nieomylnoæ jest w sposób czynny, kiedy innym udziela siê w bierny sposób, osobê tê
jednak Papie¿a nie wy¿ej od innych wynosi nad naturê ludzk¹, i jakkolwiek pierwszym, nie czyni jednak Papie¿a ani pe³niejszym, ani szczêliwszym od innych uczestnikiem tej wiedzy i prawdy Bo¿ej, której on t¹ swoj¹ nieomylnoci¹ innym udziela.
Co za porz¹dek w sprawach Bo¿ych, jaki ³ad i m¹droæ we wszystkim! Oszczercy nieomylnoci papieskiej powinniby ju¿ raz poznaæ; czym jest doprawdy i przestaæ j¹ os³awiaæ, jeli tylko serce maj¹ i wolê szczer¹ pozostaæ chrzecijanami!
***
Tym sposobem odpowiedzielimy na to pytanie w czym le¿y nieomylnoæ papieska? Przynajmniej odpowiedzielimy na nie z jednej strony, to jest ze strony zewnêtrznej i pokazalimy, jaki jest przedmiot, jaki ca³y ten skarb prawdy, w którym Papie¿ jest
nieomylny. Teraz, jeli chcemy dope³niæ odpowiedzi na to pytanie, w czym le¿y nieomylnoæ papieska, trzeba nam jeszcze zwróciæ uwagê na stronê wewnêtrzn¹ i tam
wyledziæ, w czym le¿y tajemny sposób tej nieomylnoci i wewnêtrzna istota tego cudu
moralnego i opatrznociowego, którym Bóg sprawia, ¿e Papie¿ jest nieomylny? Albowiem nie dosyæ jest poznaæ, jak daleko siê rozci¹ga i gdzie siê koñczy, albo raczej jak
nigdzie siê nie koñczy ten przymiot nieomylnoci Zastêpcy Bo¿ego, trzeba jeszcze
poznaæ i wiedzieæ, gdzie siê on zaczyna, poznaæ si³ê, jaka le¿y w przyczynie nieomylnoci, w jej ródle i na dnie samym.
Rzeklimy, ¿e nieomylnoæ papieska jest cudem moralnym i historycznym. Nie
jest ona cudem w zwyk³em znaczeniu tego wyrazu, bo nie jest nadzwyczajnym zawieszeniem prawa natury, ani siê dzieje na polu fizycznym. Jest ona jednak chocia¿ przeci¹gaj¹cym siê i jakoby ju¿ po swojemu zwyczajnym, ale zawsze przeciwnym i ponad
prawo natury siêgaj¹cym zjawiskiem, jest tedy zawsze swojego rodzaju prawdziwym
cudem; tylko ¿e jest takim ci¹g³ym, wiêc jest historycznym albo opatrznociowym; ¿e
za na polu wolnej woli, wiêc cudem moralnym. Albowiem Bóg tak czuwa pod tym
wzglêdem nad wolnym u¿yciem umys³u i zatwierdzeniem siê woli ka¿dej osoby, nosz¹cej urz¹d Papie¿a, ¿e ona nigdy na b³¹d nie da publicznego zezwolenia i nie dopuci siê publicznego zatwierdzenia fa³szu; rzec mo¿na, ¿e ka¿da taka osoba jest w niemo¿noci pope³nienia czego podobnego; co wyranie jest cudem. Zamyka siê ta racja
rzeczy w samych owych s³owach Chrystusa: Szymonie, modli³em siê za ciebie, aby nie
usta³a wiara twoja. Bez tej modlitwy by³aby usta³a; ale jej skutkiem, a nastêpnie skutkiem osobnego moralnego i opatrznego dzia³ania Bo¿ego, ta wiara, czyli ta nieomylnoæ ustaæ nie mo¿e i nigdy nie ustanie. I ta jest tego moralnego i historycznego cudu
ostatnia racja, której szukamy, jest ni¹ osobne moralne i opatrznociowe dzia³anie
Bo¿e w umyle, w woli osoby okrytej godnoci¹ papiesk¹.
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Zobaczmy teraz na czym siê to dzia³anie Bo¿e w³aciwie zasadza. Zaiste, wiara wtedy ustaje, kiedy siê rozum rozdziela, albo siê nie ³¹czy z prawd¹ Bo¿¹. Ustanie jest to
ten rozdzia³, to niepo³¹czenie. Tak jak na polu poznawania przyrodzonego, to jest na
polu wiedzy, podobny rozdzia³, albo niepo³¹czenie rozumu z prawd¹ jest ustaniem
wiedzy, a przez to niewiedz¹; tak samo na polu nadprzyrodzonym i gdzie idzie o nadprzyrodzon¹ prawdê, podobny rozdzia³ sprawia ustanie wiary, to jest niewiarê. Jak¿e
mu tedy zapobiec? Tym jednym sposobem, aby wiat³o i si³a ³¹cz¹ca rozum z ow¹ prawd¹
dzia³a³a w takim natê¿eniu i z tak¹ skutecznoci¹, by niepodobn¹ by³o dla tego rozumu co innego rozumieæ i twierdziæ. Nikt nigdy nie twierdzi³, ¿e dwa na przyk³ad i dwa
nie jest cztery; w po³¹czeniu bowiem rozumu z tym pewnikiem przyrodzonym, wiat³o i si³a ³¹cz¹ca oboje z takim natê¿eniem i skutecznoci¹ dzia³aj¹, ¿e to po³¹czenie
dokonuje siê koniecznie. Inaczej siê rzecz kiedy mia³a z t¹ inn¹ prawd¹, ¿e siê ziemia,
dajmy na to, obraca oko³o s³oñca; bo owo wiat³o i si³a nie w tym samym stopniu
dzia³a³y na umys³y. Tak samo i w prawdach nadprzyrodzonych, wiara zale¿y od mniejszej lub wiêkszej skutecznoci si³y ³¹cz¹cej z prawd¹ nadprzyrodzon¹, a któr¹ si³¹ tu na
tym polu jest sam Duch wiêty, z tym dodatkiem, ¿e tu i wolnoæ siê miesza, ale o niej
teraz nie mówimy. Idzie tedy o to, aby Duch wiêty tak swoim wiat³em i si³¹ ow³adn¹³
umys³ osoby Papie¿a i tak go trzyma³ w swej mocy, by po³¹czenie jego rozumu z prawd¹
nadprzyrodzon¹ dzia³o siê zawsze w sposób konieczny. I to siê w³anie dzieje wskutek
owej modlitwy Chrystusowej, aby nie ustawa³a wiara Piotrowa. Albo ta modlitwa nic
zgo³a nie znaczy, albo jej skutkiem to siê koniecznie dzieje, to, a nie co innego.
I ta jest odpowied, której szukalimy, t³umacz¹ca nam, jaki jest wewnêtrzny tajemny sposób i przyczyna nieomylnoci Papie¿a.
Wprawdzie pozostaje mimo to jeszcze pytanie co do wolnej woli tej¿e osoby Papie¿a, a przypuciwszy, ¿e jego umys³ nigdy nie mo¿e byæ pozbawiony prawdziwej wiary,
pytaæ siê mo¿na czy jego wola zgodzi siê zawsze na jej g³one objawienie; czy nie bêd¹
mog³y wydarzyæ siê wypadki, w których dla pobocznych lub tylnych jakich powodów,
Papie¿ zachowuj¹c we wnêtrzu prawdziw¹ swoj¹ wiarê dla siebie, og³osi jednak, a wtenczas rozmylnie i trzykroæ winowajczo, b³¹d wierutny za rzeczywist¹ prawdê Bo¿¹?
Mo¿na siê pytaæ, powiadam; albowiem co innego jest wiara, a co innego jej og³oszenie; pierwszy akt jest aktem rozumu, drugi za jest aktem woli: a nie jest wcale rzecz¹
konieczn¹, aby ten drugi szed³ za tamtym pierwszym. Je¿eli siê za obrócimy do owej
modlitwy Chrystusowej, wskutek której zapewnion¹ zosta³a Piotrowi wiara nieustaj¹ca, tym bardziej mog³oby siê wydawaæ, ¿e upowa¿nieni jestemy do postawienia tego
pytania; Chrystus bowiem zdaje siê to jedno tylko uprosi³ i zapewni³: ¿e wiara Piotra
samego nie ustanie nigdy; nam przeto mog³aby s³uszna pozostawaæ troska, czy Piotr
zarazem dope³niaæ bêdzie zawsze swego obowi¹zku?
Jednak nie ma ¿adnej trudnoci w odpowiedzeniu na to pytanie, i choæbymy
tylko zwa¿ali na to zarêczenie Chrystusowe, pewni byæ mo¿emy, ¿e i w publicznym
nauczaniu swojej nieomylnej wewnêtrznej wiary Piotr i Papie¿ nigdy nie ustan¹;
owszem, ¿e zawsze z tak¹ sam¹ si³¹ zatwierdzaæ bêd¹ na zewn¹trz prawdê Bo¿¹ przed
wiar¹ innych ludzi, z jak¹ j¹ w ich w³asnej wierze Duch wiêty wewn¹trz zatwierdza.

Kazanie o Papie¿u jako podwalinie wiary...

201

W tej bowiem mowie Chrystusa Pana: "Szymonie, wiara twoja nie ustanie (...) a ty
utwierdzaj braci twoich", to ostatnie jest po³¹czone nieroz³¹cznie z tamtym pierwszym: dlatego on ma utwierdzaæ, ¿e wiara jego nie ustanie; a wiara jego nie ustanie
w³anie dlatego, ¿e ma ten urz¹d utwierdzania. Nie o osobistej tedy wierze i nie dla
po¿ytku Piotra jednego ma siê rozumieæ to s³owo: nie ustanie! Bowiem wtedy i modliæ siê nie by³o warto o co; ale siê koniecznie rozumie o nieustaniu wiary w jej g³oszeniu i nauczaniu; w owym ci¹g³ym przez ni¹ i w niej utwierdzaniu braci wszystkich.
Pewn¹ tedy jest rzecz¹, ¿e wiara Piotra nie ustanie nigdy nie tylko jako akt rozumu i jego osobisty, ale i jako akt jego woli, w ca³ym jego spo³ecznym znaczeniu
i nastêpstwach.
***
Jak¿e tedy? Zdawa³oby siê bowiem, ¿e w takim razie si³a, ona pierwsza, nie wystarcza; ¿e nie dosyæ jest tej si³y ³¹cz¹cej rozum z prawd¹, i ¿e nie ta jedna jest przyczyna wewnêtrzna i rdzenna nieomylnoci papieskiej. Zdawa³oby siê bowiem, ¿e tu
innej jeszcze si³y koniecznie potrzeba, to jest tej, która ³¹czy wolê z wolnym uczynkiem; tak, ¿e Papie¿ musia³by najbardziej pod tym wzglêdem byæ pozbawiony wolnej woli, ilekroæ chodziæ bêdzie o nauczanie prawdy i wiary, ¿e musia³by wtedy robiæ lepo i z koniecznoci pod naciskiem owej si³y do tego go zmuszaj¹cej. To za
by³oby dosyæ smutnym warunkiem: albowiem co najmniej sam¹ osobê Papie¿a pozbawi³oby wszelkiej w tej mierze zas³ugi.
Wszak¿e tak nie jest i czego podobnego wcale nie potrzeba. Ju¿ wiemy, ¿e Bóg
przemoc¹ wiatem nie rz¹dzi, i nie mno¿y bez potrzeby cudów swojej wszechmocy.
Wiêc i w podobnym razie Bóg nie potrzebuje przemoc¹ cudu ³amaæ wolnej woli osoby papieskiej. Gdyby siê istotnie wydarzy³ przypadek, w którym kto z Papie¿y zdradza³by swój urz¹d (przypadek rzeczywicie nieprawdopodobny i moralnie niemal ¿e
niemo¿liwy) i chcia³ za prawdê og³osiæ to, co ni¹ nie jest, i co on sam, wed³ug tego
comy powiedzieli, za nieprawdê koniecznie by w duszy uwa¿a³, Bóg mia³by wtedy
daleko prostszy sposób przeszkodzenia z³emu i dojcia do swego celu; potrzebowa³by
tylko u¿yæ tego, co siê mo¿e nazwaæ Jego prawem miecza, i wymazaæ t¹ osobê z ksiêgi
¿yj¹cych. A i prócz tego czy¿ wielu innych sposobów nie ma Bóg na swoje zawo³anie,
by wolnej woli nie gwa³ciæ i z³emu jej skutkowi zapobiec?
Zgo³a tedy nie jest rzecz¹ konieczn¹ przywo³ywaæ tu na pomoc drug¹ si³ê dzia³aj¹c¹ na wolê osoby, aby wyt³umaczyæ jak siê zaczyna i ziszcza wewnêtrznie przyczyna i sposób nieomylnoci papieskiej; ta pierwsza przyczyna dzia³aj¹ca w umyle samym jest dostateczna, i w dorównany sposób skutkom odpowiada, z drugiej wszelako
strony, jeli ona jest dostateczna, jest zarazem niezbêdna, bez niej nic wyt³umaczyæ nie
mo¿na; i dlatego w zrozumieniu tej si³y i jej dzia³ania, le¿y zrozumienie tego, co wewnêtrzne i na dnie samym i w ródle stanowi papiesk¹ nieomylnoæ.
Mo¿emy to teraz ostatecznie wypowiedzieæ i daæ w jednym s³owie ca³¹ racjê rzeczy:
nieomylnoæ Papie¿a opiera siê w gruncie swoim na tym, ¿e ile razy idzie o zatwier-
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dzenie prawdy Bo¿ej i o utwierdzenie braci w wierze prawdziwej, Duch wiêty si³¹
swoj¹ i drogami sobie wiadomymi sprawia w umyle osoby papieskiej wewnêtrzne
po³¹czenie rozumu z prawd¹ w inny sposób, ni¿ w drugich ludziach, to jest nie
tylko w sposób nieomylny (bo Duch wiêty, jeli kto za nim idzie, nikogo nigdy nie
myli i ka¿dego wiernego nieomylnie prowadzi), ale jeszcze w sposób zawsze skuteczny i nigdy niechybny14. Sama tedy nieomylna si³a Ducha wiêtego, a w dzia³aniu zawsze skutecznym nigdy niechybnym, jest racj¹ i przyczyn¹ nieomylnoci papieskiej.
Zaiste, mocny to grunt i niewzruszona podstawa. Jest ni¹ sam Duch wiêty, sam
Bóg w rodku tam na dnie mieszkaj¹cy i dzia³aj¹cy. Ta jest tajemnica nieomylnoci
Piotrowej. Deus in medio ejus, non commovebitur, Bóg w rodku jego, wiêc nie bêdzie
poruszony (Ps 45, 7). Tward¹ przeto opok¹ jest ten Piotr; opok¹ najprawdziwsz¹ Kocio³a i jego ¿ycia; ale w ten sposób na pierwszym miejscu opok¹ jego wiary, zanim
bêdzie opok¹ jego nadziei i jego mi³oci. Tu es Petrus, tu petra fidei, ty Piotr, ty opoka
wiary! I jak Bóg niewzruszony, tak i ty niewzruszony, jak prawda Bo¿a nieomylna, tak
i s³owo twojej wiary nieomylne. Wiêc jak ty sam stoisz twardo na Bogu i na Jego prawTu siê nasuwa pytanie: czy osoba papieska nie mo¿e mieæ swoich w³asnych zdañ, zupe³nie osobistych i mog¹cych byæ z prawd¹ Bo¿¹ w niezgodzie, a których w takim razie nie
dosiêga owo dzia³anie Ducha wiêtego. Wszyscy teologowie na to siê zgadzaj¹ i rozró¿niaj¹
miêdzy zdaniami Papie¿a, z których jedne s¹ zdaniami prostego cz³owieka, albo te¿ prywatnego doktora, drugie dopiero s¹ zdaniami, czyli raczej wyroczniami papieskimi. Przyczyna
tego rozró¿nienia jest oczywista: albowiem ta osoba ludzka, która zosta³a Papie¿em nie przesta³a byæ cz³owiekiem, i nie wszystkie czynnoci lub s³owa cz³owieka s¹ czynnociami lub
s³owami Papie¿a. Urz¹d Papie¿a ma swój zakres cile odmierzony, wszystko co poza nim siê
dzieje, ju¿ do Papie¿a nie nale¿y, a jest w³asnoci¹ cz³owieka tylko. Takie uwa¿anie rzeczy
wyp³ywa z tego comy wy¿ej powiedzieli o rozmiarach i granicach nieomylnoci papieskiej
w odniesieniu do jego osoby.
Przyk³adem mo¿emy rzecz objaniæ. Wiadomo, ¿e Jan XXII mia³ swoje zdania osobiste, a miêdzy nimi jedno, które swego czasu nie by³o jeszcze wyran¹ herezj¹, ale dzisiaj jest
jako taka przez Koció³ potêpione. Jest to nauka, twierdz¹ca, ¿e dusze wiernych zbawionych
przed s¹dem ostatecznym nie u¿ywaj¹ zupe³nego posiadania Boga, czyli tak nazywanego
przez teologiê widzenia Boga b³ogos³awionego (visio Dei beatifica). Jan XXII wyk³ada³ to swoje zdanie jako naukê katolick¹ w kazaniach publicznych, które sprawi³y pop³och miêdzy
ówczesnymi teologami i odrzucone zosta³y przez Uniwersytet Paryski, pierwszeñstwo wtedy
miêdzy szko³ami trzymaj¹cy w chrzecijañstwie. Wskutek tego Jan XXII owiadczy³, ¿e to
by³o tylko jego osobiste zdanie i ¿e go wcale nie mia³ zamiaru orzekaæ, jakoby by³o dogmatem wiary. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e ile razy Papie¿ nie wystêpuje w swym urzêdzie nauczyciela ca³ego Kocio³a i utwierdziciela braci swoich, wspó³-nauczycieli kocielnych, tyle razy
Duch wiêty zostawia go jego zwyk³ym ludzkim si³om, i nie sprawia swoj¹ si³¹ nadludzk¹ tego
nieomylnego, a w skutku swym niechybnego po³¹czenia jego rozumu z prawd¹ Bo¿¹, w którym jak widzielimy, le¿y racja wewnêtrzna i podstawa nieomylnoci papieskiej. I tu znowu
odsy³amy do objanienia daæ siê maj¹cego w nastêpnej rozprawie, kiedy tam mówiæ bêdziemy o warunkach potrzebnych do takiego prawdziwie papieskiego aktu nauczycielstwa, czyli
do wyrokowania ex cathedra.
14
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dzie, i Bóg i Jego prawda bez zawodu ciê w wierze utwierdzaj¹, tak samo i wszyscy inni
na tobie opieraæ wiarê swoj¹ musz¹, a ty ich wszystkich w wierze utwierdzaj. Jak bez
Boga, tak bez ciebie prawda i wiara chwiaæ siê musz¹ i chwiaæ siê bêd¹ na wiecie, i jeli
Bogiem mocny ty ich nie podwigniesz, prawda i wiara niechybnie upadn¹. A wiêc,
Piotrze, utwierdzaj! Utwierdzaj Koció³, utwierdzaj rozum ludzki, utwierdzaj wiat
ca³y w prawdzie i wierze. Simon, Simon, confirma fratres tuos.
Tu siê zatrzymajmy, bo skoñczy³em moj¹ rzecz: dotarlimy do dna samego, i bezpiecznie mo¿emy ju¿ na nim spocz¹æ. To jedno chyba mo¿e nam jeszcze zostawaæ,
abymy siê obrócili w stronê przeciwn¹ i przera¿eni widokiem tego, co by to by³o na
wiecie bez Piotra i bez tej nieomylnoci Papie¿a, abymy siê tym gwa³towniej cofnêli
i tym skwapliwiej przybiegli do tej jedynej opoki bezpieczeñstwa.
***
Co by to by³o na wiecie? Raczej spytajmy: co ju¿ jest? i co siê dzieje tam, gdzie nie
przyjmuj¹ Piotra lub gdzie siê ju¿ pozbyli wiary w nieomylnoæ Papie¿a? Albowiem s¹
ca³e strony wiata, jakoby wiaty osobne, gdzie nie s³yszano o Chrystusie, ani o Piotrze; i s¹ inne, gdzie jednego i drugiego precz wymieciono, lub ich co dzieñ bardziej
precz wymiataj¹ z wiary i ze spo³ecznego ¿ycia. Co siê tam dzieje? I jedna i druga
kraina jest istotnie t¹, któr¹ nam pisarz wiêty maluje: "Ziemia cienista i pokryta mrokiem mierci, ziemia nêdzy i ciemnoci, w której cieñ mierci i ³ad ¿aden, ale wieczna
zamieszkuje groza" (Hi 10, 21).
Lecz to zanadto dalekie i zbyt obszerne widoki, obj¹æ ich jednym spojrzeniem niepodobna. Co przecie dla nauki naszej zobaczyæ nam jednak wypada, i jeli ju¿ nam
wybieraæ, wezmê chwilê obecn¹ i to, co siê woko³o nas dzieje15.
Mój Bo¿e, ¿e te¿ na to ludzie nie patrz¹, albo, co ¿a³oniejsza, ¿e patrz¹c nie widz¹!
A mieli jednak czas i sposób po temu. Zbyt czêsto, niestety, sprawdza siê to na synach
ciemnoci, ¿e patrz¹c nie widz¹ i s³uchaj¹c nie s³ysz¹, i maj¹c rozum i serce, ani nie
rozumiej¹, ani nie czuj¹.
Naprzód: nie widz¹ i nie rozumiej¹, ¿e bez nieomylnoci Bo¿ej uobecnionej we
w³adzy jakiej i w osobie, nie ma na ziemi ¿adnego pewnego gruntu dla wiary. To bez
¿adnego sporu jest oczywist¹ rzecz¹, ¿e wiara Bo¿a powinna mieæ grunt Bo¿y, inaczej
nie bêdzie jasna, pewna, nieomylna. I znowu oczywista, ¿e ten grunt Bo¿y musi byæ
przecie¿ z³o¿ony w jakim umyle ludzkim w sposób nieomylny; inaczej, jeli w ¿adnym nie bêdzie, a ka¿dy puszczony zostanie na wszystkie próby i losy wolnoci, tym
samym ¿aden nie ma nijakiego gruntu pewnoci, i mieæ go nigdy nie mo¿e. Jak¿e tego
15
Ci¹g ten naszych nauk zamierzamy zakoñczyæ porównaniem cywilizacji chrzecijañskiej, której sprawc¹ i ostatni¹ podstaw¹ jest niezawodnie Papiestwo, z innymi wielkimi poza
chrzecijañskimi cywilizacjami, a mianowicie: amerykañsk¹, indyjsk¹ i chiñsk¹. To nam da
obraz, a spodziewamy siê, ¿e nauczaj¹cy, tego co siê dzia³o i dzieje tam, gdzie nie by³o Chrystusa i Papiestwa. Bêdzie to uzupe³nienie napomkniêtych tu widoków.
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nie widz¹ ci, co jeszcze mówi¹ o wierze na ziemi? Niech¿e dadz¹ pokój; wiary nie ma
na ziemi bez nieomylnoci i nieomylnej jakiej w³adzy i osoby; a ci którzy tego nie
widz¹, którzy przeciwnie rozumiej¹ i co przeciwnego twierdz¹, wprowadzaj¹ na ten
wiat nie ju¿ tylko owe straszne cienie, o których mówi prorok, ale sam¹ ich przyczynê, ale ostatnie, a wieczne ród³o ciemnoci; bo czyni¹c tak jak czyni¹, nie daj¹ temu
wiatu ¿adnej ostatniej a zarazem i pierwszej iskierki, z której by mog³y promienie
trysn¹æ i wiat³o siê zapaliæ.
To jedno. Ale ci sami co nie widz¹ racji rzeczy, nie widz¹ nastêpnie ani rzeczy
samej; nie widz¹ a przynajmniej zgo³a nie rozumiej¹ tego ogólnego faktu, podnosz¹cego siê przed ich wzrokiem jak widmo olbrzymie, faktu, ¿e bez owej nieomylnoci i bez owego jej gruntu, wszêdzie na wiecie nie wiat³o siê wzmaga, ale ciemnoæ
siê rozszerza; nie prawda i wiara rosn¹, ale b³¹d i niewiara poch³aniaj¹ wszystko.
Fakt ten straszny dwign¹³ siê z przepaci i panuje nad wiatem. Co znaczy ten,
który na czele idzie, Luter i jego nauki? Przede wszystkim i po wierzchu znaczy, ¿e
nie ma Kocio³a; ale tam na dnie znaczy, ¿e nie ma w³adzy w Kociele, a na koñcu
znaczy w³aciwie, ¿e nie ma w Kociele G³owy nieomylnej. Od tego siê zaczê³o wszystko, od wywrócenia nieomylnoci. Alici za t¹ pierwsz¹ podstaw¹ usuniêt¹, wszystko
siê inne wywraca. Co znacz¹ Socynianie i sekty póniejsze? ¯e Chrystus nie jest Bogiem, a tym samym, ¿e nie ma Chrystusa. Ale dlaczego? Dlatego, ¿e ju¿ nie ma Kocio³a, jego nieomylnoci. Co znaczy Wolter i jego wszechdrwiny? ¯e nie ma Boga
na niebie. A dlaczego? Bo ju¿ nie ma Chrystusa. Co znaczy rewolucja francuska? ¯e
i na ziemi Boga nie ma. A dlaczego? Bo Go ju¿ nie ma na niebie. Co znaczy filozofia
dziewiêtnastego wieku? ¯e nie ma nareszcie ani prawdy ani samego rozumu. A dlaczego? Bo ju¿ nie ma Boga ani na niebie ani na ziemi. Do tego a¿ zaszlimy niedawno
temu. Ale dlaczego ten ostatni koniec? Dlatego, ¿e mu dano jego pierwszy konieczny
pocz¹tek. I jak¿e bowiem ma byæ prawda i rozum na wiecie, kiedy ju¿ na wiecie, tam
przynajmniej gdzie j¹ zaprzeczono, nie ma nieomylnoci, tej rozumu i prawdy pierwszej podstawy i ostatniego ratunku.
Lecz ani tu jeszcze nie koniec. Abyssus abyssum invocat (Ps 41, 8). Za przepaci¹
jeszcze jest przepaæ, ostatnia i bezdenna. Ta siê nam dzisiaj odchyla. Zesz³y z pola
dawna reformacja, osiemnastego wieku rewolucja, filozofia tegowieczna, pokonane
w boju z rzeczywistoci¹; a zrozpaczone tych upad³ych mocarstw niedobitki, b³¹kaj¹
siê ju¿ bez celu po straconym bojowisku. Ju¿ by siê zdawa³o, ¿e nie ma miejsca dla
innych, alici oto nadci¹gaj¹ zwartym hufcem i z zapa³em wciek³oci. Kto oni? Bez
nazwiska, bez god³a, bez chor¹gwi, bez oblicza nawet; nicoæ i mieræ powtórzy³y nam
tylko do ucha ich imiê: to nihilici, zwolennicy nicoci!
Witam was ostatni i niezbêdni przybysze. Przychodzicie w sam czas i porê. Wycie
jedni w prawdzie miêdzy wszystkimi odstêpcami od prawdy, wy jedni rozumni w braku rozumu, szczerzy w fa³szu, konsekwentni w niekonsekwencji, nieomylni w zaprzeczeniu. Wszyscy inni przed wami zatrzymywali siê na pó³ drogi, na jej æwierci, na jej
k¹sku; wy równymi nogami stanêlicie na przeciwnym biegunie, i zapieczêtowalicie
odstêpstwo rozumu ludzkiego jego w³asn¹ i nale¿yt¹ pieczêci¹: nicoci¹. Bo zaiste,
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jeli nie ma na wiecie pocz¹tku dla rozumu, to jest nieomylnoci Bo¿ej uobecnionej w osobie ludzkiej, wtedy bez w¹tpienia nie ma i nastêpstw ¿adnych, i ¿adnego
koñca; wtedy nie ma nie tylko Papie¿a, Kocio³a, Chrystusa, Boga, prawdy, rozumu i co tam jeszcze byæ mo¿e: sumienia, prawa, obowi¹zku; ale wtedy w cis³ej logice
i przed rozumem nie ma zgo³a rzeczywistoci ¿adnej. Wszystko jest bez pocz¹tku,
bez koñca, i bez rodka, to jest bez czegokolwiek, wszystko jest jednym nic. Przecie¿
znaleli siê ludzie, co siê zdobyli na tê ostatni¹ odwagê w tej logice zniszczenia.
Jak¿e bylicie potrzebni i jak za d³ugo, niestety, wiat na was czeka³! Witam was tedy
anio³owie pomsty, którzycie nareszcie zatr¹bili w tê tr¹bê zwiastunkê s¹du ostatecznego na rozum w odstêpstwie! Przybywajcie co rychlej i odzywajcie siê jak najg³oniej, póki jeszcze czas, póki jeszcze innym ludziom zosta³ kês rozumu. Wy ostatni¹
nadziej¹ ocalenia; i kiedy ju¿, ju¿ wiat niemal ca³y puci³ siê na drogi braku rozumu, nie wiedz¹c, ¿e leci tam gdzie zaszlicie, wy jedni z tamtej strony w porê nadci¹gaj¹c, nauczycie nas jeszcze, da Bóg, rozumu!
Bo¿e wielki, dziêkujê Ci za te obie pieczêcie, którymi napiêtnowa³e prawdê i nieprawdê, rozum i bezrozum: daj¹c ostatecznie nieomylnoæ dla rozumu i prawdy, a dla
nieprawdy i bezrozumu daj¹c nicoæ. Dziêkujê Ci, Panie, za to wiat³o, które nam
dajesz, a w tych ostatnich czasach obficiej ni¿ kiedy, dziêkujê za naukê, ¿e miêdzy
jednym z tego dwojga a drugim, jak nie mo¿e byæ sojuszu, tak nie ma rodka. Albo
rozum albo bezrozum, albo nieprawda albo prawda, albo nicoæ albo wiara ca³kowita,
albo nihilici, niszczyciele i zwolennicy nicoci albo wyznawcy nieomylnoci Kocio³a i Papie¿a; tak, rzeczywicie, miêdzy tym dwojgiem rodka nie ma. To nareszcie wszyscy widzimy jasno i raz jeszcze, Bo¿e prawdy wszelkiej, dziêkujemy Ci za to!
Ach, jak¿e teraz nie ma siê nam serce ciskaæ, kiedy na wiat spojrzymy, tej naszej
biednej Polski nie wyjmuj¹c, i kiedy spostrzegamy, jak wielu siê zdaje, ¿e jest ten jaki
rodek, ten jaki rozum inny miêdzy prawdziwym rozumem a bezrozumem, jaka
prawda inna miêdzy prawd¹ a nieprawd¹, jaka pewnoæ miêdzy nicoci¹ a nieomylnoci¹; i kiedy widzimy, jak tyle nawet zacnych umys³ów marnie pracuje nad znalezieniem tego niemo¿ebnego rodka, ba nawet myl¹, ¿e go znaleli. Ludzie, co wy
czynicie? Czy nie widzicie, ¿e kto w tym rodku chce zostawaæ, teraz zw³aszcza, po
takiej nauce, po tylu przyk³adach, po tylu zawodach, w takim wietle jasnego dnia
ostatnich dowiadczeñ, ten samowolnie w sam g³¹b bezrozumu nurza siê na przepad³e, tym gorzej ¿e przestrze¿ony; ten gasi ostatnie wiat³o, które mu sama ciemnoæ
z swej bezdni podawa³a; ten - muszê powiedzieæ - sam sobie wy³upia oczy, jak gdyby
przez niepojêty zawrót wiat³oæ nieznon¹ mu siê stawa³a, a on z ni¹ nic wspólnego
mieæ nie chcia³! Nieszczêliwy! Dla niego nic nie pozostaje jedynie ciemnoæ; tym
okropniejsza, ¿e dobrowolna.
Ale tak byæ nie mo¿e: co podobnego nie powinno pozostaæ. Minê³y czasy pó³rodków, pó³wiate³, pó³prawdy, pó³rozumu. Fa³sz nareszcie zmuszony zdj¹æ maskê,
ods³oni³ jawnie swoje ciemne i ohydne oblicze; a prawda wbrew jemu podnios³a dobrowolnie zas³onê, i blaskami strzeli³a twarz jej promienna. W tym przedsiêwziêtym
przez Sobór Powszechny, a raczej przez samego Ducha wiêtego, zatwierdzeniu do-
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gmatu nieomylnoci papieskiej, dokonywa siê to dziwo: co by³o dawniej z³o¿one
w g³êbi podwalin, dzi jakby na wierzch wychodz¹c, wystawione jest na widok publiczny; Bóg siê zni¿a do s³aboci ludzkiej i do têpoci ich wzroku: na koñcu czasów
zapala now¹ pochodniê janiejsz¹, pe³niejsz¹ od dawnej; wywieca przed oczyma wszystkich osnowê najg³êbsz¹ swej prawdy, ods³ania jej fundament, i wszystkich przypuszcza do tajemnic, którymi dot¹d trzyma³a siê w niez³omny sposób, i sta³a tak d³ugo i tak mocno jego wiêta prawda. Odt¹d ju¿ ciemnoæ ca³kowit¹ ciemnoci¹, wiat³o
wiat³em ca³kowitym; a jego jedyne na ziemi ognisko i ród³o: Papie¿ w Kociele i jego
nieomylnoæ. I ten tylko, który u tego ród³a czerpaæ bêdzie, ten jeden bêdzie mia³
prawdziwe i ca³kowite wiat³o ¿ywota. Habebit lumen vitae (J 8, 12).
Panie i Bo¿e nasz, Ojcze wiat³oci i prawdy! Przyjmij ostatnie nasze i najg³êbsze
podziêki za to ostatnie i najwy¿sze wiat³o. Odt¹d ono nam wieciæ bêdzie jak ¿adne
inne i ciemnoci ju¿ teraz tym bardziej nigdy nas nie ogarn¹. Et lux in tenebris lucet, et
tenebrae eam non comprehenderunt (J 1, 5). Teraz choæby ca³y rodzaj ludzki traci³ prawdê
i rozum, choæby nawet wybranym Bo¿ym æmi³o siê w oczach, choæby wszystkie ciemne potêgi wynurzy³y siê z przepaci, choæby do niej spadaæ z góry poczê³y, trac¹c swój
blask, gwiazdy niebieskie, nic ju¿ nas nie zatrwo¿y, nic a nic nie poruszy, nie zaæmi, nie
zb³¹ka; Twoje, Panie, Twoje przedziwne wieci nam wiat³o, ani gasn¹ce, ani zagasn¹æ
nie mog¹ce: lumen indeficiens (Syr 24, 6), lumen inextinguibile (Mdr 7, 10). Tym wiat³em
nie kto inny, tylko Ty sam, ju¿ ostatecznie objawiony, o Chryste Panie; nie kto inny,
tylko ten, którego na to objawienie na miejscu swoim zostawi³ i do którego raz na
zawsze powiedzia³e: "Piotrze, utwierdzaj braci twoich".

O Papie¿u jako podwalinie nadziei,
to jest o jego s¹dow³adztwie (jurysdykcyi)16
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego, i cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a cokolwiek rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane i w niebie (Mt 16, 19).

Je¿eli wiara cz³owieka, podnosz¹c siê z pado³u ludzkiego do wysokoci Bo¿ych,
potrzebowa³a tu na ziemi nieomylnej podstawy, tedy równym prawem i nie mniej
koniecznie nadzieja te¿ ludzka, w podnoszeniu siê swoim z ziemi do nieba, potrzebuje tu w tym ¿yciu podstawy niezawodnej. A jak tamta z ustanowienia Bo¿ego znalaz³a
Nauka wyg³oszona w Rzymie dnia 3 kwietnia 1870 roku. W: Kazania ks. Piotra Semenenki,
t. IV, Kraków 1923, s. 268-312 (przyp. red.).
16
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j¹ w Piotrze jednym, tak i ta w nim jednym tylko bêdzie mog³a znaleæ i z ustanowienia Bo¿ego w nim jednym tylko znajduje swoj¹ podstawê. Otó¿ ten jest przedmiot,
nad którym siê w tej chwili mamy zastanowiæ.
Nadzieja, nadzieja! A to rzec mo¿na, ¿e ona ca³ym ¿yciem naszym. Có¿ bardziej
cz³owieczego od nadziei? Ona w cz³owieku rodzi siê pierwsza, umiera ostatnia. Dopóki tli siê w sercu, póki b³yszczy w oku, dopóty mówiæ mo¿na, ¿e cz³owiek ¿yje;
kiedy sczenie, ¿yæ przesta³; albo raczej przesta³ byæ cz³owiekiem. Qui enim desperat,
non est homo, mówi stary Filon ¿yd17; kto - mówi - ju¿ nie ma nadziei, nie jest cz³owiekiem. Ale ja go pró¿no przytaczam; daleko lepiej ni¿ jakikolwiek mêdrzec to mi
mówi samo serce ludzkie.
A wiêc jeli tak jest, czym zatem jest nadzieja? I czy przynajmniej potrzebujê siê
pytaæ mêdrców? Mo¿e i wiem co mi odrzekn¹. Z jednej strony odpowiada mi Platon, a za nim wszystkie Akademie: nadzieja, to oczekiwanie dobra. Z drugiej strony
uczy mnie Augustyn, Tomasz, a za nimi wszyscy doktorowie i wszystkie szko³y nauki Bo¿ej, i równie¿ mówi¹: Jest to oczekiwanie dobra. Chocia¿ ja i tu ciebie wolê
zapytaæ o serce ludzkie! Ale ju¿ s³yszê, jak mi odpowiadasz: Tak, rzeczywicie: nadzieja, to oczekiwanie dobra.
Wiêc znowu pytam: czym zatem jest dobro? Czy¿ i tu podobnie z serc i z ust wszystkich us³yszê g³os jeden? Bodajby tak by³o; ale niestety ju¿ tu tak nie jest. Tu siê ju¿
rozdwajaj¹ g³osy, jak siê rozdwoi³y serca; tu siê rozchodz¹ drogi, jak siê rozminê³y
kresy; i co innego z jednej, co innego z drugiej ju¿ s³yszê strony. Ze strony tamtej, ze
strony mêdrców ludzkich, po d³ugim, sprzecznym i pomieszanym gwarze, s³yszê jedno wyrane i ostatnie s³owo: dobro? Ono tu; tu go szukaj! Ale gdzie¿ tu, proszê, powiedzcie? Tu, prawi¹, doæ tego; nie szukaj gdzieindziej! Tymczasem z tej drugiej strony, od nauczycieli Bo¿ych, co innego mnie dochodzi. Dobro - mówi¹ - ono nie tutaj;
nie szukaj go na ziemi; ono tam! Tu tylko droga do niego, droga nadziei; tu tylko
nadzieja: nadzieja d³uga, ale pewna; trwo¿na o koleje i przejcia drogi, ale bezpieczna
o jej koniec. Tu tylko nadzieja i tylko droga!
Wiêc dalej znowu có¿ teraz pocznie serce ludzkie? Ach, ono chêtnie wyrywa siê ku
tamtej pierwszej stronie, skwapliwie bie¿y tam, gdzie tak weso³o wo³aj¹, gdzie tak prêdko
obiecuj¹; lecz - jeli wprzód nie rozp³ynie siê wród drogi, lub nie pêknie marnie przed
dojciem do niedocignionego kresu i jeli go zawody przed czasem nie strawi¹ - tedy
koñczy na tym, ¿e siê od tamtej odwraca i tutaj, w tê przeciwn¹ stronê, obraca siê
nareszcie. A wtenczas, choæ smutne, ale spokojne, swoim w³asnym wyrokiem zatwierdza t¹ nie w³asn¹ prawdê: Nie, nie tutaj dobro; ono tam; tu tylko nadzieja dobra, tu
tylko droga, po której ta nadzieja do dobra nas wiedzie. Tak, rzeczywicie, tu dla nas
tylko nadzieja i tylko droga!
Wiêc na koñcu tu¿ w lad przychodzi ostatnie pytanie: Która¿ to, i gdzie ona?
Filon Aleksandryjski (ok. 20 przed Chr. - 45 po Chr.), filozof hellenistyczny pochodzenia ¿ydowskiego, stara³ siê pogodziæ myl biblijn¹ i greck¹ (platonizm i stoicyzm), wp³yn¹³
na neoplatonizm (przyp. red.).
17
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Alici zarazem przychodzi Chrystus i odpowiada: Ja jestem drog¹. Ego sum via (J 14, 6).
Zrozumiej¿e serce ludzkie, mówi dalej do niego Chrystus: Jam droga, bom ja twoja
nadzieja, bom ja na koñcu twoje dobro. Tam, u mnie, w ¿ywocie wiecznym, jam twoje
dobro prawdziwe; tu, w jego oczekiwaniu, jam twoja nadzieja; w d¹¿eniu, twoja droga;
podstawa oczekiwania i drogi bezpieczny tor. Ja jestem drog¹!
Tak mówi Chrystus. Ale mówi to tajemnie i w ukryciu do duszy; a potem jawnie
wskazuje na postaæ widom¹, i powiada: Oto Piotr, oto mój zastêpca; ten jest na moim
miejscu podstaw¹ ca³ej nadziei, przedni¹ stra¿¹ oczekiwania, rêkojmi¹ moich obietnic, i przewodnikiem drogi. Jemu powierzy³em, i on ma klucze od wszystkich wrót
i przejæ i kolei, i do przejcia ostatniego. On wi¹¿e i rozwi¹zuje, strze¿e, nawraca,
prowadzi. Id za nim: on ciê jeden doprowadzi do kresu, do dobra ostatniego. A wtedy twoja nadzieja, po d³ugim i wiernym oczekiwaniu znajdzie czego pragnê³a i czego
szuka³a; zmieni szaty podró¿ne, a oblecze godowe; nie bêdzie siê ju¿ nazywa³a nadziej¹: jej imiê wtedy: posiadanie i szczêcie. Ale tymczasem, o serce ludzkie, miej cierpliwoæ i id za moim przewodnikiem!
To mam dzisiaj przed wami wystawiæ i to mamy wspólnie zrozumieæ, najmilsi! To
w³anie, ¿e z ustanowienia Chrystusa, podczas tej drogi naszej na ziemi, dum peregrinamur a Domino (2 Kor 5, 6), kiedy od Pana daleko, pielgrzymujemy do Pana: Piotr jest
dla nas pierwszym i najwa¿niejszym przewodnikiem tej drogi, i wród niej, podstaw¹
zewnêtrzn¹ ca³ej tu na ziemi nadziei naszej.
I.
Dobro, rzeklimy, z jednej strony, a z drugiej pragnienie i oczekiwanie: oto znowu
jedno ca³e ¿ycie cz³owieka. Pierwsze, o którym mówilimy, by³o ¿ycie umys³u, to drugie jest ¿yciem serca; tamto ¿yciem wiary, to ¿yciem nadziei; tamtego ¿ywio³em prawda, a tego dobro.
Pytalimy tam zaraz na wstêpie, co to jest prawda, i tu zacz¹æ musimy od tego: co
to jest dobro? Wiemy ju¿ wprawdzie, ¿e ono nie tutaj, ale tam; lecz co ono jest samo
w sobie, a przynajmniej czym byæ powinno, i jeli go od razu dotkn¹æ siê nie mo¿emy,
czym bêdzie kiedy; oto rzecz g³ówna i istotna, o któr¹ nam chodzi.
S³yszelimy, ¿e Chrystus powiedzia³: Jam drog¹, rozumie siê, do Niego, to jest do
dobra; wiêc Chrystus nam jeden powiedzieæ mo¿e, czym jest i dobro samo. A wiêc do
Niego idziemy pytaæ siê go o to.
Swego czasu, pe³ni takiej samej wiêtej ciekawoci, uczniowie Chrystusa Pana,
widz¹c, ¿e siê modli, i tak czêsto siê modli, a wtedy zapewne widz¹c, ¿e siê d³u¿ej
jeszcze modli³ ni¿ zwykle; - a o có¿ siê tak modli³? O dobro, zaiste! - otaczaj¹ Go ze
czci¹ i prosz¹ pokornie: "Panie, naucz nas modliæ siê!" (£k 11, 1). To jest, naucz nas
czego mamy pragn¹æ, czego ¿¹daæ, o co prosiæ? To jest, naucz nas jakie jest dobro
nasze, i jakie ma byæ nasze pragnienie jego i oczekiwanie? Jaka nasza nadzieja?
A Chrystus wtenczas tak ich odprawia: Wy, kiedy siê modlicie nie b¹dcie jak faryzeusze: non eritis sicut hypocritae (Mt 6, 9), nie b¹dcie jak poganie, sicut ethnici! (Mt 6, 7).
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Nie mylcie z pierwszymi, ¿e dobroæ i sprawiedliwoæ wewnêtrzn¹ sami sobie daæ
mo¿ecie, albo ¿e je w sobie ju¿ macie, ¿ecie ju¿ dobrzy i sprawiedliwi, i tylko tego
jednego potrzeba, aby inni ludzie o tym wiedzieli. Baczcie¿ tedy, bycie sprawiedliwoci waszej nie czynili sami i przed ludmi. (Mt 6, 1).
Ani te¿ nie mylcie z poganami, ¿e dobro le¿y w rzeczach zewnêtrznych, doczesnych, zmys³owych; i ¿e im wiêksze tych rzeczy mnóstwo, tym wiêksze dobro ludzkie,
a im wiêcej w modlitwie s³ów mówiæ bêdziecie, tym wiêcej bêdziecie mieli tych rzeczy.
Modl¹c siê tedy nie mówcie wiele. Orantes, nolite multum loqui (Mt 6, 7).
Tak czyni¹ faryzeusze, tak czyni¹ poganie. Nie b¹dcie tedy do nich podobni. Nolite ergo assimilari eis (Mt 6, 8).
Wy przeto tak siê modliæ bêdziecie. Sic ergo vos orabitis (Mt 4, 9).
S³uchamy Ciê, Panie!
Ojcze nasz, który jest w niebie!
Panie, zaczekaj! Mistrzu jak¿e od razu zawieci³ s³owem twoim i od razu odkry³e
ostatnie dobro nasze. A Ty Bo¿e, wielki i wszechmog¹cy Stwórco, Ty zarazem Ojcze
nasz pierwszy i prawdziwy, jaki¿ na nas w tym jednym imieniu twym: Ojcze, spuszczasz zdrój wiat³a i strumieñ pociechy. Rzeczywicie w tym wietle ujrzelimy ostatnie wiat³o, in lumine tuo videbimus lumen (Ps 35, 10), w wietle prawdy, wiat³o dobra,
w wietle Syna wiat³o Ojca; i ju¿ wiemy i widzimy jakie jest ostatnie dobro nasze. To
Ty nim jeste, Ojcze przenajlepszy! Ty Ojciec, a my dzieci: czy¿ byæ mo¿e wiêksze
szczêcie, dobro wiêksze? I czy pomyleæ co mo¿na, co by siê z tym równa³o? M¹droci ludzka, uciekaj, i skryj siê gdzie mo¿esz! Serce ludzkie, przybywaj, i tylko nie
dr¿yj z przera¿enia na nadmiar szczêcia, nie cofaj siê nie wierz¹c, i w sobie siê zamykaj¹c; nu¿, naprzód, miej tylko, a podnosz¹c siê nad wszystko inne i nad siebie samo,
ju¿ leæ, leæ w górê nad wszelkie wysokoci, i nad wszelkie dobra; a tam na koñcu za
wszelkim dobrem jest ostatnie prawdziwe dobro twoje: Ojciec twój!
A teraz, gdy to ju¿ raz wiemy, có¿ teraz, Ty, Ojcze, dasz nam dzieciom twoim? Ty
dobro najwy¿sze, dobro rzeczywiste, ¿ywe, osobiste, Ty, od którego wszelki inny datek
najlepszy, i wszelki dar najdoskonalszy, z góry zstêpuj¹cy od Ciebie, Ojca wiat³oci,
od Ciebie, który nas dobrowolnie zrodzi³ Twoim s³owem prawdy (Jk 1, 17 n.), có¿
nam dasz tedy, tym których zrodzi³e tu w tym czasie do nadziei, a masz zrodziæ na
wieki do jej ziszczenia? Wprawdzie mamy mieæ Ciebie, ale jeszcze nie mamy. Jeszcze
przez ró¿ne porednie dobra, które bêd¹ ³askami twoimi, dochodziæ bêdziemy musieli do tego ostatniego, którym Ty jeste. Jak¿e przeto usposobi³ nam te dobra i te ³aski,
warunki tymczasowej nadziei, i przedmioty naszej ci¹g³ej modlitwy?
Panie i Mistrzu, s³uchamy Ciebie, nauczaj¹cego dalej.
- wiêæ siê Imiê Twoje!
Najwy¿szy tedy przedmiot naszego pragnienia, pierwszy naszej modlitwy jest,
aby siê wiêci³o imiê Ojca naszego. To Jego dobro zewnêtrzne. Je¿eli Mu wewn¹trz
niczego nie brakuje, i On jest dla siebie pe³ni¹ dobra jak jest pe³ni¹ bytu; na zewn¹trz wszelako mo¿e zyskaæ inne dobro, które w pewien sposób nie od Niego zale¿y, a które my tylko daæ Jemu mo¿emy. Tym dobrem, które Bóg odbiera od stworze-
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nia swego, i tym wiêkszym, im je od bardziej wdziêcznych i milszych sobie odbiera
dzieci, tym dobrem jest chwa³a, szczêcie, przyjemnoæ, ho³dy i panowanie, które
Mu z siebie, w sobie i nad sob¹ oddaje, sprawia i przyznaje, to Jego stworzenie - dziecko: i tym sposobem wiêci imiê Ojca. To dobro Ojca naszego, które my Jemu daæ
mo¿emy i powinnimy. Je¿eli jestemy prawdziwie dzieæmi, tedy rozumiemy od razu,
¿e ono powinno byæ najwy¿szym w pragnieniu naszym, i pierwszym w modlitwie.
Sama myl, ¿e to dobro Ojca naszego i Jego szczêcie, ka¿e nam zapomnieæ o wszystkim innym, i we wszystkim innym to jedno widzieæ, to po³o¿yæ na czele wszystkiego. Wiêc, o Mistrzu, razem z Tob¹ k³adziemy tê probê na czele naszej modlitwy, i ile
razy usta otwieraæ bêdziemy do Ojca g³os podnosz¹c, tyle razy pierwszym s³owem
naszym bêdzie: Ojcze, wiêæ siê imiê Twoje!
A teraz o có¿ nam dalej prosiæ, Panie i Mistrzu?
- Przyjd królestwo Twoje!
Królestwo Ojca! W tym królestwie kiedy na wieki spotkaj¹ siê Ojciec i dzieci, dzieci i Ojciec; dzieci wyros³e na synów królewskich i na królów, Ojciec ukoronowany na
wiecznoæ jako tych królów król i tego królestwa boski Pan wy³¹czny. Tamto pierwsze
najwy¿sze dobro: wiêæ siê imiê Twoje, by³o wy³¹cznym Ojca naszego, to drugie: Przyjd
królestwo Twoje, jest dobrem wspólnym i Ojcu i nam; i miêdzy wspólnymi, dobrem
najwy¿szym. Takim dobrem jest to wieczne królestwo Ojca: królestwo chwa³y Jego, ale
zarazem i chwa³y naszej, królestwo prawdy, dobra i wiêtoci: królestwo wiat³a, piêknoci i doskona³oci, królestwo ognia, rozkoszy i szczêcia, królestwo si³y, wszechmocnoci i pokoju, królestwo, przede wszystkim i nad wszystko, mi³oci. Co za dobro!
Jakie dobro nad dobrami! Dobro Twoje, Ojcze, ale jeszcze bardziej, by byæ mog³o,
dobro nasze, nasze najwy¿sze dobro. O Ojcze! Przyjd królestwo Twoje!
Po takiej probie, Mistrzu, o có¿ dalej prosiæ mamy?
- B¹d wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi!
Przed dobrem ostatnim powinno siê ziciæ przedostatnie dobro; przed najwy¿szym
w wiecznoci, najwy¿sze w czasie; przed niebem w niebie, niech¿e siê niebo i na ziemi
zjawi, i s³u¿y tamtemu za podnó¿ek i szczebel ostatni; niech siê rozedr¹ niebiosa i zleje
sprawiedliwoæ, niech siê otworzy ³ono ziemi i porodzi zbawienie. To ju¿ jest i coraz
wiêcej siê ziszcza w duszach kochaj¹cych i spe³niaj¹cych wolê Ojca na ziemi, jak siê
ona w niebie spe³nia; o, niech¿e to ronie, i na koñcu ca³¹ ziemiê obejmie, i niechaj,
jeli podobna, nie bêdzie ró¿nicy miêdzy niebem a ziemi¹. Ojcze, co to bêdzie za
chwa³a dla Ciebie, jakie twoje dobro; ale jakie znowu i nasze dobro, i nasze szczêcie,
rzeczywicie tu na ziemi najwiêksze! Wtedy powróci na tê sp³akan¹ ziemiê, stracony
raj; i w nim Ty, a my z Tob¹ wiêcie cieszyæ siê bêdziemy. A wiêc wzdychamy, prosimy
i z g³êbi duszy b³agamy: Ojcze! B¹d wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi!
Lecz teraz, aby dojæ do tego, czego nam ka¿esz pragn¹æ, i o co siê modliæ, o Mistrzu nasz?
- Chleba naszego powszedniego (nadistotnego) daj nam dzisiaj!
Daj nam Panie zrozumieæ to dobrze. Dot¹d kaza³e siê nam modliæ o dobra Ojca
naszego, lub o dobra wspólne; odt¹d mamy siê modliæ o dobra nasze; dot¹d o wieczne
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lub przysz³e, odt¹d o doczesne i codzienne; mamy siê obróciæ od Ojca do siebie; od
dnia wiekuistego, do dnia dzisiejszego i wo³aæ: daj nam! Daj nam dzisiaj! Jak¿e potrzebne nam jest to wo³anie, i bez tych dóbr naszych do tamtych ojcowskich dostaæ
siê nie bêdziemy mogli. Wiêc wo³amy; a naprzód o ten chleb powszedni, panem
quotidianum (£k 11, 3), o ten chleb nadistotny panem supersubstantialem (Mt 6, 11),
którego nam potrzeba, na to ca³e d³ugie dzisiaj, ci¹gn¹ce siê dla ka¿dego z nas od
wie¿ych pieluch chrztu wiêtego, do powa¿nego ca³unu ostatniego pomazania, ci¹gn¹ce siê dla ca³ego rodzaju ludzkiego od pierwszych zapowiedzi Ewangelii do ostatniej tr¹by Archanio³a. To nasze ca³e i d³ugie dzisiaj pielgrzymk¹ jest i bojem. Ojcze
jestemy w drodze, a przy tym w pracy i walce, potrzebujemy coraz nowych si³ i wiêtego pokarmu; nie dojdziemy do kresu, do dóbr dalszych, i ostatnich, jeli tego dobra
mieæ nie bêdziemy; a wiêc, Ojcze, daj nam chleba, tego twojego nadistotnego chleba: chleba, wiat³a i nauki dla umys³u; chleba ³aski i natchnieñ dla serca; chleba, si³y
i sakramentów dla duszy. Ojcze! Daj nam! Dzisiaj nam daj! Chleba naszego powszedniego nadistotnego daj nam dzisiaj!
I o có¿ jeszcze, Panie i Mistrzu, ka¿esz nam prosiæ Ojca?
- I odpuæ nam d³ugi nasze, jako i my odpuszczamy d³u¿nikom naszym! Tu siê
zaczynaj¹ nasze biedy, z³a jakie nas cisn¹. Dot¹d prosilimy o dobra prawdziwe, rzeczywiste i o ich nabycie; teraz musimy prosiæ o dobra wzglêdne, warunkowe, ale nie
mniej potrzebne; bo i uwolnienie od z³ego jest takim dobrem, chocia¿ tylko wzglêdnym, nie mniej jednak niezbêdnie potrzebnym; wiêc prosiæ mamy o takie nasze
pozbycie siê z³ego. Albowiem jeli od z³ego wolni nie bêdziemy, ¿adn¹ miar¹ dobrego nie bêdziemy mogli dost¹piæ, i marnymi by pozosta³y wszystkie dotychczasowe
proby nasze do Ojca. Otó¿ z³a s¹ potrójne: przesz³e, przysz³e i teraniejsze; a naprzód, z³o przesz³e. Wszystkie nasze dawne winy, to jest grzechy, pozostawi³y po
sobie d³ugi, pozostawi³y kary do odp³acenia sprawiedliwoci Bo¿ej. Póki d³ugów
nie sp³acimy, nie spodziewajmy siê ¿adnych korzyci, a zw³aszcza, ¿e te d³ugi s¹ tak
liczne, i ciê¿kie, i ogromne. Ojcze! Odpuæ nam w koñcu d³ugi nasze! Tylko jakim
sposobem my Ci je sp³aciæ bêdziemy mogli? Ojcze najlepszy, dziêki Ci za to, ¿e nam
sam dajesz sposób godny Ciebie i godny tych, których przeznaczy³e na dzieci twoje; dziêki Ci za to, ¿e ten sposób tak prêdki, tak ³atwy, a tak skuteczny: powinnimy
tylko to samo z innymi zrobiæ, o co prosimy, aby Ty dla nas zrobi³: powinnimy
odpuciæ; chc¹c Ciê mieæ dobrym i prawdziwym Ojcem, mamy pokazaæ, ¿e chcemy
byæ dobrymi i prawdziwymi twoimi dzieæmi; a wiêc, prawdziwy i najlepszy Ojcze,
odpuæ nam d³ugi nasze, jako i my odpuszczamy d³u¿nikom naszym!
Tym sposobem ju¿ jestemy wolni od z³a przesz³ego; ale, Mistrzu, jak¹ modlitw¹
uchronimy siê od z³a wszelkiego i na przysz³oæ tak¿e?
- Ojcze, i nie wód nas na pokuszenie!
To znaczy, tak nas prowad, bymy nie weszli w pokusê i pod pokus¹ nie upadli.
Pokusa to nasze z³o przysz³e. Kto z dzieci Adama mo¿e spojrzeæ bezpiecznie w oczy
pokusie, kto z nich dotrzymaæ w spotkaniu? A przecie¿ ona na ich drodze roz³o¿y³a
siê czatami, na ka¿dym kroku czyha, na ka¿dym przejciu napada, ka¿dego czasu mo¿e
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o szkodê przyprawiæ, co chwila mo¿e zgubiæ. Któ¿ z synów ludzkich tego z³ego a¿ do
koñca siê ustrze¿e? Ojcze, Ty jeden mo¿esz sprawiæ to dobro, Ty jeden daæ to ocalenie.
A wiêc Ojcze: I nie wód nas na pokuszenie!
A teraz Panie i Mistrzu nasz, s³yszymy ostatni g³os proby i modlitwy, której nas
uczysz i powtarzamy za Tob¹:
- Ale nas zbaw ode z³ego!
I ju¿ rozumiemy co ten g³os znaczy i to s³owo: ode z³ego! To ju¿ nie przesz³e, ani
przysz³e z³o, to ju¿ ani lad wyciniêty szkody minionej, ani widmo grone szkody
nadchodz¹cej; to sama wierutna szkoda w tej chwili zniszczenie sprawiaj¹ca, to samo
rdzenie z³a, teraniejsze, obecne, w swych kleszczach nas trzymaj¹ce; to grzech, nie co
innego jedno grzech. Grzech, to nasze jedyne z³o, jedyna szkoda, jedyna mieræ i zarazem przyczyna mierci i zniszczenia. On i przesz³ego z³ego by³ jedyn¹ przyczyn¹,
i przysz³ego tak¿e jedyn¹ jest groz¹ i strachem, on wszelkiego z³ego jest jedyn¹
treci¹ i istot¹, on jeden, grzech! To z³o nasze; a takie jest to z³o, ¿e póki ono nas
trzyma, póty od ¿adnego innego zbawieni byæ nie mo¿emy, póty tym bardziej dobra
¿adnego nie mo¿emy dost¹piæ. Na nic wszystkie nasze dawne proby i modlitwy, na
nic obietnice Bo¿e, Jego dary i dobra, na nic nadzieje nasze, potrzeby i oczekiwania,
wszystko na nic; póki grzech w domu naszym siedzi i drzwi strze¿e, póty z tego grobu
wyjæ nie mo¿emy, ani doñ zawitaæ mog¹ jasne dobra ¿ywota! A wiêc Ojcze, Ty to z³o
oddal od nas, moc¹ twoj¹ ocal nas od niego; Ojcze, Ojcze! Ale nas zbaw ode z³ego!
Ach Ojcze, Ty nas tym bardziej zbaw od tego z³ego, i przede wszystkim od niego
nas zbaw, ¿e jak raz odeñ zbawieni bêdziemy, jedno za drugim nam przyjdzie, i zici
siê ca³a modlitwa nasza. Wtenczas tym ³atwiej nie wpadniemy w pokuszenie, wtenczas
my tym chêtniej odpucimy naszym d³u¿nikom, gdy nam nasze odpucisz d³ugi; wtenczas z tym wiêksz¹ rozkosz¹ i po¿ytkiem bêdziemy umieli po¿ywaæ chleba naszego
powszedniego nadistotnego; wtenczas tym wierniej bêdziemy spe³niali wolê Twoj¹,
i bli¿ej a bli¿ej tego, jak siê ona w niebie spe³nia; wtenczas tym bezpieczniej i gorêcej
bêdziemy oczekiwali, a¿ przyjdzie królestwo Twoje; a w tym wszystkim i nad to wszystko, tym wiêtsz¹ i tym szczêliwsz¹ bêdzie dla nas owa pierwsza modlitwa, owa proba
nad probami, w której siê wszystko zamyka, Ojcze! wiêæ siê imiê twoje! Ach, Ojcze,
zbaw nas ode z³ego! To bêdzie pierwszy z do³u pocz¹tek. Ach, Ojcze, wiêæ siê imiê
twoje! To bêdzie ostatni u szczytu koniec. Ach, Ojcze! Ta bêdzie w ziszczeniu, tak, jak
jest w za³o¿eniu, ta bêdzie w ¿yciu, tak jak jest w myli i pragnieniu, ta bêdzie w czynie,
tak jak jest w zamiarze i obowi¹zku, ta bêdzie i ta jest najcudowniejsza, przenajwiêtsza, ca³a modlitwa nasza, a zarazem ca³e dobro nasze!
O Chryste Panie, jedyny Mistrzu nasz, teraz zrozumielimy co jest i jakie jest
nasze dobro; albowiem zrozumielimy twoje s³owo: Wy przeto tak siê modliæ bêdziecie, a jak Ty jeste niezrównanym Mistrzem naszym, tak i ta, której nas nauczy³e,
jest jedyn¹ nasz¹ modlitw¹, i to, nareszcie, jakie ona daje, jedyne nasze dobro.
***
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Mamy tedy przed sob¹ dobro, przedmiot naszej nadziei i koniec naszej drogi;
mamy modlitwê, która nam ci¹gle je przypomina i ¿ywi¹c w duszy ogieñ wiêty,
prowadzi do niego po drodze ¿ywota. Lecz czy modlitwa, choæ najdoskonalsza,
wystarcza tu sama jedna?
Cz³owiek jest stworzony do modlitwy: i tak jak cz³owiekiem byæ przestaje kto straci³ nadziejê, tak równie¿ przestaje byæ cz³owiekiem ten, który siê ju¿ nie modli; a przynajmniej wkrótce przestanie nim byæ zupe³nie. Pomijaj¹c wyj¹tki, dot¹d nie liczne,
chocia¿ niestety z dniem ka¿dym mno¿¹ siê one, w miarê jak wskutek postradanej
wiary gin¹ i wy¿sze nadzieje, pomijaj¹c, mówiê, te smutne i niczego nie dowodz¹ce
wyj¹tki, cz³owiek modli³ siê zawsze i modli siê wszêdzie. Potrzebuje dobra, pragnie
go, chce je posi¹æ: wiêc siê modli. Czy jednak zawsze i wszêdzie modlitwa cz³owieka
otrzymuje swój skutek?
Niestety, miêdzy modlitw¹ a jej skutkiem stoi porodku niezwyciê¿ona przeszkoda: stoi grzech. ¯eby modlitwa skutek otrzyma³a, trzeba koniecznie, aby j¹ Bóg wys³ucha³; lecz my wiemy, ¿e grzeszników nie s³ucha Bóg: Scimus autem quia peccatores
Deus non audit (J 9, 31).
W jednej rzeczy Bóg wys³uchuje grzeszników, wtedy ma siê rozumieæ, kiedy siê
modl¹ o nawrócenie, kiedy wo³aj¹: Ale nas zbaw ode z³ego! Tej pierwszej proby, tego
pocz¹tku modlitwy naszej Bóg zawsze jest gotów wys³uchaæ. Lecz i tu jeszcze skutku
nie zapewnia modlitwa sama jedna, i tu jeszcze trzeba pewnych warunków; trzeba, aby
dope³ni³y, czego modlitwa nie daje, i aby w nas dokona³y zniszczenia grzechu te rodki zbawienia, które nam przyniós³ Zbawiciel, i które zostawi³ w Kociele swoim pod
stra¿¹ i pod kluczami Piotra. Bez nich modlitwa najgorêtsza nie znajdzie ¿adnej rady,
i zbawienia ode z³ego nie ma bez tych rodków, i bez tych warunków.
Mój Bo¿e, trzeba nam przypomnieæ sobie co to by³o na wiecie przed Zbawicielem, trzeba choæ okiem rzuciæ, choæ myl¹ przebiec, co siê dzieje tam, gdzie nie
dosiêg³a jeszcze, lub sk¹d siê usunê³a Jego rêka, od grzechu zbawiaj¹ca i dope³niaj¹ca w skutku i czynie pragnienia i modlitwy cz³owieka. Tam wszêdzie sta³, lub stoi ten
okrutny zawadziciel, grzech: jako zapora niezwyciê¿ona, brama nieprzebyta, prawdziwe ¿elazne wrota o wrzeci¹dzach ze stali, do których pomimo modlitwy cz³owieka
nie ma klucza, na które znik¹d nie ma obucha, ani tarana, by je otworzyæ lub skruszyæ. A jednak, dla Boga, póki tego progu cz³owiek nie przest¹pi, miêdzy Nim a dobrem prawdziwym, a ka¿dym tym dalszym i nareszcie ostatecznym dobrem, nie ma
¿adnego mo¿liwego spotkania; nadzieja cz³owieka nigdy dobra nie ujrzy, rêka siê go
nie dotknie, serce nie ima, owszem zganie w sercu ostatnia nadziei iskierka, i pozostanie mu jeden tylko rozpaczy grób. Solum mihi superest sepulchrum (Hi 17, 1).
Chcia³bym ciê widzieæ cz³owieku, co sobie poczynasz, kiedy sam przez siebie kusz¹c siê pozbyæ grzechu, i przest¹piæ w³asnymi si³ami ów próg zaklêty, wci¹¿ sobie
t³uczesz g³owê o ten mur ¿elazny u wejcia? Lecz ju¿ widzê, co ludzie wtenczas czyni¹.
Jedni na sam widok siê cofaj¹, t³umi¹ w duszy ostatnie westchnienie ku prawdziwemu dobru, obracaj¹ siê w ty³, i nareszcie, o dobrem zrozpaczywszy, w samym grzechu
szukaj¹ dobra pozoru niby, i jakoby wynagrodzenia za prawdziwe dobro. Drudzy szla-
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chetniejsi, raz pokusiwszy siê o przystêp, kusz¹ siê i kusz¹ jeszcze, same zawody zdaj¹
siê im dodawaæ otuchy, natê¿aj¹ si³ ostatnich; ale niestety i ci przychodz¹ na koniec,
choæ do szlachetniejszego, do nie mniej jednak okrutnego zrozpaczenia. Tu szczególniej, tu chcia³bym ciê widzieæ, serce ludzkie, co sobie wtedy poczynasz?
Albowiem o pierwszych nie warto mo¿e i mówiæ. Ludzie bez serca, a czêsto bez
rozumu, bez uczucia szlachetniejszego i bez wzniolejszej myli, miecie rodzaju ludzkiego, lub jego szumowiny, jedn¹ tylko znaj¹, i jednym ¿yj¹: materi¹. - Ju¿ z³e dla nich
z³em byæ przesta³o, i grzech nie jest grzechem; owszem, to jedyne ich dobro. Niech¿e
tedy id¹ za nim; nie nam ju¿ nic do nich, to ju¿ nie ludzie. Chyba tylko dla nauki
moglibymy jeszcze czas jaki spogl¹daæ za nimi: patrzeæ tylko czy i w jakiej mierze
zostan¹ zwierzêtami? W tê stronê szed³ coraz prêdszym krokiem wiat rzymski, w tê
sam¹ stronê bieg³y zapomniane, lub nieznane przez stary wiat nasz inne spo³eczeñstwa ludzkie, a kiedy pierwszemu na tej drodze nadarzy³o siê szczêcie bycia ocalonym
przez chrzecijañstwo, drugie nieszczêliwsze dobieg³y do samego kresu, i znalaz³y siê
na dnie przepaci. W pewnej chwili w dziejach, Opatrznoæ odchyli³a zas³onê, i pokaza³a widok przez d³ugie wieki zgotowany, a niewidziany dot¹d; stary wiat przez chrzecijañstwo ocalony ujrza³ naraz inne wiaty, ujrza³ na przyk³ad wiat amerykañski, lub
rodkowy afrykañski, i zadr¿a³; bo zobaczy³ w rzeczy i w prawdzie jak cz³owiek przemieni³ siê w zwierza. Zobaczy³, co by inaczej zdawa³o siê niemo¿liwe, ¿e ostatnim
dobrem takiego zwierza ludzkiego, jego najpo¿¹dañszym celem ¿ycia tu na ziemi,
najsmaczniejsz¹ uczt¹, jest miêso ludzkie, i jeszcze surowe. Nie trzeba siê nam myliæ:
ludo¿erstwo nie jest wyj¹tkiem, jest ono ogólnym a fatalnym i cile logicznym kresem drogi, do którego cz³owiek i spo³eczeñstwo prêdzej lub póniej, ale koniecznie
dobiega, skoro raz od dobra prawdziwego, to jest od chrzecijañskiego, odwrócone,
obróci siê do materii, i w niej swoje dobro umieciwszy, w niej go szukaæ bêdzie. Je¿eli
tu nie doszed³ by³ jeszcze wiat ów stary rzymski, je¿eli jaki inny z poza chrzecijañskich oprócz tych, które wymienilimy, dzi nie doszed³ tu jeszcze, to tylko kwestia
czasu, ale nie kwestia natury ludzkiej; i przypuciwszy, ¿e chrzecijañstwo nie popieszy na czas ocaliæ inne wiaty, tak jak rzymski ocali³a; wiêcej nawet, przypuszczaj¹c, ¿e
sam ten wiat z rzymskiego chrzecijañski swojego Zbawiciela odepchnie, wtenczas
i ten i tamte, ca³y jednym s³owem rodzaj ludzki t¹ mierci¹ bêdzie musia³ umrzeæ;
skoñczy na czym i zwierzêta nie koñcz¹: na samopo¿arciu. Tu dopiero otwieraj¹ siê
nam ostatecznie oczy, i wiemy nareszcie co to znaczy: Ojcze: zbaw nas ode z³ego!
Oddalmy siê z przera¿eniem od tego widoku, jakkolwiek by³ potrzebny i zbawienny, a zwróæmy siê do serca ludzkiego, kiedy ono na prawdê chce siê przedrzeæ do
dobra, chce go dosiêgn¹æ, i kiedy z ca³¹ potrzeb¹ tego dobra w ³onie, stanie u tego
progu, przed t¹ bram¹ nieprzebyt¹, dziel¹c¹ je od dobra prawdziwego, a której imiê
grzech. Co tu w¿dy pocznie biedne serce ludzkie? Co tu sobie poczynaj¹ oni inni
ludzie, o których zaczêlimy mówiæ, a którzy niepodobni do t³umu co nas przed chwil¹
zajmowa³, kusz¹ siê owszem o przebycie z³owrogiej zapory? Ci, mo¿e jeszcze nieszczêliwsi! Nie koñcz¹ wprawdzie na samobójstwie z sza³u zmys³ów i rozpusty, ale koñczyæ zwykli na samobójstwie z sza³u myli i zw¹tpienia. Doæ spojrzeæ na szcz¹tki
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dzisiejsze jeszcze starodawnych Indii. Te Indie, to inny wiat, który nam Opatrznoæ
na naukê zgotowa³a, jak zarazem na wiadectwo swojego dzie³a zbawienia i jego koniecznoci. Czego tam ludzie nie czynili i nie czyni¹, aby siê pozbyæ grzechu! Czeæ
im za to przynajmniej, ¿e nie zapomnieli, i¿ ca³ym z³em cz³owieka jest grzech. Otó¿,
czego oni nie czyni¹? ¯al mi istotnie, ¿e te przyk³ady tak ma³o s¹ znane w naszym
wiecie, i ¿e wiadomoci o tym ogromnym spo³eczeñstwie indyjskim, tak sk¹po albo
i zgo³a wcale nie wchodz¹ do przedmiotów uczenia, i¿ chc¹c o nich mówiæ, nara¿a siê
na niedogodnoæ rozprawiania o krainie nieznanej i nies³yszanej. Zbyt jednak te przyk³ady wchodz¹ do niniejszego przedmiotu, bym o nich na los wszelki wspomnieæ
jednak nie mia³. Czegó¿ tedy tam ludzie nie czyni¹, by siê od z³ego, by siê od grzechu
uwolniæ? Wszystkie ogo³ocenia wiêtych zaprzañców duchownych, wszystkie dobrowolne kary i cierpienia pokutników chrzecijañskich, wszystkie nawet najsro¿sze mêczarnie pierwszych mêczenników Kocio³a, ledwie, ¿e mog¹ iæ w porównanie z tym,
co czyni¹ owi bramiñscy nie mniej dobrowolni zaprzañcy i pokutnicy. Biedni ludzie!
Jak¿e gor¹co chc¹ siê pozbyæ z³ego, jak koniecznie dostaæ siê do dobrego! Prawdziwe
wielkoludy ludzkiej moralnej si³y, nowe Tytany, w wysi³ku nadludzkim chc¹ koniecznie wyjæ z piek³a, i ju¿ raz je porzuciæ; chc¹ ju¿ raz przecie¿ zdobyæ niebo, i posi¹æ
zbawienie. Tylko biada im, ¿e to czyniæ musz¹ w³asn¹ piêci¹, i kruch¹ si³¹ ludzk¹!
Wszystkie ich olbrzymie wysi³ki roztr¹caj¹ siê o ten sam mur nieprze³omny, a po d³ugoletnich, po wiekowych wysi³kach skutek zawsze ten¿e sam: ¿aden! Owszem, mylê
siê mówi¹c, ¿e ¿aden: skutek daleko okropniejszy: jakkolwiek nie koñcz¹ oni na samopo¿arciu, koñcz¹ jednak na samozniszczeniu. Dali za wygrane z³emu: nie mog¹c z³ego zniszczyæ, niszcz¹ siebie samych; i zamieniwszy nadziejê oczekiwania na nadziejê
rozpaczy, rzekli: ¿e ostatnim celem cz³owieka i ostatnim zbawieniem, jest zst¹pienie
istoty jego do nicoci; i to rozmylne, dobrowolne, w³asnoczynne zst¹pienie do nicoci; - prawdziwe samozniszczenie18.
18
Nirwana to imiê tego samozniszczenia. Wprawdzie jest to dogmat buddyzmu, a nie brahmanizmu, ale to wszystko jedno; mianowicie za dla dwóch powodów: naprzód ¿e buddyzm
jest logicznym i prawowitym zakoñczeniem brahmanizmu, a nastêpnie, ¿e ca³a zasada nauki
i ca³y uk³ad praktyk co do z³ego, pokuty i zbawienia, rdzennie ten sam jest w brahmanizmie co
i w buddyzmie; jedynie powody i cele siê ró¿ni¹; i to jeszcze powierzchownie tylko.
Otó¿ naprzód buddyzm jest dokoñczeniem brahmanizmu. Mo¿na doskonale porównaæ,
je¿eli, nie rzecz do rzeczy, tedy stosunek, jaki zachodzi miêdzy brahmanizmem a buddyzmem,
do stosunku, jaki ma miejsce w prawdziwej religii miêdzy starym zakonem, to jest ¿ydowskim,
a nowym to jest chrzecijañskim. Tylko rozumie siê, ¿e ten ostatni stosunek jest dodatni, kiedy
ów pierwszy jest ujemny; stosunek ¿ydostwa do chrzecijañstwa, ma siê, jak zapowied prawdy, albo jak pó³prawdy do prawdy ca³ej; za odwrotnie stosunek brahmanizmu do buddyzmu, ma siê jak resztki prawdy albo znowu jak pó³ prawdy do ca³ej nieprawdy. S¹ ci, co
porównuj¹ Buddyzm do protestantyzmu, a brahmanizm do katolicyzmu; jest i w tym niejaka odpowiednoæ doæ prawdziwa, pod tym mianowicie wzglêdem, ¿e buddyzm niszczy t¹
pozosta³¹ jak¹kolwiek prawdê, która siê w brahmanizmie zamyka³a, tak jak protestantyzm
zaprzecza z pocz¹tku, a w rozwijaniu kolejnym zaprzeczenia, niszczy w koñcu ca³kowicie tê
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Okrutny koniec drogi! I czy ju¿ nie widzimy, w tym drugim przypadku jeszcze
lepiej, ni¿ w pierwszym, ¿e nie cz³owiek z³o pokona³, ale z³o pokona³o cz³owieka? I czy
teraz nie tym bardziej uciec siê nam wypada do jedynej modlitwy, i jeszcze z g³êbszej
inaczej pe³n¹, i owszem ca³kowit¹ prawdê, jaka siê zamyka w katolicyzmie. Jest w tym przeto
dostateczne podobieñstwo, i podstawa porównania. Jednak¿e daleko stosowniejsze jest porównanie i podstawa jego rzeczywistsza, kiedy kresy porównania tak postawimy, jak to wy¿ej
uczynilimy. ¯ydzi s¹ pos³añcem chrzecijañstwa i brahmanizm jest poprzednikiem buddyzmu. I ¿ydostwo i brahmanizm maj¹ tylko pó³prawdy; ale ta pó³prawda w ¿ydostwie jest ¿ywa
i rosn¹ca i tylko we nie jakoby le¿¹ca coraz l¿ejszym, by siê nareszcie w chrzecijañstwie przebudziæ; kiedy podobna pó³prawda w brahmanizmie jest chora i coraz wiêcej omdlewaj¹ca,
i jakoby w letargu konania czekaj¹ca tylko na buddyzm, aby w nim umrzeæ. ¯ydostwo jest
mrokiem koñcz¹cej siê nocy, wygl¹daj¹cym wschodu s³oñca chrzecijañstwa, który przyniesie
dzieñ bia³y i jasny katolicyzmu; za brahmanizm jest zmierzchem zapadaj¹cego wieczora, po
którym niezawodnie nadchodzi pó³noc buddyzmu, mog¹cego siê rzeczywicie nazwaæ ciemnym i czarnym katolicyzmem. Ostatecznie najlepiej stykaj¹ siê z sob¹ logicznie, i buddyzm
nie z protestantyzmem, ale z katolicyzmem, jako ostateczne przeciwieñstwa stoj¹ obok siebie w najlogiczniejszym, a pod tym wzglêdem w najprawdziwszym porównaniu.
Druga przyczyna, dla której to samozniszczenie, czyli nirwana, w³aciwe buddyzmowi odnosi siê równie dobrym prawem i do brahmanizmu, jest wspólnoæ i to¿samoæ, ¿e tak powiem, praktyk moralnych i pokutniczych obojga systemów religijnych, jak te¿ ich powody i przyczyny. Przyczyn¹ i powodem tych praktyk, jest w jednym i drugim, potrzeba i chêæ
pozbycia siê z³ego; a poniewa¿ z³em wreszcie jest tak u jednych jak i u drugich, ¿ycie samo, to
¿ycie, które pêdzimy w dziedzinach Mai, u³udy, to jest na tym wiecie zwodniczym, przemijaj¹cym, sennym i wierutnie nierzeczywistym; wiêc powodem i przyczyn¹, tak u jednych jak
u drugich, jest pozbycie siê wreszcie ¿ycia samego. Praktyki za s³u¿¹ jako rodki do tego celu,
i jak powiedzia³em s¹ wspólne obu naukom religijnym. Wprawdzie brahmanizm wyobra¿a
sobie ten cel jako powrót do bóstwa (Brahma), i zanurzenie siê w nim, a buddyzm bierze go
jako proste zst¹pienie do nicoci; poniewa¿ jednak to zanurzenie siê w bóstwie brahmanów jest
zupe³nym w nim zginiêciem i zatrat¹ wszelkiego osobnego i osobistego istnienia, wiêc i co do
tego celu, jeli idealnie siê ró¿ni¹, faktycznie wszak¿e zgadzaj¹ siê na jedno oba systemy. Zreszt¹
ów Brahma brahmanów, czym¿e jest innym, w rzeczy i w istocie, jeli nie tak¹ sam¹ przepaci¹ nicoci, jak¹ i ta druga przepaæ, ta nirwana buddystów? Wiêc kres tej drogi jaki tu jest,
taki i tam, i jak u buddystów tak i u brahmanów, w rzeczy i w istocie, ostatnim kresem olbrzymiej pracy ca³ego ¿ywota, w pozbyciu siê z³ego, nic innego nie jest jedno samozniszczenie.
Przepraszamy czytelników, ¿emy rzecz tak wa¿n¹ poruszyli tak pobie¿nym dotkniêciem.
S¹dzimy wszelako, ¿e tych kilka rysów wyrazi³o dostatecznie ogólny charakter rzeczy, o ile
nam jest potrzebny, dla naszych rozwa¿añ. Chodzi³o nam o to, aby obok prawdziwej katolickiej nauki, o rodku jedynym pozbycia siê z³ego to jest grzechu, postawiæ najskrajniejsz¹,
a zarazem najlogiczniejsz¹, i najbardziej ca³kowit¹ naukê ludzk¹, o tym samym przedmiocie. Tylko przez odci¹ganie, sprawdza siê dodawanie, przez wyjanienie zaprzeczenia, stwierdza siê zatwierdzenie, jak w ogóle tylko wobec cieniów uwydatnia siê wiat³o; a im cieñ mocniejszy, tym wiat³o wydatniejsze. Mamy nadziejê, ¿e cieñ tu po³o¿ony jest dosyæ wyrany,
tak jak jest w sobie prawdziwy; i ¿e mo¿e w odpowiedniej mierze pos³u¿yæ do uwydatnienia
przeciwnego wiat³a, zawartego w nauce katolickiej.
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niejako g³êbi zawo³aæ: Ojcze, zbaw nas ode z³ego! Zbawicielu od Ojca zes³any, Jezu,
Panie nasz, przyjd i daj nam rodki, i w rzeczy samej zbaw nas ode z³ego! Bez Ciebie,
Ojcze, i bez Ciebie, Panie, nie ma zbawienia: bez Ciebie tylko grzech, tylko z³e; na
oko³o nas wszêdzie: i przed nami, i pod nami, i nad nami grzech, i z³e tylko! Dziecko
ludzkie pró¿no siê szamota, i walczy z niepodobieñstwem, i, by dobrze chcia³ cz³owiek, tedy straszliwemu zadaniu podo³aæ sam nie mo¿e. Ojcze, Panie! Ty przeto zbaw
nas ode z³ego! A Ty Chryste Zbawicielu, daj nam rodki do zbawienia!
II.
Wiemy co siê sta³o. Widzielimy jak prawda i wiat³o stanê³y ongi osobicie na
ziemi, by zbawiæ cz³owieka od b³êdu; alici w tej¿e samej osobie zjawi³o siê na wiecie
dobro nasze i Zbawiciel, aby nas oswobodziæ od grzechu; i jak pierwszy promieñ prawdy
¿ywej, rozpêdzi³ wiekow¹ ciemnoæ, tak pierwsze dotkniêcie rêki Zbawiciela skruszy³o
grzechowe jarzmo. Czego dokazaæ nie mog³y wszystkie potêgi cz³owiecze, czego ¿adne
olbrzymy ducha ludzkiego, ¿adni nawet najzuchwalsi zapanicy woli, o w³os jeden nie
mogli poruszyæ, to On w prochu po³o¿y³ jednym ci¹gniêciem palca. Eh! I tyle Go nie
kosztowa³o: S³owem jednym stworzy³ Bóg niebo i ziemiê, i On jednym s³owem przetr¹ci³ zapory, zdruzgota³ pêta, zniweczy³ grzech; - na to jedno s³owo obali³y siê, pad³szy
same, bramy ¿elazne przystêp tamuj¹ce; za nimi dóbr wiekuistych swobodna i jasna
ods³oni³a siê droga, a zwyciêzca z³ego, ksi¹¿ê wiecznego pokoju, Zbawiciel, stan¹³ na
wolnym progu, i rzek³ wszystkim (pierwsze s³owo, dope³niaj¹c drugim): "Ja jestem
drog¹", Ego sum via! (J 14, 6). "Pójdcie do mnie wszyscy"; Venite ad me omnes! (Mt 9,
28). Tyle uczyni³, i jednym s³owem.
¯e rzek³ to drugie s³owo: "Ja jestem drog¹", tym samym da³ siê poznaæ, i¿ jest Zbawicielem, ¿e nas ju¿ zbawi³ od z³ego, i ¿e ju¿ otworzy³ do dóbr wszystkich drogê. Ale
jakie¿ by³o owo pierwsze s³owo, którym nas od samego z³ego wybawi³, i bosk¹ jego si³¹
dokona³, czego ¿adne ludzkie si³y dokonaæ nigdy nie zdo³a³y?
Niech¿e ciebie us³yszê, o s³owo cudowne! "Ufaj synu - powiada - odpuszczaj¹ siê
ci grzechy twoje!" Confide, Fili, remittuntur tibi peccata tua (Mt 9, 2; Mk 2, 5). "Niewiasto! Odpuszczaj¹ siê tobie grzechy. Id w pokoju". Mulier, remittuntur tibi peccata (...)
vade in pace! (£k 7, 48. 50). "Ju¿ wiêcej nie grzesz". Et jam amplius noli peccare! (J 8, 11).
Takiego s³owa jeszcze nigdy do tego czasu i chwili, nikt z ludzi nie by³ wyrzek³,
i nikt nie by³ s³ysza³. To te¿ ci, co je pierwsi pos³yszeli, zdjêci podziwem i jakoby
zgroz¹, szepc¹ miêdzy sob¹: "Co to On mówi? Bluni! Któ¿ mo¿e odpuszczaæ grzechy, jeli nie sam Bóg?" Quid hic sic loquitur? Blasphemat. Quis potest remittere peccata nisi
solus Deus? (Mk 2, 7). Ludzie, macie s³usznoæ, i dobrze mówicie, ¿e nikt grzechów
odpuszczaæ nie mo¿e, jeno sam Bóg; tylko dlaczego dodajecie, nieszczêni, ¿e on bluni? S³uchajcie przynajmniej co wam odpowiada: "A co to tam mylicie, prawi, w sercach waszych? Co jest ³atwiejszego: powiedzieæ paralitykowi: "odpuszczaj¹ ci siê grzechy twoje", czy te¿: "wstañ, podnie ³o¿e twoje i chod"? "Bycie przeto wiedzieli, ¿e
Syn cz³owieczy ma w³adzê na ziemi odpuszczania grzechów (obróciwszy siê do pa-
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ralityka); Tobie mówiê: Wstañ, podnie ³o¿e twoje, i id do domu twego" (Mk 2, 811). - I dodaje wiêty Autor: "A on natychmiast wsta³, i pochwyciwszy ³o¿e, odszed³
wobec wszystkich, tak, ¿e dziwowali siê wszyscy"; - i koñczy o tych innych, mêdrszych i szczêliwszych, ani¿eli tamci pierwsi sêdziowie popieszni i zalepieni, powiadaj¹c o nich, ¿e "dali chwa³ê Bogu i mówili: jeszcze tego nie widzielimy"! Quia
nunquam sic vidimus! (Mk 2, 12).
Tak, zaiste, jeszcze tego wiat by³ nigdy nie widzia³, nigdy nie s³ysza³, nigdy nie
dowiadczy³. Jeszcze a¿ do owej doby nikt do rodzaju ludzkiego, z³o¿onego na bar³ogu z³ego i grzechu, i nie mog¹cego siê podwign¹æ z rozpaczy niemocy, nikt nie by³ siê
zbli¿y³ i rzek³ mu: odpuszczaj¹ siê tobie grzechy twoje, wstañ i chod! Chrystus Pan
pierwszy i jedyny to mu powiedzia³; a natychmiast, na dowód prawdy jego s³owa, rodzaj ludzki porwa³ siê ze swego ³o¿a zdrowy i r¹czy, i j¹³ chodziæ swobodny, i b³ogos³awiæ Zbawicielowi swojemu.
Niech¿e ciê przeto wci¹¿ s³yszê, i brzmij mi w uszach bezustannie, s³owo cudowne:
"Odpuszczaj¹ siê tobie grzechy twoje!" W Tobie znajdujê czego wiat tak d³ugo nadaremnie szuka³, zaspokojenie najgwa³towniejszej potrzeby duszy, spe³nienie najpierwszego pragnienia serca, zadowolenie jego wszechczasowego jêku i tej modlitwy, tak
d³ugo g³êboko przyt³umionej, na koñcu tak g³ono wydobytej z piersi: "Ojcze! Zbaw
nas ode z³ego!" I niech patrzê na cudowny skutek tego s³owa w Zbawicielu moim;
wci¹¿ przed dusz¹ i przed sercem, niech mam tego Zbawiciela, i to, które On mi przynosi zbawienie: On wrota moje do tego zbawienia. Ego sum ostium (J 10, 9), On moja
droga. Ego sum via. On niszczy rozpacz grzechu, on wznieca otuchê nadziei, On j¹
prowadzi bezpiecznym szlakiem, On j¹ z dobra do dobra, z ¿ycia do ¿ycia wprowadza, On j¹ doprowadza nareszcie do kresu, do ¿ywota wiecznego. Ale kamieniem wêgielnym, pierwsz¹ podstaw¹, pocz¹tkiem, przyczyn¹, sprawc¹ ca³ego zbawienia jest to
jedno cudowne s³owo: "Synu! Odpuszczaj¹ siê tobie grzechy twoje!" Bez tego pierwszego nie by³oby dalszego, nie by³oby by³o ¿adnego zbawienia.
Bogu chwa³a! Dziêki Bogu! Lecz Chrystus odszed³ z tej ziemi: czy z nim razem,
nasze zbawienie ziemiê opuci³o? Czy nas opuci³a ta podstawa zbawienia: to s³owo
i ta moc Jego?
Tu siê nam ukazuje dalsze widowisko, podobne do tego, któremy przesz³¹ raz¹
ogl¹dali. Chrystus odszed³, to prawda, ale z nim razem ¿adn¹ miar¹ nie mog³o nas
porzuciæ dane nam przezeñ zbawienie, ani jego podstawa. Bo i po có¿ by przychodzi³?
Wszystkie powody ju¿ dwakroæ przytoczone na wykazanie tej prawdy, ¿e chocia¿
odszed³ Chrystus, ale nas jednak nie opuci³; i ¿e jakkolwiek w inny sposób, ale
pozosta³ z nami, przychodz¹ tu na nowo z ca³¹ swoj¹ si³¹. Tak, zaprawdê; wiemy
dobrze i ani w¹tpimy, ¿e Chrystus nie tylko jako prawda, ale i jako dobro, to jest jako
zbawienie pozosta³, i jest zawsze tu, z nami, chocia¿ pod inn¹ postaci¹. A nawet
wnioskuj¹c z tego, co wiemy na to co nam tu wiedzieæ potrzeba; mo¿emy os¹dziæ, ¿e
na ostatnim i najwy¿szym miejscu, t¹ postaci¹, pod któr¹ Chrystus pozosta³ jako
dobro nasze i droga do dobra, jest ta sama, pod któr¹ siê nam zostawi³ jako prawda
i wyra¿enie prawdy; ¿e t¹ postaci¹ jest Papie¿.

Kazanie o Papie¿u jako podwalinie nadziei...

219

Lecz czy¿ siê w tym s¹dzie nie mylimy? Czy¿ mo¿emy i teraz rozpoznaæ, kto tu
jest na miejscu Chrystusa z tak¹ sam¹ pewnoci¹, z jak¹ i wtedy tam rozpoznalimy?
Precz od nas trwoga wszelka; albowiem Bóg nie czyni dzie³ swoich po po³owie. Kiedy swe dzie³o wród ludzi postawi, niech tylko bêd¹ dobrej woli, a ono sprawi wród
nich koniecznie to, co sprawi³o samo przyjcie Chrystusa na wiat: chwa³ê na wysokociach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wiêc tylko z dobr¹ wol¹ ruszmy na szukanie tego dzie³a po Chrystusie, które znikn¹æ z ziemi nie mog³o, a wnet
nie tylko pragnienia serca spotkaj¹ je weso³o, same oczy rozumu i przekonania bêd¹
je widzia³y najwyraniej.
Dwie s¹ drogi, które nas do tego kresu prowadz¹; jedna z wierzchu, ¿e tak powiem, a druga z wnêtrza: zacznê od pierwszej: krótszej i prêdszej.
***
Znamy j¹ poniek¹d i przypominamy. Ma swój drogowskaz: nazywa siê on zatwierdzenie. Jak gdy pobo¿ny p¹tnik, zd¹¿aj¹cy do miasta wiêtego, chocia¿ drogi
nie zna, a mo¿e nawet nie wie w któr¹ siê stronê wiata obróciæ, doæ ¿e wie, do
jakiego kresu zmierza, wtedy po drodze pytaj¹cemu: Roma, Roma! Kêdy ona i gdzie?
Ka¿dy rêk¹ wskazuje i z zapewnieniem odpowiada: Têdy i tam! A dlaczego? Bo tylko
jedno miasto na wiecie tym imieniem siebie nazywa; - tak samo i w naszym szukaniu, jeli siê tylko dobrze pytaæ bêdziemy o kres naszej drogi, ten¿e sam jej kres
wiêty a ¿ywy, zza gór i zza dolin, z za mórz i z za przepaci, sam nam odpowie przez
usta tysiêcy po drodze stoj¹cych: Oto tu, i oto têdy! i tym bezpieczniej nam odpowie, ¿e jeden jest na wiecie, który siê tym w³anie byæ mieni, o czym my z góry
wiemy, ¿e to musi byæ, i musi byæ jedno na wiecie.
A wiêc gdybym ¿y³ jeszcze za czasów Chrystusa i by³ takim szukaj¹cym dobra, cz³owiekiem dobrej woli, jak wprzód ogarniêty ciemnoci¹ umys³u, i szukaj¹c wiat³a,
pyta³em siê gdzie jest ten, który siê prawd¹ i wiat³em nazywa, i pos³yszawszy bieg³em
do niego; tak teraz obarczony ciê¿arem grzechu, udrêczony rozpacz¹ serca, szukaj¹c
uwolnienia od z³ego i drogi do szczêcia: ach, pyta³bym siê czy jest gdzie taki, który
grzechy odpuszcza, który od z³ego uwalnia, i gdzie on? czy jest taki gdzie on, który do
dobra, do szczêcia wiedzie, i sam jest t¹ drog¹ do niego? Przecie¿ tylko co mówilimy o tym, ¿e swego czasu stan¹³ by³ w³anie Syn Bo¿y jako taki Zbawiciel i ¿e to
mówi³ o sobie, on pierwszy, on jedyny. Wiêc mylicie ¿ebym go d³ugo szuka³? ¯ebym
go nie znalaz³, ¿ebym go od razu nie pozna³? wiadczê siê Bogiem i nêdz¹ moj¹ ludzk¹,
i przysiêgam: ¿e jak Bóg rzeczywicie ¿yje na niebie, jak cz³owiek wierutnie kona na
ziemi; jak jedyna tylko nadzieja z góry, i jak bez niej okropna rozpacz na tym padole;
tak i to prawda: ¿e skoro raz z sob¹ twarz siê w twarz spotkaj¹, tedy od razu siê poznaj¹,
i padaj¹ sobie w objêcia. O ludzie dobrej woli, którzycie tej szczêliwej godziny tego
Boga Zbawiciela w ten sposób poznali, wy mi b¹dcie wiadkami!
Co tu d³u¿ej rozprawiaæ? Czy¿ nie wiecie co takiego najpotê¿niej, a mo¿e jedynie
siê przyczyni³o do tego, ¿e siê swego czasu wiat rzymski nawróci³, i ¿e siê za nim
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nastêpnie inne wiaty nawróci³y, lub od dnia do dnia siê nawracaj¹? Czy¿ w¹tpiæ
mo¿na, ¿e t¹ wszechmocn¹ przyczyn¹ by³ z pewnoci¹ ten ma³y artyku³ w Sk³adzie
Wiary Apostolskim, przynosz¹cy w³anie tê rzecz tak wielk¹: Credo in remissionem
peccatorum; Wierzê w grzechów odpuszczenie? Mój Bo¿e! Tak d³ugo jêcza³o o to biedne serce ludzkie! Wiêc kiedy to nareszcie przysz³o, có¿ za dziwo, ¿e dziecko pozna³o
Matkê, bieda ludzka dobro Bo¿e, nêdza zmi³owanie, rozpacz nadziejê, i ¿e za dotkniêciem serce ludzkie przekona³o siê od razu, ¿e to nie cieñ ¿aden i mara, ale
rzeczywista prawda? I uwierzy³o? I przyjê³o? I samo siê odda³o?
Mamy wyt³umaczon¹ tajemnicê chrzecijañskiego zbawienia, i drug¹ tajemnicê
nawrócenia siê wiata; ale zarazem i to mamy we wniosku, ¿e skoro siê raz rzecz zjawi³a, nie by³o jej trudno i znaleæ i rozpoznaæ.
***
Tak samo ma siê sprawa z tym drugim, czego szukamy: gdzie po odejciu Chrystusa zbawienie jego pozosta³o? Ka¿dy cz³owiek dobrej woli, w tych póniejszych
czasach ¿yj¹cy, nie ma tu nic innego do czynienia, jedynie to, co dobrej woli cz³owiek powinien by³ czyniæ, i czyni³ za czasów Chrystusa Pana. Powinien pytaæ, czy
jest taki, który zastêpuje Chrystusa? Czy jest rzeczywicie taki, który o sobie twierdzi, ¿e ma od Chrystusa w³adzê odpuszczania grzechów; ¿e co rozwi¹¿e na ziemi,
bêdzie rozwi¹zane i na niebie, a co tu zwi¹¿e, i tam zwi¹zane bêdzie; ¿e pod jego
stra¿¹ jest rozdawnictwo wszystkich dóbr prawdziwych i wiekuistych, ¿e to on trzyma wszechw³adne klucze nieba i ziemi?
Darmo by pytaj¹cemu odpowiadano, ¿e takiego nie ma; raz w Chrystusa Zbawiciela uwierzywszy, on, cz³owiek dobrej woli, nie mo¿e w¹tpiæ o dobrej woli i o ³asce
Zbawiciela swego; i ani na chwilê przypuciæ nie mo¿e, by Chrystus nikogo po
sobie na ziemi nie pozostawi³. Wiêc siê koniecznie pyta, i mimo wszelkich zaprzeczeñ, z tym wiêksz¹ pewnoci¹ siê pyta. A gdyby wtenczas pytaj¹cemu pokazano
jednego i drugiego, i sto, i tysi¹c takich, czy¿ go wnet i rozum, i serce, i sama
natura rzeczy nie naucz¹, jak to ma os¹dziæ i przyj¹æ, czy natychmiast nie zawo³a:
Nie tego szukam! Dzie³o zbawienia nie mog³o byæ tak rozbite na kawa³ki, na okruszyny, na mia³ki proch; ani Chrystus móg³ by³ je tak nêdznie poniechaæ; ja nie stu
zastêpców Zbawiciela szukam, którzy siê mog¹ wadziæ miêdzy sob¹ i marnowaæ
nêdznie dzie³o zbawienia; ja szukam jednego, tak, jak jeden by³ Zbawiciel, by³ prawdziwy Chrystus. A jeli, jak powiadacie, s¹ inni, ja tylko mogê przypuciæ, ¿e s¹
wszyscy podrzêdni, i zawsze pytam: Czy jest jeden taki, który o sobie twierdzi, ¿e
jest w ca³ej pe³ni wy³¹cznie na miejscu Chrystusa, i ¿e wszyscy inni od niego zale¿¹?
Bez tego jednego i tamtych mnóstwa rozpoznaæ nie mogê; bo jak siê zaczn¹ miêdzy sob¹ swarzyæ, a te ich swary s³yszê przecie¿, i zbyt dobrze s³yszê, kto mi wtedy
powie i zapewni jacy wród nich s¹ prawowici, a jacy znowu samozwañcy tylko i uzurpatorzy? Nie, tak Chrystus zgo³a nie móg³ by³ post¹piæ; to mi rozum mówi, to
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sumienie zawiadcza, a serce dr¿y na myl tak¹, na samo czego podobnego przypuszczenie. Albowiem kto by by³ podobnie post¹pi³, ten wierutnie Zbawicielem
by nie by³. Precz z blunierstwem: Chrystus by³ i jest Zbawicielem.
A wiêc precz z wszelkim innym przypuszczeniem, to jedno jest pewne, ¿e musi
byæ taki, który z ca³¹ pe³noci¹ w³adzy stoi nad ca³¹ pe³noci¹ dobra Bo¿ego i drogi
do niego, jeden na miejscu Chrystusa. Tego szukam i o tego siê pytam; i ka¿dy cz³owiek dobrej woli, jeli jeszcze nie wie kto on, i gdzie on, to jednak wiedzieæ koniecznie powinien, ¿e byæ musi i ¿e jest; i jego szukaæ i o niego siê pytaæ.
Wiêc co mylicie i co powiemy? Na pierwszy s³uch o tym: gdzie on i kto on? To
przecie¿ temu cz³owiekowi dobrej woli ca³y wiat i ca³a historia odpowiada: Id do
Rzymu, tam jest Piotr! Na pierwszy s³uch - mówiê - staje temu cz³owiekowi przed oczyma prawda od razu jasna jak s³oñce, i bie¿y tam gdzie mu mówi¹, i przypada do stóp
tego, który twierdzeniem tylowiecznym i jedynym w historii i na wiecie twierdzi, ¿e
jest podobnym zastêpc¹ jedynym Chrystusa i ca³ym szczêciem serca, jak ca³¹ moc¹
przekonania, odpowiada mu i wo³a: Tak, ty nim jeste! Mam, czego szuka³em. Nie
potrzeba mi innych dowodów, ten jeden starczy za wszystkie inne, jakie s¹ i jakie byæ
mog¹. Bogu niech bêd¹ dziêki! Mam, czego szuka³em! A wtedy niech temu szczêliwemu dowodz¹, ¿e tak nie jest: mieje siê zdrów i bezpiecznie z braku serca i z bezrozumu. O si³o cudowna prawdy! O szczêcie zazdroci godne prostego zmys³u i dobrej
woli! Wy siê zawsze spotykacie i wzajemnie poznajecie!
Nie, drodzy moi, w tej sprawie nie ma ¿adnej trudnoci, rzecz jest zbyt prosta.
Ca³e zadanie i jego sprawdzenie ogranicza siê do kwestii prostego zatwierdzenia.
Tym zatwierdzeniem jest g³os Papie¿a wiadcz¹cego o sobie samym: Mnie da³ Chrystus klucze królestwa niebieskiego; u mnie jest odpuszczenie grzechów, zbawienie
od z³ego i droga do wszelkiego dobra; co ja rozwi¹¿ê na ziemi, to bêdzie rozwi¹zane
i na niebie, a co ja na ziemi zwi¹¿ê, to bêdzie i na niebie zwi¹zane; ja jeden mam tê
w³adzê, a mam j¹ przez wszystkie i po wszystkie czasy, na wszystkie i po wszystkich
miejscach, nad wszystkimi ludmi, do wszystkich rzeczy, na wszystkie przypadki. I ja
jeden twierdzi³em to o sobie zawsze, i twierdzê, i twierdziæ nie przestanê. Có¿, ¿e
tylu zbuntowanych wbrew przeczy, i rêkê na mnie podnosi, i chcia³oby mnie samego zwi¹zaæ? Ja ich pierwej zwi¹za³em, i tym w³anie moim zatwierdzeniem zwi¹za³em: ¿e raz rzek³em, czym jestem. Wszelki bunt ich jest tylko zaprzeczeniem: kto
przeczy, nic nie zatwierdza, i niczego nie dowodzi, wiêc zatwierdzenia nie wywraca;
przeciwko raz stoj¹cemu: Tak, nie pomo¿e ¿adne "nie"; jak przeciw bêd¹cemu ¿adna
nicoæ nie podo³a: co jest, jest. Lecz moje zatwierdzenie jeszcze wiêcej znaczy: ono
zatwierdza co byæ musia³o, a wiêc co raz siê stawszy, ju¿ jest koniecznie. A wiêc trzykroæ nie podo³a zaprzeczenie ¿adne. Chyba by który z zaprzeczycieli powsta³, i rzek³,
¿e to nie ja, ale on jest tym wszystkim. Lecz ¿aden z nich nie zatwierdzi³ tego, ani
twierdzi o sobie; nie mia³ i mieæ nie mo¿e. A chocia¿by siê nareszcie odwa¿y³, choæ
siê na to odwa¿y on ostatni z³oczyñca, ja mu przez tyle wieków ju¿ z góry k³am
zada³em. Zwi¹za³em i tu ich wszystkich, jak w zaprzeczeniach tak w zatwierdzeniach,
moim uprzednim zatwierdzeniem. Bêdzie zbrodnia, nie bêdzie dowodu i usprawie-
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dliwienia. - Prawda tylko raz mówi i mówi zawsze pierwsza, a przeciwko prawdzie
nie ma innej prawdy, jak byæ nie mo¿e innego zatwierdzenia. Zwi¹za³em tedy zewsz¹d ich wszystkich, a zaprawdê, co ja zwi¹za³em na ziemi, to jest zwi¹zane i na
niebie; i pozostanie wszêdzie i zawsze, na ziemi i na niebie zwi¹zane bezpowrotnie.
I jedno tylko jest i pozostaje prawd¹ zewsz¹d rozwi¹zan¹ i oczywist¹, ¿e jak jeden
jest Chrystus Zbawiciel, tak w tym zbawieniu ja jeden Jego zastêpc¹, i na Jego miejscu dzier¿¹cy w mym rêku i stra¿y klucze wszystkich obietnic Bo¿ych, tor ca³ej drogi
nadziei i podwoje przybytku wiecznego dobra i szczêcia.
Szukalimy zastêpcy Chrystusa Pana i znalelimy Jego postaæ jasn¹ i promieniej¹c¹ swoim w³asnym zatwierdzeniem. Ta by³a pierwsza droga, na której j¹ moglimy byli znaleæ, a jak pewna i krótka, pokaza³ to skutek. Nazwalimy j¹ byli
drog¹ zewnêtrzn¹.
Wszak¿e przestrzeglimy zarazem, ¿e mamy inn¹ drogê z wnêtrza jakoby, i z g³êbi
rzeczy prowadz¹c¹ nas do tego samego kresu. Tê nam w tej chwili przebiec potrzeba.
Ta droga ma inny sobie w³aciwy drogowskaz, który odpowiada nie ju¿ jak tam
na pytanie: gdzie i kto? ale na to inne: dlaczego? Jak zaraz us³yszymy ca³kowit¹ odpowied na to nowe dociekanie: dlaczego Piotr, dlaczego Papie¿ jest tym czym siê byæ
mieni? Wtedy staniemy zarówno i z niezmienn¹ pewnoci¹ u tego samego co i tam
kresu poszukiwañ i drogi.
Dlaczego? I tu krótka odpowied: dlatego, ¿e tak Chrystus ustanowi³. I tu znowu
moglibymy s³owa tego ustanowienia w ca³ej ich okaza³oci przytoczyæ: "Piotrze! Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Co zwi¹¿esz, bêdzie zwi¹zane, co rozwi¹¿esz,
bêdzie rozwi¹zane." I to nie tylko s³owa przytoczyæ; moglibymy jeszcze i powinni
bymy ca³e ich znaczenie rozwin¹æ, i dok³adnie wykazaæ jak ono w sobie zamyka ca³y
ten, o którym mówimy, urz¹d zastêpcy Chrystusa w dziele Bo¿ym zbawienia ode z³ego i prowadzenia do wszystkiego co jest dalszym i ostatnim dobrem.
Lecz to ju¿ uczynilimy poniek¹d, i ju¿ z tego comy dot¹d powiedzieli, ta prawda
dostatecznie zajania³a; a jeli jej jeszcze czego brakuje, natychmiast i z ok³adem mieæ
to bêdziemy, skoro uczynimy wprzód comy uczynili w naszym przesz³ym rozwa¿aniu nieomylnoci Papie¿a. Tam zapucilimy siê byli do dna tej g³êbi rzeczy, szukalimy i znalelimy sam powód ustanowienia Chrystusowego; sk¹d nareszcie wynielimy moralne przekonanie, ¿e Chrystus nie móg³ by³ inaczej ustanowiæ, i ¿e tak powinien by³ ustanowiæ. Wiêc i w obecnym przypadku nic nie mo¿e nam byæ bardziej, jak
to na rêkê, i tego samego szukaæ powinnimy. Zabieraj¹c siê do podobnego dochodzenia musimy i tu to samo, co i tam postawiæ na czele wêgielne prawid³o, ¿e Bóg cudami
wiatem nie rz¹dzi, i bez potrzeby cudów nie mno¿y, ¿e nie mówi s³ów dziesiêciu lub
stu, tam gdzie jednego dosyæ; ¿e Chrystus nie wcieli³ siê sto razy po wszystkich k¹tach
ziemi, skoro raz na jednym miejscu doæ by³o; i ¿e zapewne, owszem, bez ¿adnej
w¹tpliwoci, nie zostawi³ po swoim odejciu tysiêcy zastêpców, skoro jeden wystarcza³. A tu w obecnym przypadku tym bardziej i tym konieczniej nic podobnego nie
uczyni³, ¿e co takiego, jak siê zaraz poka¿e, by³oby wierutnym niepodobieñstwem.
Przypatrzmy siê tej rzeczy ju¿ z bliska i dok³adnie.
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Có¿by w istocie Chrystus, z tej ziemi odchodz¹c, móg³ by³ zostawiæ po sobie, co
by go odpowiednio zastêpowa³o w dziele zbawienia? Jak w owym pierwszym razie,
tak i w tym, dwa s¹ sposoby porodku miêdzy dwoma kresami skrajnymi; jak tam
miêdzy nieomylnoci¹ wiary a pró¿ni¹ nihilizmu, tak tu miêdzy pewnoci¹ nadziei
ca³kowitej zbawienia a rozpacz¹ zatraty bezpowrotnej, miêdzy Bo¿ym ustanowieniem a szatañskim zniszczeniem, s¹ dwa ludzkie rodki, niemo¿ebne wprawdzie,
ale dwigaj¹ce siê pozornie i trzymaj¹ce przez chwilê: protestancki i schizmatycki.
Wemy naprzód pod uwagê protestancki sposób: bardziej ca³kowity, logiczniejszy,
skrajniejszy, stoj¹cy tu¿ u wrót samej zguby. Có¿ wymyli³ i co postanowi³ na miejscu
Papie¿a? Kto w protestanckim sposobie w miejsce Chrystusa wybawia od z³ego, to jest
kto odpuszcza grzechy? Kto z Jego ramienia rozdaje ³aski? Przed rozumem miech
powiedzieæ, przed dusz¹ wstyd i smutek wyznaæ: ka¿dy cz³owiek sam sobie. Prawda, ¿e
protestantyzm odnosi siê jeszcze z t¹ spraw¹ do Boga, ale do Boga odwo³uje siê bezporednio, i jak powiada, wiar¹: ka¿dy chrzecijanin powinien tam mocn¹ wiar¹ w g³êbi
duszy wierzyæ, ¿e mu Bóg grzechy jego odpuszcza; a t¹ wiar¹ sam przez siê dostêpuje
odpuszczenia grzechów. W¿dy jednak kto cz³owiekowi tê wiarê daje? Tak¿e sam sobie. Jak wiarê zewnêtrzn¹, to jest przedmiot wiary cz³owiek sam sobie tam stwarza;
tak i wewnêtrzn¹, nie kto inny mu daje. Lecz pytam: czy to zaiste wiara, a nie raczej jej
widmo urojone? Albowiem je¿eli przedmiot wiary zale¿y od s¹du rozumu ludzkiego
i wszystkich jego w³asnych pragnieñ, uczucie wiary zale¿eæ równie¿ musi od w³asnego
serca cz³owieka, i od wszystkich jego pragnieñ i jakich tam uczuæ. Co podobnego
nie jest zgo³a podstaw¹ rzeczywist¹, na której cz³owiek oparty móg³by w imieniu Boga
odpuszczaæ sobie grzechy i w jego imieniu dawaæ sobie ³aski. To miech przed rozumem, boleæ i smutek przed dusz¹.
A naprzód jest to rzeczywicie niedorzecznoci¹ i miechem przed rozumem.
Komu kiedy przy zdrowych zmys³ach do g³owy przyjæ mog³o, aby w imieniu Bo¿ym
móg³ sam sobie odpuszczaæ grzechy? Przed przyjciem Chrystusa nikomu; a jednak
po jego przyjciu protestantom do g³owy to przysz³o, i taki postawili samoprawny
dogmat. Ju¿ nie mogli inaczej; albowiem odrzuciwszy Papie¿a bêd¹cego w tej potrzebie ród³em w³adzy i zbawienia, gwoli owych kluczy, które w rêku dzier¿y on
jeden, musieli koniecznym nastêpstwem odrzuciæ i wszystkich innych sprawuj¹cych
tê w³adzê, i nikogo nie przypuciæ miêdzy sob¹ a Bogiem; odrzuciwszy za poredników wszystkich, nic nie pozostawa³o innego, jedynie to, aby ta sprawa odpuszczenia
grzechów toczy³a siê bezporednio miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. Wiêc cz³owiek,
powiadacie, sam sobie w imieniu Boga grzechy odpuszcza? Czy¿ nie widzicie od
razu jaka to sroga niedorzecznoæ? Tu bowiem i wzmiankowaæ nie potrzebujê cudów, lub odwo³ywaæ siê do owego prawid³a, ¿e Bóg bez potrzeby cudów nie mno¿y,
a to by³oby ich pomno¿eniem bez miary i wagi, bez szyku i bez liku. Tu wasza niedorzecznoæ sam cud wyklucza i czyni go du¿ym niepodobieñstwem, bo robi przypuszczenie i stawia zatwierdzenie byæ nie mog¹ce, bo sobie samemu przeciwne, i którego
obie dane nawzajem siê niszcz¹. Jak to? Cz³owiek mia³by sam sobie grzechy odpuszczaæ? A to w takim razie jedna i ta sama osoba by³aby zarazem i sêdzi¹ i winowajc¹,
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i wyrokuj¹cym i oskar¿onym, i ³askawc¹ i u³askawionym, i dobroczyñcz¹ i dobrobierc¹. Lecz z tego siê rozum mieje, bo to rzeczywicie byæ nie mo¿e; tak jak nie
mo¿e byæ ¿adn¹ miar¹ rzecz jaka zarazem i czynna i bierna pod tym samym wzglêdem, tak jak w fizyce lub chemii nie mo¿e byæ proces o jednym czynniku, jak w matematyce nie mo¿e byæ linia lub jakikolwiek rozmiar matematyczny o jednym punkcie. Z tego siê rozum mieje; tu i cud nie pomo¿e, i sam Bóg Wszechmog¹cy nie
mo¿e uczyniæ takiego czego nie dorzeczy.
Tylko znowu nie mówcie, dla Boga, ¿e u was nie cz³owiek sobie, ale Bóg w duszy
grzechy mu odpuszcza wewn¹trz, i ¿e wtedy nie jest to niedorzeczne. Odpuszczenie
jest wyrokiem: czy kto z was s³ysza³ w duszy swojej ten wyrok Bo¿y, odpuszczaj¹cy mu
grzechy? Powiecie mi mo¿e, ¿e wasza wiara ma swoje wewnêtrzne uszy, którymi go
s³yszy. A to w³anie w tym bieda, ¿e wszystko zale¿y od tych uszu wiary, bo w tym
w³anie le¿y samo dno tej waszej niedorzecznoci. Czycie siê jeszcze nie poznali na
tych wewnêtrznych uszach wiary? Pierwsza w³aciwoæ ich natury jest ta, ¿e s³ysz¹, to
jest zdaje im siê, ¿e s³ysz¹, to co siê im podoba; druga, gorsza, jest ta, ¿e choæ nic nie
s³ysz¹, wmawiaj¹ w siebie, ¿e s³ysz¹ jednak; trzecia, najgorsza i najsmutniejsza, jest ta,
¿e choæby nawet, co niepodobna, s³ysza³y cokolwiek, nie maj¹ nic w sobie, co by im
dawa³o rozpoznaæ prawdziwy g³os od fa³szywego i musz¹ siê chyba uciekaæ do jeszcze
g³êbszej wiary, ju¿ zupe³nie wewnêtrznej, dowolnej i lepej, która jest ostatni¹ podstaw¹ pewnoci bez ¿adnej rêkojmi zewnêtrznej, a choæby i w duszy samej, od Boga
jednak, a nie z niej pochodz¹cej; ostatni¹ podstaw¹ jest koniecznie i wy³¹cznie wyrok
w³asny, jest zdecydowanie siê wiary bez ¿adnej rêkojmi, b¹d zuchwa³e z zarozumia³oci, b¹d z rozpaczy zuchwa³e, a zawsze dowolne i lepe, zdecydowanie siê na ten
s¹d i przekonanie, ¿e mi Bóg grzechy odpuszcza. A wiêc jednym s³owem: Kto naprzód
rêczy za rzecz sam¹, któr¹ niby uszy wiary s³ysza³y? Kto potem za te uszy rêczy, to
jest, ¿e ich s³uch jest dobry i ¿e wiara s³usznie uszom swym zawierzy³a? Kto nareszcie
za ni¹ sam¹ jej samej rêczy? Któ¿ inny jeli nie znowu ta sama wiara? A ju¿ nie kto
inny. Okrutna niedorzecznoæ!
***
Wiêc ju¿ dla tego samego, ¿e to taka niedorzecznoæ i taka rdzenna, ¿e tak powiem, niemo¿noæ, nie trzeba by³o odwo³ywaæ siê do cudów, i pokazywaæ jakie tu
samego cudu niepodobieñstwo. A on przecie bije ka¿demu w oczy i warto siê jednak
przez chwilkê mu przypatrzyæ. Pogl¹dów protestantów nieuniknionym nastêpstwem
jest to zaiste, i¿ w³adzê, jak¹ wed³ug nauki katolickiej ma Papie¿, a z nim razem,
choæ zale¿nie od niego, maj¹ biskupi, tê w³adzê odpuszczania grzechów, posiada
ka¿dy u nich wierny, nic nie mówi¹c o tym dodatku, na który tu ju¿ oczy i uszy
zamykamy, ¿e j¹ posiada dla siebie samego; czego w nauce katolickiej, w której niedorzecznoci byæ nie mo¿e, sam Papie¿ dla siebie samego nie posiada, tylko jej komu
innemu w imieniu Boga udziela jako Papie¿, dla swojej osoby, jako grzesznika. Z tego
siê pokazuje, ¿e jeli jest cud w nauce katolickiej, cud ³aski i mi³osierdzia, to jest ta
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w³adza najwy¿sza odpuszczania grzechów w Papie¿u z³o¿ona, ten cud wszelako granic rozumu nie przekracza bynajmniej, a samego Papie¿a nie sadza w jednej chwili i w jednym czynie ju¿ na ³awie winowajcy, ju¿ na krzele sêdziego.
Lecz dajmy pokój tej niedorzecznoci, o której ju¿ dosyæ mówilimy: mówmy
teraz o jednym tylko cudzie odpuszczania grzechów, i w tym jednym siê porachujmy z nauk¹ protestantów. Wiêc jednego cudu dla was za wiele i jest rzecz¹ dla was
nieznon¹, aby Bóg przez Papie¿a grzechy odpuszcza³ i aby ten jeden mia³ w tym w³adzê najwy¿sz¹; a z drugiej strony, wcale wam tego nie za wiele, aby ka¿dy wierz¹cy mia³
tê w³adzê najwy¿sz¹ od nikogo niezale¿n¹ wprost od Boga i aby Bóg grzechy ka¿demu
odpuszcza³ przez niego samego, jemu samemu, w jego w³asnym trybunale? Cudu
jednego nie chcecie; wiêc dlatego to na nic nie zwa¿aj¹c, nawet na nie-rozum, sypiecie z rêkawa cudów miliony? Sk¹d¿e, proszê, ta sprzecznoæ? Lecz my j¹ zbyt dobrze
rozumiemy, i ju¿ nie zbaczaj¹ce ni na prawo ni na lewo, bez obawy zaprzeczenia, powiemy wam prawdê wprost w oczy. Wam siê nie podoba, ¿e Chrystus do odpuszczenia
grzechów ustanowi³ cz³owieka na swym miejscu, i ¿e wskutek tego musielibycie kark
twardy uginaæ przed nastêpc¹ Bo¿ym, i stawaæ jako winowajca chocia¿ przed Bogiem,
jednak s¹dz¹cym i wyrokuj¹cym w osobie cz³owieka. Oburzaj¹ siê na to wnêtrznoci
duszy waszej, i dlatego rêka odpycha mi³osierdzie, samodzielnie poprawia ustanowienie Chrystusowe, to jest wywraca je i niszczy, i na jego miejscu stawi swoje budowanie,
nie-rozum zarazem i niepodobieñstwo. Darujcie, ale na to Chrystus nie móg³ zwa¿aæ,
i ¿adn¹ miar¹ dla samego przypodobania siê waszej dumie nie móg³ niepodobieñstwa
i nie-rozumu zostawiaæ na swoim miejscu odchodz¹c z ziemi do nieba. Wiêc ustanowi³, to co ustanowi³ i co ju¿ wiemy, i czego przyczynê teraz tym lepiej rozumiemy.
***
Idmy jednak dalej; bo warto siê przekonaæ jak ten sposób protestancki, niedorzecznoæ przed rozumem, jest jeszcze dla serca bólem i smutkiem, a dla duszy rozpacz¹. Tam z korzenia wyciêta usycha nadzieja i umieraj¹ wszystkie jej jasne pociechy;
tylko czarna rozpacz ¿yje i nareszcie wszystko poch³ania.
System protestancki w swym wyobra¿eniu o naturze ludzkiej myli siê z gruntu; nie
zna jej naprzód, a potem j¹ przewraca, nareszcie zaprzecza i zabija. ¯yje Bóg! On jeden
zna dok³adnie tê, któr¹ stworzy³, naturê cz³owieka, zna jego serce, i wie czego mu
trzeba; to te¿ Chrystus wiedzia³ co mia³ ustanowiæ. Ale protestantyzm tym, ¿e siê targn¹³
na ustanowienie Chrystusowe, tym samym rêkê podniós³ na ludzk¹ naturê tak¿e, na
wszystkie jej warunki i potrzeby, i wszystko zburzy³. Warunkiem ¿ycia i potrzeb¹ niezbêdn¹ serca ludzkiego jest pewnoæ. Bez pewnoci nie ma posiadania dobra obecnego, nie ma nadziei przysz³ego dobra; bez pewnoci i posiadanie i nadzieja przestaj¹
byæ nadziej¹ i posiadaniem. Wiêc to dobro obecne, którym jest odpuszczenie grzechów, jak¿e bêdê posiada³, kiedy tego posiadania nie mam ¿adnej pewnoci? Ju¿ nic
nie mówiê o nadziei dóbr przysz³ych i o ich pewnoci; tu o niej ani mowy, ani myli
byæ nie mo¿e, bez tamtej pierwszej pewnoci, która tej drugiej jest podstaw¹ i warun-
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kiem, Có¿ tedy? Sk¹d wezmê t¹ pewnoæ odpuszczenia grzechów bez kluczy Piotrowych, które jedne mi j¹ daj¹ w imieniu Chrystusa? Czy mi j¹ da owa wiara lepa i na
b¹d co b¹d siê decyduj¹ca, jedyne narzêdzie tej pewnoci u protestantów? Ona,
bez rêkojmi przed sob¹, bez gruntu w sobie samej, biedna istota bez g³owy, bez nóg,
i z wnêtrznociami pustymi, mia³aby mi daæ tê pewnoæ? Niech to zdrów mówi kto
nie zna serca ludzkiego, lub go znaæ nie chce; serce ludzkie z góry odpycha tak¹
pewnoæ bez ¿adnej pewnoci.
Lecz to, co tak z góry serce ludzkie uwa¿a za wierutny zawód, to samo z do³u potwierdza ¿a³osnym dowiadczeniem, skoro raz nieostro¿nie za u³ud¹ poszed³szy, uwierzy temu niepewnemu dobru, temu domniemanemu odpuszczeniu, i pójdzie ciemnym szlakiem w tê krainê zawodów. Mamy przecie¿ ¿ywe przyk³ady przed oczyma,
mamy historiê przesz³¹ i obecn¹ protestantów. ¯yj¹ dot¹d; jeszcze wszyscy nie wymarli; mog¹ byæ dla nas ¿yw¹ nauk¹. Otó¿ przede wszystkim tego pierwszego nas ucz¹, ¿e
jeli tak wymieraj¹, jeli ich tylu ju¿ wymar³o, chcê powiedzieæ jeli protestantyzm
wiary tak bardzo siê zmniejszy³, to nie dla czego innego, jak tylko dlatego, ¿e nie wierzy i zdobyæ siê nie mo¿e na wiarê w odpuszczenie grzechów. Owa wiara lepa i bez
podstawy o której mówilimy, darmo siê sili na wiarê; skazana jest z góry na to, aby
zawsze pozostawa³a rozpaczliwym wysi³kiem, nigdy nie wiod¹cym do pewnoci. Niech
nam powiedz¹ szczerzy protestanci, czy siê inaczej dzieje w ich duszy, i czy ich wiara
w odpuszczenie grzechów by³a kiedykolwiek czym innym ni¿eli rozpaczliwym wysi³kiem? Je¿eli szczerzy, szczerze odpowiedz¹: ¿e pewnoci prawdziwej nigdy nie mieli,
i ¿e na dnie duszy by³o zawsze co na kszta³t rozpaczy, jakie z³o jej wci¹¿ odrastaj¹ce
z g³êbi. A wiêc ból dla serca, rozpacz dla duszy.
To zaiste nie dla czego innego protestantyzm siê rozpada, i widzimy jak siê rozchodzi w dwie przeciwne strony. Spytajmy i jednych i drugich, dlaczego to czyni¹?
Ci, co wrócili do katolickiej prawdy, odpowiedz¹ niemal wszyscy, i¿ ten mieli powód, ¿e szukali pogodzenia siê z Bogiem, pozbycia siê z³ego, odpuszczenia grzechów; a pewnoæ tego znaleli, dopiero wtedy szczêliwi, w jednym tylko Kociele. Ci
znowu co siê w odwrotn¹ stronê udali, i skoñczyli na mniejszym lub wiêkszym niedowiarstwie, czekaj¹c a¿ póki na zupe³nym nie skoñcz¹, ci z wyj¹tkiem nie wielu, co z³e
dla z³ego wybieraj¹, po wiêkszej czêci ten drugi mieli powód, przeciwny tamtemu, ¿e
nie mog¹c mieæ wiary, stracili pewnoæ, a w lad za ni¹, nadziejê wszelk¹ odpuszczenia grzechów; wiêc woleli z grzechem siê pogodziæ, nadaæ inn¹ postaæ z³emu i dobremu, i w tym nowym wiecie moralnym, w³asnego utworu, znaleæ nareszcie pewnoæ i pociechê, ¿e nie s¹ w grzechu, ¿e s¹ wolni od z³ego. Taki mieli powód ci drudzy. O cz³owieku, cokolwiek czynisz, naturê twoj¹ mo¿na zawsze z³apaæ na uczynku, i twoje serce poznaæ po jego robocie; bo ty i ono zawsze jestecie wierni temu czym
jestecie. Byle tylko znaæ tê naturê ludzk¹! Wiêc oczywiste, ¿e protestantyzm jej nie
zna³ i ¿e jej gwa³t zada³ sw¹ lich¹ nauk¹. To tylko dobre, ¿e co ludzie mieszaj¹ i psuj¹, to
czas naprawia i sama natura do porz¹dku przyprowadza; i to siê te¿ sprawdza na protestantyzmie. Gwa³t trwaæ nie mo¿e, jego chwile z góry policzone; dlatego te¿ protestantyzm nie trwa i z góry obrachowaæ mo¿na szcz¹tki czasu, które mu jeszcze pozo-
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staj¹ do koñca ¿ycia, to jest do dokoñczenia tej swej drogi do podwójnego kresu, lub
na prawo, lub na lewo. A co go zabije, ocalaj¹c jednych, dobijaj¹c drugich, tedy ten
sam gwa³t, ten sam ból, które on zada³ sercu i duszy cz³owieka.
Ale st¹d wniosek ostatni, ¿e Chrystus Zbawiciel nie móg³ sam zabijaæ swego dzie³a
zbawienia, a wiêc odchodz¹c z tego wiata nie urz¹dzi³ swego dzie³a w sposób protestancki. Stoi prawda wniosku wyrana i konieczna.
Czy¿ je móg³ by³ urz¹dziæ w sposób schizmatycki? Bo jeszcze ten jeden zostaje.
Zasadza siê sposób schizmatycki na tym, ¿e w³adza odpuszczenia grzechów, i dalsza w³adza szafowania ³askami i dobrami Bo¿ymi, spoczywa w rêku biskupów, i ¿e nie
jest konieczn¹ rzecz¹, aby by³ jaki rodek tej w³adzy, jaka ostatnia jej podwalina, to
jest, ¿e nie jest koniecznym Papie¿. Pytanie tedy zachodzi teraz: czy móg³ w ten sposób
Chrystus odchodz¹c pozostawiæ swoje dzie³o zbawienia?
Byli i s¹ ludzie, którym siê to zdaje podobnym, byli bowiem i s¹ na wiecie schizmatycy. Taki niejeden od Papie¿a w historii odszczepiony koció³ trwa dot¹d jeszcze,
i ma swoich biskupów i rozdaje u siebie odpuszczenie grzechów. Wiêc idzie o to: czy
jest taki sposób usprawiedliwionym i mo¿liwym.
Tu z góry i wrêcz odpowiedzieæ mo¿emy i powinnimy: ¿e i on jest tak¹ sam¹
niedorzecznoci¹, i takim bolesnym i rozpaczliwym zniszczeniem dzie³a Chrystusowego, jak i sam protestantyzm. Wprawdzie nieco d³u¿ej trwaæ mo¿e ni¿ tamten;
ale to tylko tym smutniejsza dla ofiar tego dzie³a zniszczenia; bo zawsze na koñcu
musi do tego samego co i tamten przyjæ kresu; a tymczasem nim tam zajdzie, d³u¿ej i w wiêkszej liczbie, a niemniej okrutn¹ mierci¹, zabija dusze, drogo nabyte
krwi¹ Chrystusow¹.
A naprzód jest tak¹ sam¹, jeli nie wiêksz¹ niedorzecznoci¹. Protestantyzm nie
przypuszcza³ w³adzy zewnêtrznej, schizma j¹ przypuszcza. Lecz ta w³adza, jeli nie
ma ostatniej tu na ziemi podwaliny, samego Chrystusa zastêpuj¹cej, na czym¿e, proszê, spoczywa? Zewnêtrznie i widzialnie nie spoczywa na niczym; chyba, ¿e niewidzialnie i zupe³nie wewnêtrznie spoczywa na Chrystusie samym i na Bogu, wprost
i bezporednio, i niezale¿nie od nikogo. To nauka katolicka powiada o jednym
tylko Papie¿u, schizmatycka twierdzi o ka¿dym biskupie. Wiêc od razu na to jedno
ju¿ siê musimy odezwaæ: i to, i tamto, to jest i przypuszczenie katolickie i przypuszczenie schizmatyckie nie mo¿e siê obejæ bez cudu ³aski Bo¿ej. Bóg cudów tysi¹ca
nie czyni, gdzie jeden wystarcza, a Papie¿ tu jeden wystarcza jak najzupe³niej. Mogê
bez niedorzecznoci i muszê przypuciæ taki jeden cud oparcia siê niewidzialnego,
bezporedniego i niezale¿nego Papie¿a na Chrystusie, bo to jest potrzebne, bo bez
tego Koció³ staæ nie mo¿e, ca³a jego w³adza nie mia³aby ostatniej racji istnienia. Ale
jak to jedno przypuszczê, niczego innego przypuszczaæ nie potrzebujê, co mówiê?
ju¿ nie mogê przypuszczaæ nic innego, bo to inne by³oby dalszym pomno¿onym
cudem, a co gorsza cudem niepotrzebnym; owszem wiêcej miem twierdziæ: cudem
niedorzecznym; jeszcze wiêcej: cudem zabójczym. Bo jaki tego niepotrzebnego cudu
dalszy skutek nieunikniony? A ju¿ ta sama schizma, która Koció³ rozdziera i nisz-
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czy. Bowiem nie sk¹din¹d wszelka schizma powsta³a jak z tego, ¿e ka¿dy z odszczepionych biskupów s¹dzi³, i¿ jego w³adza niezale¿na jest od Papie¿a, ¿e On j¹ ma bezporednio od Chrystusa, a tym samym, ¿e mo¿e siê bez Papie¿a obejæ, staæ, i dzia³aæ
osobno. Ca³a schizma, powtarzam, z tej zasady powsta³a. Wiêc Bóg cuda by czyni³,
nie ju¿ bez potrzeby i jakby dla czczej zabawy, ale na w³asn¹ szkodê, i aby z w³asnej
woli to, co z takim trudem zak³ada³, sam wywraca³, niszczy³? Ludzie! Zastanówcie siê
przecie¿ nad tym co mówicie i czynicie; a ja przed wami Bogiem siê wiadczê i Jego
m¹droci¹, ¿e wasz sposób schizmatycki trzykroæ niedorzeczniejszy nili protestancki. Wiêc nie ma nic wspólnego z Chrystusem.
Lecz jest druga niedorzecznoæ w przypuszczeniu schizmatyckim, nie mniej wybitna od tej pierwszej, a mianowicie ta, ¿e s¹dow³adztwo, o którym mowa, jest tam
zgo³a niemo¿ebne, i samo siebie niszczy. Niech nam wolno bêdzie spojrzeæ przez chwilê
na ten nauczaj¹cy widok i zobaczyæ jak prawda sama mci siê za gwa³t zadany sobie.
W prawdzie bowiem katolickiej taki jest dogmat: ¿e s¹dow³adztwo kocielne co do
swej istoty (quantum ad essentiam) dane jest bezporednio przez Chrystusa Aposto³om i Piotrowi; ale w taki sposób, ¿e w wykonaniu tej w³adzy (in exercitio) znajduje siê
ona w Piotrze i Papie¿u jako w podwalinie i ródle, a w Aposto³ach i biskupach jako
w dalszym kresie tej w³adzy i jej promieniu na zewn¹trz, wci¹¿ zale¿nym od tego
rodka. Bez tej zale¿noci ka¿dego z punktów kresowych w³adzy od rodka, ¿aden
z nich nie mo¿e w³adzy wykonywaæ; wychodz¹c z zale¿noci, ka¿dy z nich traci
natychmiast i to w³adzy sprawowanie (exercitium), albowiem raz od rodka odciêty,
ju¿ przez to jedno traci sam¹ racjê sprawowania tej w³adzy19. To rzecz jasna i prosta.
W przypuszczeniu schizmatyckim staje na to miejsce ta druga rzecz ciemna i krzywa: ¿e w s¹dow³adztwie kocielnym nie ma ¿adnego rodka, który by³by konieczny
i ostatni; a jeli jest taki, tedy dowolny i zmieniæ siê mo¿e; biskupi nie s¹ od ¿adnego
rodka rdzennie zale¿ni; lecz przeciwnie maj¹ s¹dow³adztwo bezporednio i we
wszystkim wprost od Chrystusa. Co jeli tak jest, proszê siê teraz zastanowiæ jakie
st¹d natychmiast wyp³ywa nies³ychane, a jednak konieczne nastêpstwo.
Tym nastêpstwem nie co innego byæ mo¿e i musi jak ten dogmat: ¿e ka¿dy biskup
ma samo w³adztwo nad ca³ym Kocio³em. Nie co innego, zaiste; albowiem Chrystus
nie oznaczy³ ¿adnemu z Aposto³ów granic ¿adnych, nie podzieli³ wiata na diecezje,
ani nie rozda³ ich pomiêdzy biskupów; przeciwnie, wszystkim razem wziêtym, a wiêc
i ka¿demu da³ w³adzê najogólniejsz¹, i s³yszymy dobrze jeszcze bezwarunkowe s³owa
Zbawiciela: "Komukolwiek odpucicie, bêdzie odpuszczone, komukolwiek zatrzymacie bêdzie zatrzymane". Wiêc wszyscy wierni, wiêc wiat wszystek jest z jednej strony
pe³n¹ owczarni¹; wiêc ka¿dy biskup jest z drugiej strony pe³nym pasterzem. A jednak¿e s¹ diecezje w Kociele, i sami je uznaj¹ ci, których nazywamy schizmatykami. Sk¹d¿e siê te diecezje wziê³y? A nastêpnie, przypuszczaj¹c ze schizmatykami, ¿e one nie
maj¹ swego prawomocnego ród³a i racji bytu we w³adzy rodkowej papieskiej, tylko,
¿e z jakiejkolwiek innej przyczyny powsta³y; pytamy, czy faktyczna obecnoæ prze19
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szkadza owemu logicznemu wnioskowi, ¿e ka¿dy biskup ma w³adzê nad ca³ym Kocio³em, czy te¿ pozostawia go nietkniêtym, i ka¿dy biskup pomimo podzia³u na diecezje, jest samow³adc¹ wiata ca³ego?
Odpowiadaj¹c na to, nie potrzebujemy wchodziæ w historyczny pocz¹tek powstania diecezji kocielnych; nam idzie tu o prawomocn¹ podstawê ich bytu; to jest
o zbadanie, na mocy jakiego prawa i jakiej w³adzy ka¿da diecezja zamkniêta jest, i stoi
w tych a nie innych granicach. Historycznie móg³ fakt wyprzedziæ prawo i diecezja
mog³a sama z siebie, ¿e tak powiem, naturalnym wyp³ywem w istocie rzeczy zawartych warunków, utworzyæ siê wprzód, nim powaga w³adzy oznaczy³a jej wyranie
lub zatwierdzi³a jej przybrane granice. Ale takie faktyczne tworzenie siê nie przes¹dza w niczym prawa w³adzy: ani go nie tworzy, ani go nie znosi; przeciwnie, gdyby
tego ostatniego, to jest prawa, nie by³o, fakt sam pozosta³by faktem tylko, i jako taki
materialny i lepy fakt nie mia³by ¿adnej podstawy istnienia; móg³by siê rozszerzaæ
lub cieniaæ, rosn¹æ lub upadaæ, i móg³by nareszcie zgin¹æ zupe³nie, tak samo bez
racji jak bez racji powsta³. Oczywicie tedy trzeba tej ostatniej racji szukaæ i pytaæ siê
o prawo i o w³adzê, w moc której diecezje w Kociele maj¹ swoje istnienie.
Nauka katolicka tê podstawê umieszcza we w³adzy rodkowej Papie¿a i twierdzi, ¿e
Chrystus da³ Piotrowi jednemu s¹dow³adztwo rdzenne, a zarazem powszechne, nad
ca³ym Kocio³em; innych za Aposto³ów i biskupów przypuci³ do uczestnictwa w tej
w³adzy; twierdzi, ¿e od Papie¿a zale¿y oznaczenie dla ka¿dego granic tego uczestnictwa. Ten uk³ad nauki i rzeczy jest prosty i jasny, i t³umaczy pocz¹tek logiczny jak zarazem daje podstawê prawn¹ bytowi diecezji w Kociele. Lecz poza t¹ nauk¹ jaki¿ inny
byæ mo¿e logiczny pocz¹tek i prawna podstawa tego podzia³u Kocio³a na diecezje?
Otó¿ w takim stanie kwestii tak¿e schizmatycy nie mog¹ nam innej daæ racji oprócz
Soborów powszechnych, czyli innymi s³owy, oprócz porozumienia siê miêdzy sob¹
b¹d Aposto³ów, b¹d nastêpuj¹cych po nich biskupów, gdzie za wspóln¹ zgod¹ piastunowie w³adzy s¹downiczej podzielili miêdzy siebie Koció³, i ka¿dy zgodzi³ siê na
to, ¿e owo nale¿ne mu s¹downictwo, z istoty rzeczy na ca³y rozci¹gaj¹ce siê Koció³,
bêdzie sprawowa³ w pewnych tylko granicach. Lecz z tego natychmiast wyp³ywa, ¿e to
porozumienie siê i zgoda jest ustêpstwem, jest tym, co w prawnym jêzyku nazywaj¹
kompromisem; w ca³ej tej sprawie nie ma nad nie ¿adnego wy¿szego prawa i w³adzy,
które by o wypadku stanowi³y, tym mniej nie ma nic Bo¿ego; wszystko jest ludzkie,
a ca³y skutek opiera siê na dowolnej i od upodobania zmiennej podstawie. Wyp³ywa
dalej - i tu ju¿ idzie o ostatni grunt rzeczy - ¿e przez taki kompromis nie zosta³o bynajmniej zniesione owo rdzenne prawo, z jakim ka¿dy biskup do tego kompromisu przystêpowa³, to prawo mówiê, ¿e jego w³adza rozci¹ga siê na ca³y Koció³; owszem, jeli siê
bli¿ej przypatrzymy, to prawo potwierdzonym zosta³o. Dowód jest prosty. Albowiem
przed t¹ zgod¹ i przed oznaczeniem granic diecezji, o których mowa, ¿aden z biskupów (nie faktycznie, jurydycznie, czyli prawnie o tej sprawie mówi¹c) nie posiada³
w³aciwej sobie diecezji, skoro jeszcze nie mia³ sobie ¿adnej prawnym wyrokiem wyznaczonej; wiêc albo nic nie posiada³, co nie prawda, albo koniecznie posiada³ to prawo ogólne w³adzy na ca³y Koció³. Gdyby tego ostatniego ka¿dy biskup w myl schi-
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zmatyckiej zasady nie by³ wprzód posiada³, przed przyst¹pieniem do kompromisu
i zgody, tedy i ten sam kompromis by³by niemo¿liwy. Wszyscy biskupi, razem zebrani, nie mieliby razem czego wprzód z osobna nie mieli, i nie mogliby przystêpowaæ
do ustêpstw, kompromisu i zgody, ani w ogóle do rozdzielania diecezji. Oczywiste
tedy, ¿e w myl schizmatyckiej zasady biskup ka¿dy ma z prawa Bo¿ego s¹dow³adztwo
nad ca³ym Kocio³em, a tylko z prawa ludzkiego ograniczone jest ono do pewnej diecezji; oczywiste, ¿e to samo ograniczenie pozornie tylko ogranicza, a rdzennie i zasadniczo wcale nie niszczy tego prawa, owszem, ono je potwierdza; wiêcej nawet, ono
same oparte jest na nim, i bez niego byæ by nie mog³o. Trzykroæ tedy oczywiste, i¿
prawdziw¹, a nawet jedyn¹ podstaw¹ schizmatyckiej nauki, jest ta zasada, ¿e ka¿dy
biskup ma z prawa Bo¿ego s¹dow³adztwo nad ca³ym Kocio³em.
Co, gdy tak jest, ju¿ widzimy, jakie z tej zasady pochodz¹ nastêpstwa potworne.
Doæ nam na jednym, które jest ostatnim, ¿e ka¿dy biskup mo¿e zrywaæ ugodê, albo j¹
inaczej t³umaczyæ, przemieniaæ j¹, i tak rzeczami i osobami, faktami i sumieniami
m¹ciæ i frymarczyæ, ¿eby móg³ nareszcie na swoim postawiæ, to jest mieæ sam jeden
s¹dow³adztwo nad ca³ym Kocio³em.
A dlaczegó¿by czyniæ tego nie mia³, jeli ma prawo a mo¿e mieæ rodki po temu?
Ka¿dy biskup pod³ug tej zasady mo¿e próbowaæ szczêcia, ka¿dy ma prawo do tego,
to jest pierwszy, lepszy, choæby taki na przyk³ad konstantynopolitañski, który mia³
najmniej do tego prawa. Oparty na lepym przypadku i na materialnym fakcie, ¿e by³
biskupem stolicy cesarstwa, nie maj¹c z ustanowienia Bo¿ego, ani cienia powodu usprawiedliwiaj¹cego, og³osi³ siê, wbrew wszystkim, i ani siê nie waha³, patriarch¹ ekumenicznym; ni mniej, ni wiêcej: to jest s¹dow³adc¹ ca³ego wiata. Logicznie w myl zasady schizmatyckiej, mia³ wszelkie prawo do tego, i patriarchat carogrodzki20, ten fakt
ponury i tyloma srogimi klêskami w historii obci¹¿ony, niczym nie jest innym jak
tylko t¹ zasad¹ schizmatyck¹ z pomylnym skutkiem w ¿ycie wprowadzon¹: ¿e ka¿dy
biskup ma s¹dow³adztwo nad ca³ym Kocio³em.
Wyci¹gnijmy wniosek. Co ten szczêliwy zuchwalec uczyni³, to ka¿dy biskup uczyniæ móg³ i ma prawo. Lecz gdyby ka¿dy w tak brutalny sposób zatwierdza³ swe osobne
s¹dow³adztwo nad ca³ym Kocio³em, wród tego tysi¹ca wiatowych s¹dow³adców,
gdzie¿by wreszcie podzia³o siê samo s¹dow³adztwo? Ju¿ by go dawno nie by³o. I to jest
ta wierutna niedorzecznoæ, której chcielimy tu dowieæ, ¿e w przypuszczeniu schizmatyckim s¹dow³adztwo w Kociele jest niemo¿liwe i samo siebie niszczy. A wiêc
sposób schizmatycki jest rzeczywicie miechem przed rozumem, i raz jeszcze: z ustanowieniem Chrystusa nie ma nic wspólnego.
***

Carogród - potoczna nazwa Konstantynopola, miasta cesarstkiego ("car" - s³owiañskie
"cesarz") (przyp. red.).
20
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St¹d jest on zarazem równie bolesny dla serca, a dla duszy równie jak sposób
protestancki pe³en rozpaczy. Albowiem biskupi odszczepieni nie maj¹ w³adzy odpuszczania grzechów, wiêc te¿ ich nie odpuszczaj¹ i biedne dusze pod ich mnieman¹ w³adz¹ pozostaj¹ce, na odpuszczenie rachowaæ nie mog¹. Póki s¹ w dobrej
wierze, Bóg ma wzgl¹d na nie i w inny sposób zast¹piæ im to mo¿e; ale ten inny
sposób jak¿e trudny i jak w swoich skutkach niepewny. Zreszt¹ ten nadzwyczajny
sposób i to skryte dzia³anie Bo¿e nie jest prawid³em ¿adnym; i je¿eli w duszach
zastêpuje niekiedy pominiête inaczej skutki zbawienia, w biskupach jednak nie
zastêpuje straconej w³adzy, i oni jej zgo³a nie maj¹. A wiêc nie ma tam dla dusz
prawdziwego porz¹dnego uczestnictwa w odpuszczeniu grzechów i w dalszych
³askach zbawienia. Tote¿ mimo ich wiedzy, jakby bez powodu i przyczyny, znika
nadzieja w tych duszach, a rozlewa siê na dnie ich tajemny jad niepewnoci i zw¹tpienia, wystudzaj¹cy tam wewn¹trz wszelkie ciep³o ¿ycia. W takim odszczepionym
kawa³ku Kocio³a wieje z wnêtrza ch³ód mierci, a za nim rozpociera siê po ciele
co przykrego i martwego; to dalej mno¿¹ siê, albo raczej powtarzaj¹ siê bezustannie
te same wci¹¿ praktyki, obrzêdy, modlitwy, pok³ony, bez uczucia i bez ducha, jakby
podrygi ¿ycia w konaniu. Wszystko staje siê zewnêtrzne, mechaniczne lub skostnia³e; a szlachetniejsze dusze pomimo tego wszystkiego bez gruntu nadziei, gnane jej
potrzeb¹, chc¹c pewniej pewnoæ zdobyæ, puszczaj¹ siê na najniepewniejsze rodki,
na umartwienia, na d³ugie i srogie pokuty, na okrutne samookaleczenia, i co tylko
wzrastaj¹ca niepewnoæ w duszy rozpaczliwego wynaleæ mo¿e. Wracaj¹, wracaj¹ nam
Indie przed oczy. To wyranie co podobnego, a zupe³nie co innego od protestantyzmu. W tym ostatnim nieszczêliwi w¹tpi¹cy, odbiegaj¹c od niemo¿liwej wiary protestantyzmu, zapuszczali siê w staro¿ytny sceptycyzm i materializm, tu w schizmie
szaleni zapaleñcy niemo¿liwej nadziei, pêdz¹c za ni¹ daleko od niej, docieraj¹ do
bramiñskich i buddyjskich ostatecznoci. Ale tam ich te¿ czekaj¹ ostatnie, jeli po
drodze wród gor¹czki nie skonaj¹, i ju¿ doprawdy ostatnie zawody i rozpacz. Taki
koniec dla serca i duszy schizmatyckiego sposobu uwolnienia od z³ego i dojcia do
dobrego: wprzód by³ niedorzecznoci¹, a teraz jest rozpacz¹ i zniszczeniem, nie mniej
wielkim jak i protestancki.
Wiêc ¿adn¹ miar¹ Chrystus nie móg³ takiego sposobu wybraæ i daæ go za zakon
istnienia i ¿ycia swojemu dzie³u zbawienia.
***
Có¿ wiêc zostaje? Poza schizmatyckim i protestanckim nie znajduje siê ¿aden
inny pomyleæ siê mog¹cy ludzki sposób do zabezpieczenia bytu i ¿ycia dzie³u zbawienia, które Chrystus ze sob¹ na ziemiê przyniós³. Jedna tylko rzecz ludzka pomyleæ siê mo¿e poza tymi granicami, i pomyleæ siê musi; ta jedna, co w rzeczywistych
dziejach z koniecznoci siê sta³a: zaprzeczenie zbawienia, i albo pogodzenie siê ze
z³em, albo zniszczenie siê z rozpaczy. Przecie¿ dopiero co widzielimy gdzie zaszed³
protestantyzm, gdzie zachodzi schizma; ale one tam zasz³y, bo innego kresu nie
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by³o i nie ma. A wiêc poza protestanckim i schizmatyckim sposobem nie ma ¿adnego innego ludzkiego sposobu, który mo¿na by wybraæ i ustanowiæ choæby bez Chrystusa, na korzyæ Jego dzie³a zbawienia.
Lecz to, co my widzimy z do³u, to Chrystus widzia³ z góry. On wszystko z góry
przewidzia³, wszystko zmierzy³, zwa¿y³, przeliczy³, zanim wyci¹gn¹³ sw¹ rêkê, by z³o¿yæ klucze zbawienia tam, gdzie mia³y byæ z³o¿one. Wiedzia³, ¿e jeli odda te klucze do
r¹k ka¿demu wiernemu, wszystkie skarby swoje wystawia na zuchwa³¹ dowolnoæ, na
igraszkê namiêtnoci, na miech lub na pohybel temu samemu, który by mu w ten
sposób da³ przystêp do nich. Jednak wiedzia³ równie dobrze, ¿e jeli te klucze zostawi
samym biskupom bez najwy¿szego ich samodzier¿cy, równy pohybel, albo gorsz¹ jeszcze igraszkê, gotuje dla samego dzie³a zbawienia, dla Kocio³a swego. Albowiem wiedzia³ na ten raz, ¿e ka¿dy biskup bêdzie siê czu³ niezale¿nym od nikogo i bêdzie nim
nawet istotnie; ¿e wtedy ka¿dy bêdzie dzia³a³ na w³asn¹ rêkê, a je¿eli jeszcze bêdzie
choæ trochê grupy siê trzyma³, to chyba z interesu lub przymusu, albo li te¿ po to, by
w tej grupie przewodziæ. Widzia³ w duchu wszystkie mo¿liwe Carogrody, podnosz¹ce
siê przeciwko Rzymowi, albo raczej jedne przeciw drugim, a¿ póki nie by³oby ich tyle,
ile g³ów w podobnych infu³ach nad t³um wyniesionych. I dalej jeszcze, i dalej, widzia³
jak jedni drugim w zagrody wchodz¹, owszem, jak te zagrody same ¿adnych pewnych
granic nie maj¹; widzia³ koniecznie, jak wtedy ka¿dy biskup si³¹ tylko lub kunsztem,
najpodobniej wieckim ramieniem, swojej w³adzy granice bêdzie rozszerza³ lub bêdzie widzia³ cienione, i jak nareszcie tego wszystkiego nastêpstwem jest ci¹g³y stan
wojny, a ostatnim koñcem ostateczna ruina. To, co s³owo Bo¿e od wiecznoci przewidzia³o, to Chrystus S³owo Bo¿e wcielone w tej uroczystej chwili w czasie przed sob¹
widzia³; i to, co od wiecznoci w radzie Bo¿ej uradzonym by³o, to On wtedy w swoim
czasie w dzie³o wprowadza i wykonuje. Wo³a przed siebie wszystkich Aposto³ów i wszystkim daje w³adzê odpuszczania grzechów i szafowanie ³askami zbawienia: "Cokolwiek
zwi¹¿ecie bêdzie zwi¹zane, cokolwiek rozwi¹¿ecie, bêdzie rozwi¹zane". Ale natychmiast przywo³uje Piotra i mówi: A tobie, tobie jednemu dajê tej w³adzy klucze; co oni
wszyscy razem maj¹, to ty masz sam jeden, ode mnie wprost, i bez ¿adnej od nikogo
zale¿noci dla tego samego, ¿e sam jeden masz wszystko. Co ty jeden zwi¹¿esz, to
bêdzie zwi¹zane; co ty jeden rozwi¹¿esz, to bêdzie rozwi¹zane. I ¿adnego w tym nie
czyniê wyj¹tku, nawet tych twoich braci i uczestników w³adzy nie wyjmujê: tymi kluczami i wród nich cokolwiek zwi¹¿esz i cokolwiek rozwi¹¿esz, bêdzie zwi¹zane i bêdzie rozwi¹zane. Albowiem to Ja, najwy¿szy dzier¿yciel tych kluczy zbawienia, to "Ja
mówiê tobie, ¿e, ty jeste Piotr (na moim miejscu) (...) i tobie dajê" te same "klucze
królestwa niebieskiego", które sam dzier¿ê. Et ego dico tibi quia tu es Petrus (...) et tibi
dabo claves regni coelorum (Mt 16, 19).
Tak ustanowi³ Chrystus; i teraz tym g³êbiej w wierze naszej jest utwierdzone to s³owo ustanowienia Jego, im bardziej w myli s¹ obecne w ca³ym swym wietle przyczyny
tego ustanowienia. A chocia¿ samo to s³owo wystarcza, gdyby nawet pozosta³o by³o
w wiêtej ciemnoci wiary; teraz jednak tym bardziej wieciæ nam powinno wród drogi, im janiejszym przed samym umys³em oblane jest wiat³em.
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A wiêc Piotrze, trzymaj sam jeden w twym rêku te najwy¿sze klucze, zamykaj i odmykaj, wi¹¿, rozwi¹zuj wszystko i wszystkich. Twoi bracia tak¿e maj¹ udzia³ w tych kluczach, wi¹¿¹ i rozwi¹zuj¹; ale ty wi¹¿esz i rozwi¹zujesz ich samych. Je¿eli im Chrystus
da³ w³adzê, tedy pod tym warunkiem, aby ty jeden tê ich w³adzê w nich samych odmyka³ lub zamyka³, wi¹za³ lub rozwi¹zywa³. Tym tylko jednym sposobem ta w³adza nie
obróci siê przeciwko sobie samej i sama siebie nie zniszczy: bramy piekielne wtedy doprawdy przeciwko niej nie przemog¹, bo ona, oparta na tobie, mocnej jak Chrystus sam
i niewzruszonej jak On podwalinie, bezpiecznie wtedy staæ bêdzie, a z ni¹ razem na niej
oparta nadzieja nasza i ca³e zbawienie. A wiêc Piotrze, dzier¿ klucze, i wi¹¿ i rozwi¹zuj!
Rzecz skoñczona. Nie mia³bym nie tylko dobrej woli, ale sumienia, gdybym przeczy³ tak jasno objawiaj¹cej siê prawdzie; nie mia³bym rozumu i serca, gdybym sam
sobie wydziera³ podstawê jedyn¹ tak szczêliwie pozyskan¹ ca³ej mojej nadziei; i je¿eli
prawda, ¿e cz³owiekiem byæ przestaje, kto ju¿ straci³ nadziejê, jak¿e daleko wiêcej nie
ju¿ nadziejê, ale ostatni¹ jej podstawê sam sobie odbieraj¹c, trzykroæ bym i czterykroæ
przestawa³ byæ cz³owiekiem.
Stoi przeto z ramienia Chrystusowego Piotr na ziemi nie tylko jako podwalina
nadziei. wieci jak gwiazda nad jego czo³em s³owo Chrystusowe: Oto masz klucze
królestwa niebieskiego; wi¹¿ i rozwi¹zuj, a my biedni pielgrzymi, na tym padole zawodów i smutków i p³aczu, t¹ jedn¹ koimy siê pociech¹, ¿e mamy tego szczêliwego kluczow³adcê: stra¿nika, pokrzepiciela, karmiciela, lekarza, sternika, przywódcê; za którym id¹c nie zb³¹dzimy, ani nie ustaniemy w drodze, i jako ¿ywo nie padniemy ofiar¹
rozpaczy; lecz pe³ni coraz lepszej nadziei z pewnoci¹ dojdziemy do jej jasnego kresu.
Tam bêdziemy mogli weso³o zawo³aæ: dziêki Tobie, Panie, szczêliwie odbylimy drogê, albowiem Piotr nas prowadzi³, a w nim Ty sam nas prowadzi³e. I teraz poznalimy,
i dziêkuj¹c wyznajemy, jak prawdziwie rzek³e o sobie: "Ja jestem drog¹".
III.
Zostaje nam druga strona sprawy obecnej do rozpatrzenia. Dotychczas mówilimy
o s¹dow³adztwie Papie¿a pod wzglêdem jego istnienia, i dowodzilimy, ¿e jest i dlaczego jest. Teraz bêdziemy o nim mówili pod wzglêdem jego istoty wewnêtrznej, bêdziemy dochodzili, i spodziewamy siê zobaczyæ w czym le¿y ta istota s¹dow³adztwa papieskiego, i jakim sposobem trzyma siê, ¿yje i dzia³a. Dot¹d odpowiadalimy na pytanie:
Czy i dlaczego? teraz odpowiedzieæ mamy na te dwa drugie pytania: W czym i jak?
Zaczynamy przeto od pytania: w czym le¿y s¹dow³adztwo Kocio³a w ogólnoci,
a w szczególnoci Papie¿a? Jaka jest jego natura? Jaki przedmiot? Jaka tej w³adzy dziedzina i rozmiary tak z jednej jak z drugiej strony: to jest naprzód nad kim siê ono
rozci¹ga, a nastêpnie czym ono jest, co przynosi i sprawuje wród ludzi?
Na to pytanie odpowiada cel, dla którego s¹dow³adztwo dane jest Kocio³owi i Papie¿owi. Tym celem naprzód jest zbawienie wiernych, ka¿dego w jego duszy i w jego
osobie; jest nim nastêpnie to, co zbawienie sprawia, to jest rodki dojcia do niego
i ono samo wziête zewnêtrznie.
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A wiêc s¹dow³adztwo kocielne z jednej strony siêga tak daleko i g³êboko jak nadzieja ludzka, i potrzeby serca ludzkiego; z drugiej strony tak wysoko i szeroko jak
dobro najwy¿sze, tej nadziei jedyny i konieczny ¿ywio³; jak wszystkie dobra w tym
najwy¿szym zawarte, a wszystkim potrzebom serca odpowiadaj¹ce.
Od razu tedy spostrzegamy i okiem niejako zmierzyæ mo¿emy te sk¹din¹d niezmierzone i nieprzejrzane obszary. Z jednej strony wszyscy chrzecijanie, owszem:
wszyscy ludzie, o ile chrzecijanami byæ mog¹ i powinni, s¹ tego s¹dow³adztwa dziedzin¹ prawowit¹ i wiêt¹ lub uwiêciæ siê maj¹cym królestwem; z drugiej strony,
wszystkie dobra, zacz¹wszy od oswobadzania od z³ego, od grzechów i wyprowadzania na wolnoæ duchown¹ a¿ do szafowania ³askami, pomocami, skarbami, i doprowadzenia wreszcie wiernych do coraz wiêkszych bogactw, zacnoci, godnoci, potêgi
i pe³noci zbawienia. To jest z tej drugiej strony tego Bo¿ego s¹dow³adztwa podstawa
prawomocna, stolica rz¹dów i si³a wykonawcza. Konstytucj¹ za i zasadniczym jakoby kodeksem jest owa cudowna modlitwa Pañska, która nam na pocz¹tku tych
poszukiwañ naszych zawieci³a jako najwy¿sze dobro Bo¿e, a zarazem jako droga do
niego i kres naszego zbawienia.
To nam daje s¹dow³adztwo kocielne oparte na swej ostatniej podwalinie - Papie¿u, i nie inaczej jak pod jego wodz¹ i za jego spraw¹; za pomoc¹ jego kluczy wszechw³adnych.
Przede wszystkim ta w³adza s¹domocna i ³askodawcza odmyka ludziom pierwsze
wrota, odpuszczaj¹c grzechy i oswobadzaj¹c ich ode z³ego. Nad tym pierwszym czynem w³adzy jej i rz¹dów ju¿ siê dostatecznie zastanowilimy i z pociech¹ niewymown¹
nasze serce zyska³o ju¿ pewnoæ, przez rozum i wiarê wszechstronnie stwierdzon¹, ¿e
za pomoc¹ tych kluczy, najgwa³towniejsza jego potrzeba zaspokojon¹ zosta³a i zici³a
siê najpierwsza i najgorêtsza jego modlitwa: "Ale nas zbaw ode z³ego!"
Nastêpnie serce i dusza ludzka widzi spe³nion¹ swoj¹ drug¹ potrzebê pozbycia siê
strachów na przysz³oæ i zabezpieczenia siê od wisz¹cej nad ni¹ grozy pokus i upadków. Albowiem ta sama w³adza, która j¹ oswobodzi³a od z³a teraniejszego, teraz czuwa nad dusz¹ ludzk¹, by jej nie zada³o szkody z³o nadchodz¹ce. Ca³a nauka obyczajowa, przez w³adzê kocieln¹ zatwierdzona i obwarowana, jest w ogóle, a w szczególe i w
zastosowaniu jest ka¿de pojedyncze do osoby wymierzone s³owo Kocio³a, ka¿da rada,
przestroga, rozkaz, napomnienie, kara nawet, jest - mówiê - narzêdziem strzeg¹cym od
pokusy i upadku. Byle dobra wola w duszy panowa³a, mo¿e ¿yæ pró¿na od obawy i byæ
bezpieczna o skutek swej modlitwy, tej drugiej równie potrzebnej i niemniej gor¹cej
modlitwy: "I nie wwód nas w pokuszenie!"
Lecz i z³o przesz³e, to jest wszelkie nastêpstwa z³ego odjêtego ju¿ od duszy co do
szkody i z³oci wewnêtrznej, ale pozostaj¹cego w niej co do skutków i szkód zewnêtrznych niejako i ci¹gn¹cych siê za ni¹ jako lady dot¹d niezatarte, i to z³o przesz³e ta
sama w³adza naprawia i niszczy. Tym z³em s¹ d³ugi nasze, s¹ kary winne sprawiedliwoci Bo¿ej po odpuszczeniu ju¿ winy, jako zadoæuczynienie i naprawienie szkody Bogu
i sobie samym przez nas wyrz¹dzonej. Któ¿ za nas te d³ugi zap³aci? O dziwne s¹dy
tego trybuna³u mi³osierdzia! Ta sama w³adza p³aci i d³ugi. Wprawdzie jest jeden waru-
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nek od nas wy³¹cznie zale¿ny, abymy sami z serca odpucili d³u¿nikom naszym; ale
skoro tylko tego warunku, a on dla nas tak ³atwym byæ powinien, skwapliwie dope³nimy, natychmiast otwiera siê przed nami skarbnica kocielna pod stra¿¹ i kluczami
Piotra zostaj¹ca, i z jej bogactw nieprzebranych p³yn¹ potrzebne odp³aty. T¹ skarbnic¹
s¹ zas³ugi samego¿ Zbawiciela i Jego Matki Najwiêtszej i ko³o nich skupione wszystkie inne zas³ugi wiêtych, a tymi odp³atami s¹ odpusty.
Mi³osierne a wielkie znaczenie odpustów ten tylko zrozumie, kto rozumie prawodawstwo s¹dów Bo¿ych, kto wie, ¿e po odpuszczeniu grzechów i ich win, zostaj¹ jeszcze do odp³acenia kary i d³ugi przez grzechy zaci¹gniête, kto zarazem czuje g³êboko
jak jest rzeczywisty obowi¹zek tej d³ugów odp³aty. Tego protestantyzm nie rozumie,
nie wie, nie czuje; i dlatego pierwsze na co siê targn¹³ w lepej zarozumia³oci by³o to
w³anie naszych d³ugów odp³acenie. Tego doæ by³o, by ca³e dzie³o zbawienia od
jednego zamachu w niwecz obróciæ. I protestantyzm to uczyni³. Katolicka nauka,
pilnie strzeg¹ca ca³ej spójni ³añcucha zbawienia, jak zawsze przedtem twierdzi³a, tak
wtedy zatwierdzi³a tym mocniej i wci¹¿ odt¹d równie mocno naucza i zatwierdza
³askê i po¿ytek odpustów; i jak dawniej rozdawa³a te skarby, tak dzisiaj przy pomno¿onych nêdzach i potrzebach, pomna¿a mi³osierdzie i ³askê, i tym hojniej je rozdaje.
A biedne serce ludzkie, prawd¹ Bo¿¹ m¹dre a nadziej¹ Jego dobra gor¹ce, które to
wszystko rozumie, i wie, i czuje, jak¿e jest szczêliwe, ¿e takiego dobra mo¿e byæ uczestnikiem, dziêki tej w³adzy kocielnej, i ¿e za spe³nionym warunkiem Bo¿ym, by innym
odpuciæ d³ugi, które oni nam winni, ono samo z ³aski kluczy Piotrowych mo¿e tak
szczodrze dost¹piæ w³asnych d³ugów wyp³acenia; jakie, mówiê wtedy szczêliwe, kiedy
widzi w pe³noci ziszczon¹ swoj¹ modlitwê: "I odpuæ nam nasze d³ugi jako i my odpuszczamy d³u¿nikom naszym!"
Raz cz³owieka od z³ego uwolniwszy, obecnego, przysz³ego i przesz³ego, s¹dow³adztwo kocielne daje mu dobra i ³aski, dalsze i istotne warunki i ¿ywio³y ¿ycia; ocaliwszy
od mierci, karmi pe³noci¹ ¿ywota. Z r¹k tej w³adzy ka¿dy wierny otrzymuje Sakramenty, które s¹ tymi warunkami i ¿ywio³ami, tym chlebem powszednim, na ka¿d¹
chwilê i na ka¿dy krok mu potrzebnym; a szczególnie otrzymuje Sakrament Cia³a
Pañskiego i drugi jakoby Sakrament s³owa Pañskiego; jeden chleb dla serca, drugi chleb
dla umys³u, a razem chleb ca³y, prawdziwy, nadistotny dla duszy ludzkiej. Albowiem
ten tylko zdrowo i zbawiennie po¿ywa pierwszego Sakramentu Cia³a Pañskiego, kto
go otrzymuje z r¹k Piotra, i kogo Piotr, albo z jego ramienia ustanowieni ³askodawcy
do jego po¿ywania przypuszcz¹; i znowu ten tylko otrzymuje zdrowy i zbawienny
drugi jakoby Sakrament S³owa Pañskiego, kto to s³owo s³yszy z ust Piotra i jego wspó³pracowników. Jest bowiem, oprócz s³owa publicznego nauki kocielnej, jeszcze s³owo
osobne, jakoby tajemne i zgo³a mistyczne, jakoby Sakrament prawdziwy, które Koció³ mówi do duszy ka¿dej z osobna. Tam jej otwiera drogê bardziej tajemnicz¹, nie
ju¿ ze z³em siê mijaj¹c¹, ale któr¹ ona ma iæ z cnoty do cnoty, z ³aski do ³aski, z dobra
do dobra, po której jakoby po prawdziwej drabinie Jakubowej, w towarzystwie Anio³ów, ma wstêpowaæ z ziemi do nieba, a zostawiaj¹c na dole sw¹ nêdzê, wznosiæ siê do
szczytu doskona³oci, wiêtoci i ³aski. To przedziwne s³owo i tajemnica wiêtego ob-

236

Piotr Semenenko CR

cowania i wspólnego ¿ycia z Bogiem, ten chleb wiêtych, jest bardziej ni¿ cokolwiek
innego pod zazdrosn¹ stra¿¹ i kluczami Piotra, i on jeden wszystkim ³akn¹cym, przez
dobranych szafarzy, ten chleb hojnie rozdziela. Tym tedy i jednym i drugim sposobem
s¹dow³adztwo kocielne w rêku najwy¿szym G³owy Kocio³a ma czym zaspokoiæ potrzeby, nadzieje, ³aknienia i pragnienia duszy wiernej; a dusza tym tylko sposobem
dochodzi do zaspokojenia swojej coraz gorêtszej modlitwy: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!
A kiedy cz³owiek wierny ju¿ zacznie ¿yæ t¹ tylko ³ask¹ Bo¿¹, wnet zaczyna siê i musi
siê w nim ziszczaæ warunek konieczny i ustawiczny tego ¿ycia, który jest zarazem tego
¿ycia ci¹g³ym wiêtym czynszem; ca³e to ¿ycie musi siê wówczas w ten jeden czyn
zamieniæ, którym jest spe³nianie najdoskonalsze woli Bo¿ej. Chrzecijanin wst¹piwszy po owej drabinie razem z Anio³ami do nieba, musi po niej razem z nimi zst¹piæ na
ziemiê, i spe³niaæ wolê Bo¿¹ na ziemi tak, jak siê ona tam w niebie spe³nia. Lecz i tu
jeszcze potrzebne mu jest s¹dow³adztwo kocielne, wprawdzie dobrzy i wiêci nie potrzebuj¹ w³adzy dla grozy i kani, ale mog¹ jej potrzebowaæ dla wiat³a, i pokrzepienia,
i bezpieczeñstwa; aby tym janiej znaæ wolê Bo¿¹, tym odwa¿niej j¹ spe³niaæ, tym bezpieczniej i silniej na niej siê oprzeæ i byæ wiêcie pewnymi, ¿e j¹ spe³niaj¹ na ziemi, jak
siê w niebie spe³nia. Wiêc im dalej chrzecijanin na tej drodze wewn¹trz zachodzi, tym
bli¿ej na zewn¹trz z w³adz¹ siê kocieln¹ spotyka, silniej siê z ni¹ jednoczy i lepiej siê
na niej opiera, tym bardziej mu wiêta ta ostatnia jej podwalina, te klucze Piotrowe,
tym bezpieczniejszy o to wysokie i coraz wy¿sze dobro, o które siê modli, jak i o skutek tej swojej o nie modlitwy: "B¹d wola twoja jako w niebie tak i na ziemi!"
Wtedy ubezpieczony zewsz¹d o wszystkie dobra Bo¿e tu na ziemi, czasowe i przechodnie; otrzymawszy ju¿ pe³en tu na tym wiecie skutek wszystkich prób i ca³ej
modlitwy swojej, dziêki tej w³adzy i tym jej kluczom, wierny syn Kocio³a tym bardziej na niej siê opiera i po niej siê spodziewa ostatniego zaprowadzenia do kresu,
otworzenia bram wiecznoci i wprowadzenia do Królestwa Ojca Niebieskiego; a Koció³ i jego w³adza najwy¿sza wiernie odpowiada tej jego ostatniej nadziei. Staje ona ze
swymi kluczami przy ³o¿u miertelnym ka¿dego wiernego, tak jak kiedy staæ bêdzie
przy ³o¿u miertelnym ca³ego rodzaju ludzkiego w jego ostatniej godzinie, i jak wtedy,
zamykaj¹c dzieje i czas, odemknie wiecznoæ i owo wiekuiste bez rewolucji i bez przemiennych ludzkich dziejów Królestwo Bo¿e, i tam wprowadzi rodzaj ludzki odkupiony; tak i teraz w godzinê mierci ka¿dego wiernego zawiera szczêliwie jego ¿ycie
doczesne, i otwiera mu ¿ywot wieczny, i na ostatnim progu pomaga mu dokoñczyæ
modlitwy, któr¹ w tej nadziei ca³e ¿ycie powtarza³: "Przyjd królestwo Twoje!"
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O Papie¿u jako podwalinie mi³oci, to jest o jego jednow³adztwie21
"Szymonie, synu Jana, kochasz mnie? (...) Pa baranki moje (...) pa owieczki moje" (J 21, 15-16)

Ju¿ nasza wiara i nadzieja, te do Boga obrócone i Bogiem ¿yj¹ce, znalaz³y tu na
ziemi swój punkt podpory, jedyn¹ i niewzruszon¹ podwalinê, a t¹ jest Piotr. Lecz
i mi³oæ nasza Boga szukaj¹ca i chc¹ca siê z Bogiem zjednoczyæ, musi tu tak¿e siê oprzeæ
na jakiej podwalinie na ziemi, by mog³a a¿ tam do nieba dosiêgn¹æ; i znowu nie kto
inny byæ ni¹ mo¿e i bêdzie jak ten sam Piotr. To nam dzi zostaje do zobaczenia.
Je¿eli takiej podpory potrzebowa³y i wiara i nadzieja, tedy najbardziej potrzebuje
jej mi³oæ. Albowiem jeli wiara by³a jednym ¿yciem cz³owieka, a nadzieja drugim,
tedy mi³oæ nie jest ju¿ ani pierwszym ani drugim cz³owieka ¿yciem, ale jest jego ¿yciem
ostatnim, chcê powiedzieæ ca³ym i ca³kowitym jego ¿yciem.
¯ycie nasze, jeli siê nie mylê, zale¿y na wype³nieniu obfitym i ci¹g³ym wszystkich
w³adz naszych, czyli innymi s³owy, na po³¹czeniu pocz¹tku z koñcem naszego istnienia. Có¿ wszak¿e wiêcej ³¹czy? Có¿ jedynie ³¹czy, jeli nie mi³oæ?
Zaiste i wiara ³¹czy³a: ³¹czy³a rozum z prawd¹; i dlatego by³a ¿yciem. £¹czy³a i nadzieja: serce z dobrem ³¹czy³a; dlatego to i ona by³a tak¿e ¿yciem. Ale dopiero mi³oæ
jest prawdziwym po³¹czeniem, albowiem ona ³¹czy ju¿ nie rozum i serce, ale sam¹
duszê, a z ni¹ osobê nasz¹ ca³¹; i ³¹czy ju¿ nie z prawd¹ i dobrem tylko, ale z osob¹
tego, który istotnie i rzeczywicie jest dobrem i prawd¹, z Bogiem jedynym i trójosobowym. I dlatego ona jest ostatnim i ca³kowitym ¿yciem, za którym nie ma
innego, bez którego innych by nie by³o, z którym dopiero i którym inne byæ mog¹,
i s¹, i ciesz¹ siê ca³¹ ¿ycia pe³ni¹.
wiêta mi³oci! Tak, ty jeste tym zjednoczeniem do którego kiedy wejdzie istota
nasza, ca³e jej istnienie przemienia siê w ogieñ ¿ycia. Có¿ jest mi³oæ, pyta doktor nad
doktorami, doktor ³aski i mi³oci wiêty Augustyn: "Có¿ jest mi³oæ jeli nie ¿ycie,
które miêdzy sob¹ co dwoje kojarzy: i kochaj¹cego i co kochane?" Tak samo na to
pytanie odpowiada i doktor anielski, wiêty Tomasz: "Mi³oæ jest to zjednoczenie kochaj¹cego z ukochanym". "Mi³oæ jest to wêze³ kochaj¹cych siê". I doktor seraficki,
wiêty Bonawentura nie co innego g³osi: "Mi³oæ jest si³¹ ³¹cz¹c¹ kochaj¹cego z ukochanym". "Mi³oæ to spleciony wêze³, który niewymown¹ przyjani¹ i nierozerwalnym kojarzy zjednoczeniem". To samo wszyscy inni nam mówi¹; ale nad wszystkich
innych najlepiej i najg³oniej mi³oæ sama to samo nam mówi. Tak, mi³oæ to zjednoczenie i w zjednoczeniu ¿ycie: zjednoczenie Boga z cz³owiekiem, i cz³owieka z Bogiem!
A przeciwnie, roz³¹czenie, rozdwojenie to mieræ. Ono za jest tam gdzie nie ma
mi³oci, tam te¿ i mieræ ostatnia i ca³kowita. Wprawdzie ju¿ bez wiary jest rozdwojenie w umyle, a wiêc i mieræ umys³u; ju¿ bez nadziei jest rozdwojenie w sercu, a naNauka wyg³oszona w Rzymie dnia 17 kwietnia 1870 roku. W: Kazania ks. Piotra Semenenki,
t. IV, Kraków 1923, s. 312-329 (przyp. red.).
21

238

Piotr Semenenko CR

stêpnie mieræ serca, ale dopiero bez mi³oci jest rozdwojenie w samej duszy cz³owieka, w ca³ej jego istocie, i dlatego tu dopiero mieræ ca³kowita cz³owieka. Takiego
jest znaczenia obecnoæ mi³oci, takie ma znaczenie jej nieobecnoæ. Jest to zagadka ¿ycia lub mierci.
A wiêc chodzi nam tu o ¿ycie lub mieræ, kiedy nam idzie o mi³oæ miêdzy cz³owiekiem a Bogiem; tê zagadkê mamy tu dzi przed sob¹. A jeli prawda, ¿e mi³oæ jest
zjednoczeniem, tedy i to prawda, ¿e mi³oæ Boga i cz³owieka wiecznie by dla nas zosta³a zagadk¹, gdybymy nie wiedzieli rodka i sposobu tego zjednoczenia, nie znali tej
podwaliny na której siê ma ono opieraæ. T¹ podwalin¹ jest Piotr. Jak¹¿ tedy konieczn¹
jest rzecz¹ poznaæ wszystkie powody i dowody tego, wszystkie warunki i nastêpstwa:
by mierci unikn¹æ, by do ¿ycia trafiæ. Ach zaiste, jeli nam o ¿ycie chodzi, bêdzie nam
te¿ przede wszystkim chodzi³o o poznanie tej ostatniej jego podwaliny tu na ziemi.
O to bêdziemy siê starali dzisiaj w tej naszej nauce. Popromy Boga o ³askê przez
przyczynê Najwiêtszej Panny. "Zdrowa Maryjo".
I.
¯ycie mo¿na nazwaæ mi³oci¹, a mi³oæ nazywa siê i jest doprawdy ¿yciem. Szukaj¹c tedy mi³oci i jej ostatniej podwaliny, szukamy rzeczywicie ¿ycia i jego gruntu
ostatniego. Gdzie¿ on jest? Gdzie¿ w koñcu i có¿ nareszcie jest ¿yciem?
"Jam jest ¿ywot", odpowiada Chrystus.
I ten g³os wyszed³ z tych jednych piersi tylko, z jednego Chrystusa wnêtrza wyp³ynê³o to zatwierdzenie, bo tam jedynie mieszka ¿ycie i przedmiot ¿ycia. I czy potrzebujê dodawaæ, ¿e nikt nigdy takiego s³owa nie powiedzia³, nikt nic podobnego o sobie
nie zatwierdzi³? Czy¿ jeszcze potrzebujê razem z wami zwiedzaæ wszystkie k¹ty wiata,
przebiegaæ wszystkie chwile historii i szukaæ czy gdziekolwiek i kiedykolwiek inne
jakie usta ludzkie co takiego nie powiedzia³y? Ju¿ z góry wiemy równie dobrze, i wy
i ja, ¿e praca by³aby daremna. Lepiej nam usi¹æ u stóp tego jedynego i us³yszeæ raz
jeszcze, i s³yszeæ zawsze jak On o sobie mówi: "Jam jest ¿ywot", Ego sum vita (J 16, 6).
"Kto pragnie (¿ycia) niech przychodzi do mnie i niechaj pije (...) strumienie z wnêtrza
jego pop³yn¹ wody ¿ywota" (J 7, 37-38), "i stanie siê w nim ród³o wody tryskaj¹cej do
¿ywota wiecznego" (J 4, 14). S³ysz¹c to zawo³amy wraz z ow¹ szczêliw¹ niewiast¹, która to us³yszeæ by³a godn¹, zawo³amy z ludzkoci¹ ca³¹, której ona postaæ na sobie
nosi³a: "O Panie, daj nam tej wody, bymy ju¿ nie pragnêli i nie szli tam czerpaæ" (J 4,
15), tam, w ród³ach mêtnych i zatrutych wiata (w których niestety dot¹d czerpalimy!), cia³a, natury, a w których nie ¿ycie, lecz mieræ mieszka.
Panie, daj nam tej wody! Daj nam tego ¿ycia!
A na ten g³os nasz Chrystus dalej i g³êbiej otwiera swoje wnêtrze ¿ywota, i z g³êbi
ju¿ samej wychodz¹cym g³osem dalej mówi do nas; ach, mówi czego ¿aden doprawdy
cz³owiek nigdy nie powiedzia³, ani nie s³ysza³, ani s³yszeæ siê nie spodziewa³. Tym g³osem poci¹ga nas Chrystus do swego b³ogos³awionego wnêtrza i a¿ tam nas wprowadza. "Przebywajcie we mnie" - powiada - "a ja w was". "Ja jestem winnym krzewem, a wy
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latorole, kto przebywa we mnie a ja w nim ten wydaje owoc mnogi, albowiem beze
mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ" (J 15, 4-5). Bo¿e wielki! Jakie¿ to s³owa i czyj¿e to g³os,
jeli nie samego ¿ywota ¿yj¹cego w sobie i z siebie? I mówi dalej: "Ojcze! Ja w nich a ty
we mnie" (J 17, 13), i koñczy: "Jako umi³owa³ mnie Ojciec i ja umi³owa³em was. Przebywajcie w mi³oci mojej". I natychmiast daje nam sposób tego: "Je¿eli przykazania moje
zachowacie, przebywaæ bêdziecie w mi³oci mojej, jako i ja Ojca mego przykazania
zachowa³em i przebywam w Jego mi³oci" (J 15, 9-10).
O Panie ¿ywota, o ¿ywocie mój! Po tych s³owach Ciê ju¿ zupe³nie poznajê, i ju¿
wszystko rozumiem; sam ¿ywot i grunt jego ju¿ rozumiem do dna. Ojciec twój jest
ród³em ¿ycia boskiego, a Ty Syn Jego, i natur¹ i mi³oci¹ z Nim po³¹czony, w tym
zjednoczeniu masz twoje ¿ycie. Tak samo Ty, Panie, raz wcielony i cz³owiekiem siê
stawszy, jeste ród³em ¿ycia ludzkiego; i my wspólnoci¹ natury i mi³oci¹ z Tob¹
po³¹czeni, w tym zjednoczeniu znajdujemy ¿ycie nasze. W zjednoczeniu tedy mi³oci
jest i nasze i twoje ¿ycie: twoje w zjednoczeniu z Ojcem, nasze w zjednoczeniu z Tob¹.
Teraz ju¿ wszystko rozumiem.
Ale w tym, co dotychczas us³ysza³em, jest tajemnica i przyczyna ¿ycia mego w³asnego jako cz³owieka, w swojej jednostce osobnej. S¹ jednak inni ludzie i ja z nimi ¿yæ
tak¿e powinienem w pewnym zjednoczeniu mi³oci, by i tu by³o prawdziwe ¿ycie.
Prawda, ¿e ka¿dy z tych osobnych ludzi, je¿eli bêdzie sam w zjednoczeniu z Chrystusem, bêdzie mia³ tak¿e podobne jak i ja ¿ycie, i bêdziemy wtedy z sob¹ zaiste nie w
rozdwojeniu, lecz w przyjani i zgodzie; ale czy to wszystko? Czy¿ ¿ycie spo³eczne,
które z Chrystusa pochodziæ bêdzie, nie bêdzie tak¿e nosi³o na sobie jakiego szczególnego piêtna tego pochodzenia swego z samego boskiego ród³a ¿ywota?
Rzeczywicie, tak bêdzie, i tu w³anie, w tym ¿yciu spo³ecznym oka¿e siê ostatni
skutek i owoc tego ród³a ¿ywota, który zarazem bêdzie ostatni¹ jego pieczêci¹. Po
nim poznaj¹ wszyscy, ¿e to dzie³o ¿ywota jest Bo¿e i trzykroæ Bo¿e; a nie ludzkie,
¿adn¹ miar¹ nie ludzkie.
Przed samym pójciem na mêkê i mieræ, Chrystus Pan mia³ w wieczerniku przy
uczcie ostatniej t¹ mowê, która w ca³ym znaczeniu jest Jego testamentem; w tej za
mowie ostatnim s³owem, przykazaniem, ustanowieniem jest w³anie ¿ycie spo³eczne
tej rodziny wybranych, któr¹ po sobie na ziemi zostawia³. "Przykazanie nowe dajê
wam - powiada - abycie siê wzajemnie mi³owali, jako ja umi³owa³em was, abycie siê
i wy mi³owali wzajemnie. Po tym poznaj¹ wszyscy, ¿ecie uczniami moimi, jeli mi³oæ bêdziecie mieli wzajemn¹" (J 13, 34, 35). To przykazanie; a teraz modlitwa do Ojca,
która siê spe³niæ musi i zawsze siê spe³nia: "Ojcze wiêty, zachowaj ich w imieniu moim,
których mi da³e, aby byli jedno jako i my" (J 17, 10). "Aby wszyscy jedno byli, jako Ty,
Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli (...). A ja jasnoæ, tê jasnoæ
mi³oci i ¿ycia, "któr¹ da³e mi, da³em im: aby byli jedno, jako i my jedno jestemy.
Ja w nich, a oni we mnie, aby byli dokonani w jedno i pozna³ wiat, ¿e Ty mnie
pos³a³, i ¿e umi³owa³ ich, jako i mnie umi³owa³ (...) Aby - i to ostatnie s³owo - aby
mi³oæ, któr¹ umi³owa³ mnie, w nich by³a, a ja w nich" (J 17, 21-23, 26).
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Najdro¿si moi, to ostatnie s³owo Tego, który jest ¿ywotem i dawc¹ ¿ywota. W tym
s³owie zostawi³ nam ¿ywot. Wyrzek³szy te s³owa, poszed³ na krzy¿ i na nim krwi¹
swoj¹ i dusz¹ przypieczêtowa³ ten testament ¿ywota.
I niechaj mi teraz wiat mówi, ¿e to nie Bóg, który to mówi³ i ¿e to nie prawdziwy
i jedyny ¿ywot ten, który nam darowa³!
Lecz dajmy pokój wiatu w tej uroczystej chwili, kiedy tak jeszcze ¿ywo nas przenika ten g³os samego serca Bo¿ego. Starajmy siê raczej dobrze zrozumieæ, na czym zasadza siê jego treæ i istota.
"Aby byli jedno!" Oto s³owo, w którym siê zamyka wszystko. A jedno przez mi³oæ.
Naprzód jedno z Chrystusem, a przez Chrystusa z Bogiem, to wewnêtrzna i rdzenna
strona tej jednoci przez mi³oæ; a potem strona zewnêtrzna w skutku i w owocu; jedno miêdzy sob¹ przez mi³oæ wzajemn¹. A tu i tam jedna i ta sama mi³oæ. Jako Chrystusa ukocha³ Ojciec, a Chrystus ukocha³ Ojca, tak i my Go kochaæ mamy. I znowu
jako Chrystus ukocha³ nas i my kochaæ mamy jedni drugich. Tym tylko sposobem
mi³oæ Ojca bêdzie w nas, i Chrystus w nas, a my w Chrystusie i w Ojcu. Jedno, jedno
doskona³e: ut sint consummati in unum: aby byli dokonani w jedno!
Ach, gdyby ka¿dy z nas ukocha³ drugiego, jak Chrystus go ukocha³, a ten znowu
kocha³ tamtego, jak go kocha Chrystus - o najdro¿si! Czy¿ wam ju¿ serce nie dr¿y na
sam¹ myl i poczucie, jakie by³yby to wtenczas, jeszcze tu na ziemi, gody ¿ycia ju¿
prawdziwie niebieskie!
Umierzmy jednak¿e porywy serca, zw³aszcza, ¿e kres ich to samo serce swoj¹ nêdz¹
oddala, a spojrzyjmy jeszcze tu na koñcu na punkt rodkowy ca³ej tej cudownej rzeczy,
która siê nazywa chrzecijañskim ¿yciem mi³oci i jednoci.
Tym punktem rodkowym jest Chrystus. Chrystus w Bogu i Bóg w Chrystusie,
Chrystus w nas i w Chrystusie my: Tu in me, et ego in eis; Chrystus i Chrystus wszêdzie; On rodkiem wszystkiego, jak jest pocz¹tkiem i koñcem. Oto, najmilsi moi, jaki
jest rodek tej rzeczy; rodek, grunt, podwalina ca³ego ¿ycia.
O Chryste Panie, Ty to zatwierdzi³ o sobie, bo tym jeste! Tego jednego mi dosyæ
i wierzê, wyznajê, wiadectwo Ci sk³adam, ¿e tak jest koniecznie, ¿e Ty jest ¿ywot;
a jeli w ¿ycie moje nie wprowadzi³em tego twojego ¿ycia, Panie, tym janiejsze wiadectwo Ci sk³adam, wo³aj¹c: co ja uczyni³em to moja wina, moja najwiêksza wina! Ale
Ty uczyni³ co mia³ uczyniæ, da³e rzecz, i sposób rzeczy, i rodki wykonania, da³e
wszystko: to twoja zas³uga i chwa³a, twoja nieskoñczona chwa³a!
A teraz, najdro¿si moi, ju¿ siê ogl¹damy naoko³o i pytamy o to wykonanie rzeczy.
Gdzie¿ ono? Gdzie jest przynajmniej ten rodek mocny i skuteczny do wprowadzenia
w wykonanie tego ¿ycia, o którym ju¿ z zachwyceniem wiemy, jakie ma byæ nareszcie:
"Aby jedno byli"? Gdzie jest ta jednoæ szczêliwa? A przynajmniej gdzie jej mo¿ebnoæ, grunt i podwalina?
Zaprawdê Chrystus nie móg³ od nas odejæ nie zabezpieczaj¹c tego warunku bytu
dla swego dzie³a; nie móg³ nas opuciæ sierotami po ¿ywocie jaki nam przyniós³, by
zostawiæ. Nie, nie móg³; wiêc zabezpieczy³, wiêc zostawi³. Co takiego? Ten w³anie
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warunek, ten sposób, rodek, abymy jedno byli. Bo ju¿ wiemy, ¿e tylko w jednoci
¿ycie. Wiêc ten rodek jednoci zostawi³.
Nie, nie zostawi³, powiadaj¹ mi st¹d i zow¹d; nie potrzeba by³o. Dosyæ by³o na
jednoci wewnêtrznej, z niej ju¿ zewnêtrzna sama siê zrodzi. Ach, niebaczni, pomówimy za chwilê z wami. Tymczasem to jedno wam teraz powiem: podobni jestecie
do tych doktorów, co przy ³o¿u konaj¹cego cz³owieka mówi¹ do stroskanych: nie
lêkajcie siê, puls mu bije, od czasu do czasu oddycha, to nic, ¿e na zewn¹trz wygl¹da
jak umar³y, on wewn¹trz ¿yje. Tak, ¿yje; ale za chwilê ju¿ ¿yæ nie bêdzie. O doktorzy
zapomnielicie, ¿e ¿ycie nie tylko we wnêtrzu siê tli, ono i na zewn¹trz bucha, i wtedy
tylko jest doprawdy ¿yciem. Wiedcie tedy, ¿e kiedy nam idzie o spo³eczne ¿ycie
chrzecijañskie, o to jedno konieczne, w którym le¿y owo ¿ycie, tedy idzie nam wprawdzie i o jednoæ wewnêtrzn¹, ale my pytamy przede wszystkim o znak zewnêtrzny
prawdziwoci tego¿, pytamy o jednoæ zewnêtrzn¹; bo wtedy tylko bêdziemy mogli
powiedzieæ z radoci¹: znalelimy doprawdy ¿ycie.
Darujcie, ale Chrystus nie móg³ tak myleæ, jak wy mylicie. On zostawi³ niezawodnie rodek zewnêtrzny jednoci, a jeli go jeszcze nie znamy, tedy nam tylko
szukaæ potrzeba. Pójdcie razem z nami na to szukanie; trzech kroków nie uczynimy, a ju¿ go spotkamy niezawodnie.
Na szczêcie mamy pierwsz¹ wskazówkê i nieomylne prawid³o. Prawid³o i wskazówka s¹ istotnie te same, co i w przesz³ych naszych poszukiwaniach, co i w poszukiwaniach samego Chrystusa; a taka jest ta wskazówka i takie prawid³o, ¿e siê staj¹ natychmiast dowodem rzeczy. S¹ one w tym ca³e: z naszej strony pytanie: Czy jest, i gdzie
jest ten, co siê twierdzi tym orodkiem? Z tamtej strony zatwierdzenie: Oto tu ten
rodek! To ja jestem tym rodkiem! Nie lêkajmy siê: tylko jeden znajdziemy taki g³os
na wiecie, ju¿ tym samym nie bêdziemy siê mogli omyliæ; a tu tym bardziej nie omylimy siê, ¿e to ju¿ nie raz pierwszy i drugi ten g³os sam jeden co podobnego sobie
zatwierdzi; bêdzie to, dziêki Bogu, ju¿ po raz trzeci; i dziêki Bogu trzykroæ bêdziemy
mogli byæ pewni, ¿emy siê nie omylili!
I ju¿ widzimy, ¿e tym jedynym jest Piotr, jest Papie¿.
Naprzód nikogo innego nie ma. Niech odstêpcy od katolickiego rzymskiego Kocio³a zapal¹ wszystkie swoje pochodnie i szukaj¹ po wszystkich ciemnych k¹tach swoich cerkwi i zborów, i znajd¹ tam takiego nosiciela jednoci, któryby siê mianowa³
orodkiem ¿ywym ca³ego Kocio³a Chrystusowego? Ca³ego chrzecijañskiego wiata?
Znajd¹ tam mo¿e jakich Patriarchów ekumenicznych, znajd¹ zapewne carów prawos³awnych; ale to te¿ i wszystko, co mog¹ znaleæ; a na nich w³anie najdowodniej siê
przekonaj¹, ¿e to nie to, czego szukamy: ¿e i tych pretendentów najdalej id¹cych, jeszcze ca³a przepaæ rozdziela od zatwierdzenia siê, ¿e s¹ rodkami jednoci ¿ywej ca³ego
Kocio³a i ca³ego rodzaju ludzkiego, o ile do Boga i do Chrystusa nale¿y. Chêci mo¿e
by im nie brak³o, ale im braknie gruntu pod nogami, i sami pierwsi wiedz¹ o tym
najlepiej. Wiêc milczeli i milcz¹.
Ale nastêpnie pos³uchajmy, co Papie¿ twierdzi i zrozumiejmy jak przy tym jego
twierdzeniu nierównie wymowniejszym siê staje milczenie tamtych. Papie¿ to samo
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o sobie twierdzi, co i Chrystus: twierdzi, ¿e jak Chrystus jest orodkiem wewnêtrznym, tak on zewnêtrznym orodkiem tej jednoci Kocio³a, wiata, rodzaju ludzkiego odkupionego. I on, jak Chrystus, twierdzi: "Kto ze mn¹ nie jest, przeciwko mnie
jest, a kto nie zbiera ze mn¹ rozprasza" (£k 9, 23; Mt 12, 30). Do mnie - powiada - rzek³
Chrystus: Umi³owa³em ciebie i ty mnie umi³owa³, "pa baranki moje, pa owieczki
moje"; wiêc ja jeden jestem najwy¿szym Pasterzem mi³oci trzody Chrystusowej; i ten
w tej trzodzie nie jest, kto mnie nie uznaje za Pasterza mi³oci. Lecz w tej trzodzie
tylko, t¹ mi³oci¹ zwi¹zanej, jest ¿ycie i zbawienie wieczne; poza ni¹, poza Kocio³em
zbawienia nie ma. Extra Ecclesiam non est salus! Wiêc kto bezmi³onie ze mn¹ nie jest,
dlatego nie ma ani ¿ycia ani zbawienia. Beze mnie nie ma mi³oci wzajemnej, bo ci
tylko s¹ uczniami Chrystusa, którzy s¹ moimi barankami i owieczkami, ci s¹ braæmi
miêdzy sob¹, którzy s¹ moimi dzieæmi. Beze mnie nie ma tego, o co Chrystus tak
b³aga³ Ojca: aby byli jedno, bo to ja czyniê, to jedno. Wszystko, co Chrystus ziszcza
wewn¹trz, to ja dope³niam na zewn¹trz, i co ja na zewn¹trz mymi rêkoma przytulê, to
Chrystus wewn¹trz przyciska do swego ³ona. Tak, ja w moim miejscu to wszystko twierdzê o sobie, co Chrystus w swoim o sobie twierdzi³, i jak Chrystus do Ojca siê modli³:
"Ojcze wiêty zachowaj ich w imieniu moim", tak i ja do Chrystusa siê modlê: Chryste
najwiêtszy zachowaj ich w imieniu moim, to jest, we w³adzy, któr¹ mi powierzy³e,
wszystkich których mi da³e, aby byli jedno jako my (...) Aby wszyscy jedno byli: jako
Ty, Chryste ze mn¹ a ja z Tob¹, aby i oni z nami jedno byli. Kkk A ja jasnoæ, któr¹ mi
da³e, dajê im, aby byli jedno jako i my jedno jestemy. Ja z nimi a oni ze mn¹, aby byli
dokonani w jedno, i pozna³ wiat, ¿e Ty mnie pos³a³, i ¿e umi³owa³ ich jako mnie
umi³owa³. I tak mi³oæ, któr¹ mnie umi³owa³e z nimi bêdzie, bo ja bêdê z nimi!
Skoñczy³o siê; s³yszelimy: tak Papie¿ mówi.
O ludzie dobrej wiary i dobrej woli, którzy poza Kocio³em jestecie; ju¿ wiem,
dlaczego tam dot¹d przebywacie. Niedos³yszelicie jeszcze tego g³osu, jeszcze siê dot¹d
nad nim nie zastanowilicie. Albowiem za to rêczê, ¿e skoro on siê przedrze do waszej
duszy, uczynicie to, co i my czynimy i zawo³acie: jakie¿ to twierdzenie! Jakie¿ jedyne!
I jaki w nim dowód prawdy! Niech sobie inni szukaj¹ lub nie szukaj¹, my ludzie dobrej
wiary i dobrej woli, znalelimy, czegomy szukali, a nawet czegomy nie szukali: znalelimy rodek i podwalinê jednoci, mi³oci, ¿ycia; znalelimy Piotra, a w Piotrze
Chrystusa, a w Chrystusie Boga. I dlatego znalelimy Boga, ¿emy znaleli Piotra.
Wiêc i my, najdro¿si, powtórzymy tym bardziej z tymi ludmi dobrej wiary i woli,
powtórzymy z g³êbi duszy: Piotrze, który ¿yjesz zawsze ten sam we wszystkich nastêpcach twoich, tak, Piotrze, to prawda, co ty twierdzisz o sobie, co twierdzisz od samego
pocz¹tku, przez wszystkie czasy, przed wszystkimi narodami, wobec nieba i ziemi,
a na co ci zgodnie odpowiadaj¹ od samego pocz¹tku i czasy wszystkie, narody, ziemia
i niebo; to prawda: ty jeste rodkiem i podwalin¹ mi³oci, a przez ni¹ jednoci i ¿ycia,
wszystkich wiernych i wybranych Chrystusa i Boga! Na tobie stoi mi³oæ, jednoæ
i ¿ycie rodzaju ludzkiego; i je¿eli dot¹d jeszcze ca³a ziemia nie jest jedn¹ owczarni¹
pod jednym Pasterzem, tedy dlatego jedynie, ¿e siê oko³o ciebie nie skupi³a. Ale ¿yje
Bóg, i ¿yje Bóg, i ¿yje s³owo Chrystusa, i przyjdzie dzieñ, w którym wiat ujrzy to cudo.
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A teraz zostaje nam do rozwa¿enia, dlaczego i w czym, w jaki sposób Piotr jest tym
rodkiem i podwalin¹ mi³oci, jednoci i ¿ycia.
II.
Dlaczego Piotr jest tym wszystkim?
Ju¿ wiemy poniek¹d i dostatecznie. Otó¿ dlatego, ¿e tak Chrystus, ustanowi³.
Rzecz stoi, bo i s³owo Chrystusa stoi, niezmienne i raz na zawsze powiedziane, to
s³owo: "Pa baranki moje, pa owieczki moje". Niebo i ziemia przemin¹, ale te s³owa
nie przemin¹!
Raczej zastanówmy siê nad przyczyn¹, jak¹ mia³ Chrystus, aby i to s³owo powiedzia³ i tê rzecz ustanowi³.
Otó¿, kiedy Chrystus opuszcza³ ziemiê i zostawia³ na niej swe dzie³o, rozmaite
przed Nim stawa³y warunki i sposoby, w których móg³ by³ je zostawiæ.
Pierwszy by³ ten, któremu ju¿ wy¿ej dalimy krótk¹ odprawê. Móg³ by³ zostawiæ
bez ¿adnego rodka jednoci zewnêtrznej. Jest to ten sposób i stan, który z braku lepszego wymylaj¹ sobie ci wierni, co odst¹pili od jednoci zewnêtrznej nie tylko w mi³oci, ale i w wierze, i jak przeciwko wierze, tak te¿ zaprotestowali i przeciwko mi³oci.
Jest to sposób protestancki.
Jednak potrzeba jednoci, tak mocno zatwierdzonej przez Chrystusa, ¿e tak powiem,
nagli ich i dusi. Postanowili tedy, nie maj¹c nic lepszego, jak¹ jednoæ niewidom¹, niedotykaln¹, nieodgadnion¹ nawet, jak¹ jednoæ wewn¹trz. Rzeczywicie to protestanci.
Lecz poka¿cie nam przecie, gdzie ta wasza jednoæ? Jest, jest, wo³aj¹, tego dosyæ. Ale
gdzie¿ ona? Kto j¹ widzia³, lub widzi? Chrystus widzi, odpowiadaj¹, i tego dosyæ. Chrystus widzi? O ludzie krótkiej pamiêci! To¿ nie pamiêtacie, cocie tylko co od Chrystusa s³yszeli, kiedy tê jednoæ zapowiada³: "Po tym poznaj¹ wszyscy, ¿ecie uczniami
moimi"? Kiedy tak Ojca swojego modli³ o to doskona³¹ jednoæ: "Aby pozna³ wiat,
¿e Ty mnie pos³a³, i ¿e umi³owa³ ich, jak i mnie umi³owa³e"? Niechaj¿e teraz tê
jednoæ tak¹ wasz¹ poznaje wiat! Niechaj¿e j¹ poznaj¹ wszyscy! Chrystus, mówicie,
widzi? Ale¿ to nie o to chodzi³o. Tu trzeba, ¿ebymy i my widzieli. Mamy prawo do
tego, i owszem rozkaz i obowi¹zek. A wiêc sami zwa¿cie, przyjaciele, czy wam nie
wstyd przychodziæ z tak¹ jednoci¹ wewnêtrzn¹, której nikt widzieæ nie mo¿e? Dajcie¿
jej raz ju¿ mi³y pokój, i raz przecie co lepszego nam przyniecie.
Ale to my wam raczej to co lepszego przyniesiemy. Oto wam otworzymy oczy
i poka¿emy tê wasz¹ jednoæ. Mówicie, ¿e niewidoma i wewnêtrzna. Ona a¿ nadto,
zewnêtrzna i widoma. Bo kiedy wy swoje mówicie, natura ludzka swoje wypowiada.
Ona milczeæ nie umie, a ¿e siê nie zna na waszych teoriach, wiêc u niej zawsze z obfitoci serca i usta mówi¹. Mówi¹, niestety, a¿ nadto g³ono. Wiemy tedy, jaka wasza
jednoæ: to rozdwojenie na wszystkie strony, jak wasze wnêtrza s¹ w rozdwojeniu
z prawd¹, z dobrem, z ¿yciem, tak i wasze jêzyki popl¹ta³y siê na wszystkie mo¿liwe
sposoby, i z waszego Babelu w jêzykach, wiemy a¿ nadto dobrze, jaki tam Babel we
wnêtrzach waszych. Co nam mówiæ o waszej jednoci wewnêtrznej? Albo raczej, jak
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mo¿ecie sami sobie mówiæ o jakiej wewnêtrznej jednoci? Boga nie oszukacie, nas nie
omamicie. Dlaczego jeszcze siebie samych chcecie tak daremnie uwodziæ? Pokój wiêc,
pokój tym waszym niepotrzebnym mowom o jednoci wewnêtrznej.
A teraz nie dziwcie siê, ¿e Chrystus inaczej myla³ i powiedzia³ i ustanowi³. Wy
sami dowiedlicie i co dzieñ dowodzicie, jak s³usznie post¹pi³. To przynajmniej mamy
od was w zysku.
A wiêc Chrystus ¿adn¹ miar¹ nie móg³ zostawiæ swego dzie³a w takich warunkach,
urz¹dziæ w nim mi³oæ i jednoæ i ¿ycie na sposób protestancki.
Zostaje drugi sposób, ju¿ wiemy jaki, schizmatycki. W nim ka¿dy Koció³ szczególny niech ma swój orodek jednoci, ale miêdzy tymi wszystkim niech bêdzie po³¹czenie moralne tylko, zale¿ne od dobrej, ale tym samym i od z³ej woli.
Lecz my zarazem i to ju¿ wiemy, ¿e siê ten drugi sposób tak tylko ró¿ni od pierwszego, jak mniej od wiêcej. Jednoci w nim ¿adn¹ miar¹ byæ nie mo¿e na d³ugo, ale
nawet ani na krótko. Naprzód siê rozpadn¹ owe szczególne kocio³y jedne od drugich; czy¿ siê nie rozpad³y i to raz na zawsze? A nastêpnie w szczególnych kocio³ach
ta sama przyczyna te same skutki sprawi: bêd¹ siê i one rozpada³y bez liczby i bez
koñca. A w jednym i drugim razie, gdzie siê zjawi i gdzie siê ostoi to jedno, to doskona³e jedno, consummati in unum, o które tak koniecznie chodzi³o Chrystusowi, o które
tak On b³aga³, które mia³o byæ znakiem pos³annictwa Jego, znakiem, ¿e Go Ojciec
umi³owa³, ¿e On nas umi³owa³, i ¿e Ojciec w Nim jest a On w nas? A to przecie¿
otwórzmy oczy, i wy, którzycie w schizmie, oczy otwórzcie! To przecie¿ tylko doskona³a jednoæ mo¿e byæ tym znakiem, tym skutkiem, tym dzie³em Bo¿ym, Chrystusowym; im to jedno doskonalsze tym prawdziwiej w nim Bóg i Chrystus, i tylko najdoskonalsze odpowiada w pe³ni owej jednoci, mi³oci i ¿ycia jakie jest w Bogu. Tylko
jedno zupe³nie jedno odpowiada tej jednoci w Bogu, któr¹ Chrystus mia³ i musia³
mieæ przed oczyma kiedy jedno swoje na ziemi ustanawia³. A wy z tego jedna robicie
czwórki i pi¹tki na pocz¹tek, potem bêdziecie musieli robiæ dziesi¹tki i setki, a potem
same was nalaz¹ tysi¹ce i tysi¹ce tysiêcy? Czy¿ nie widzicie, co czynicie, nie pomni, ¿e
co Bóg po³¹czy³ niech nie roz³¹cza cz³owiek? Pokój, pokój tedy waszej nieszczêsnej
robocie; ona tak samo daremna i tak samo przeciw Bogu, jak i ta pierwsza.
Ale mamy od was to samo w zysku co i od tamtych. Dowiedlicie i dowodzicie, ¿e
tak Chrystus nie móg³ post¹piæ i dajecie przyczynê dlaczego inaczej post¹pi³. Tak,
post¹pi³ inaczej: bo z góry i po Bo¿emu wiedzia³, co to jest jednoæ prawdziwa, co to
jest jednoæ w mi³oci i w tej mi³oci ¿ycie.
Ostatni tedy pozostaje i jedyny sposób tej wiêtej jednoci, osadziæ j¹ na jednym
rodku i na jednej podwalinie. I dlatego Chrystus tak uczyni³; i dlatego Jego dzie³o
staæ mog³o i stoi. Wy ludzie niebaczni stawiacie sobie wasze budynki na piasku, i nie
k³adziecie pod nie podwalin; lun¹ deszcze i uderz¹ wiatry i bêdziecie sami patrzyli jak
siê wasze lepianki obal¹.
Ale cz³owiek m¹dry, ale cz³owiek Bóg inaczej czyni: postawi swój zamek na skale,
a wtedy niech siê puszczaj¹ nawa³nice, niech siê sro¿¹ wichry; dom nie runie i ¿adne
oko ludzkie nie obaczy, ¿eby siê choæ zatrz¹s³. Tam wy ludzie, a tu Chrystus.
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Wiemy dlaczego. A teraz zobaczmy w czym Piotr i Papie¿ jest rodkiem tej jednoci.
Wiemy, ¿e ta jednoæ jest mi³oci¹. Otó¿ jak wiara zasadza³a siê na po³¹czeniu rozumu z prawd¹ Bo¿¹, jak nadzieja na po³¹czeniu serca z Bo¿ym dobrem, tak mi³oæ na
po³¹czeniu woli z Bo¿ym przykazaniem.
Mi³oæ jest zjednoczeniem, ale tu woli z wol¹, aby by³o osoby z osob¹. Wiêc czyn
mi³oci oddanie siê, poddanie siê, pos³uszeñstwo.
I dlatego Chrystus powiada: "Jeli mnie mi³ujecie, s³owa moje zachowacie". Oto
akt mi³oci.
A nastêpstwo: "Kto (...) we mnie przebywa a ja w nim". To jej owoc, to ona sama.
Papie¿ to ¿ywe przykazanie.
Za nim wprawdzie przykazanie Bo¿e, przykazanie Chrystusa. Ale on je zatwierdza,
t³umaczy, zastosowuje, wykonuje.
To w³adza.
Co innego jurysdykcja, a co innego w³adza.
Tam ³aski rozdawa³, szafowa³ dobra, sypa³ dobrodziejstwa. Kiedy nawet kary wymierza³ tedy jeszcze ³askê czyni³. Bo to warunek do ³aski: poprawa.
A tu rz¹dzi: przeznacza miejsca, szykuje porz¹dek, rozkazuje, kieruje, prowadzi,
jednym s³owem pasie trzodê i lask¹ pastersk¹ w niej rz¹dzi.
On rozkazuje z mi³oci¹, a ona z mi³oci s³ucha.
I tak Chrystus w jego osobie zawsze jest porodku swej trzody ukochanej.
I dlatego jednow³adztwo. Czy¿ Chrystus byæ mo¿e niejednow³adc¹? Albo, ¿e to samo
innymi s³owy powiem: czy¿ mi³oæ byæ mo¿e czym innym a nie jednow³adztwem?
Mój Bo¿e! ni siê niektórym i ju¿ chcieliby widzieæ w Kociele rz¹dy parlamentarne. Czy¿ jeszcze nie nauczyli siê i nie dowiedzieli siê czym s¹ te parlamentarne rz¹dy?
W takich warunkach, w jakich dzi stanê³y, jeli prawdziwe, tedy s¹ to rz¹dy z do³u,
a raczej rz¹dy do³u nad gór¹, tego, co ni¿sze spo³ecznie nad tym, co spo³ecznie by³o
wy¿sze, pospólstwa nad g³owami, mnóstwa nad jednoci¹. Je¿eli to siê wiatu podoba,
niech sobie zdrów dowiadcza. Ale w Kociele to niedopuszczalne! Tam Chrystus panuje i rz¹dzi, i ten którego na swoim miejscu postawi³. A Chrystus z góry rz¹dzi, jako
g³owa rz¹dzi, jako jeden nad mnóstwem rz¹dzi. Gdzie Chrystus, tam jednow³adztwo.
Ma wprawdzie wspólników, sam ich przybiera, daje im prawdziw¹ w³adzê i prawdziwe królowanie, ale sam nie przestaje byæ jednow³adc¹. Mi³oæ dzieli rz¹dy, ale nie
rozrywa jednoci, nie niszczy ród³a przede wszystkim jednoci. Dzieli rz¹dy, ale je
dzieli z góry i nie przewraca hierarchii góry i do³u, nie rozbija o ziemiê porz¹dku, nie
stawia wszystkiego do góry nogami. A wiêc jednow³adztwo.
Ach ci odnowiciele Kocio³a ze swoim parlamentem kocielnym22 nie wiedz¹ istotnie nawet, co na koñcu ich pokusy. Chcieliby ca³y dó³ parlamentarzy na biskupach
ograniczyæ i tylko jego rz¹dy do równej wspólnoty kazaæ przypuciæ z g³ow¹. A nie
wiedz¹, ¿e jeszcze inny jest dó³ za tym, ksiê¿y wszystkich, a za tym jeszcze inny ludu
W czasie kiedy ks. Semenenko to mówi³, z okazji Soboru Watykañskiego, który w³anie
obradowa³, bardzo wiele mówiono i pisano o tych projektach.
22
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wiernego. Czy myl¹, ¿e jak oni pierwszy krok uczyni¹, tedy inni za nimi nie uczyni¹
drugiego, trzeciego i ostatniego? Zaiste przecie¿ tak, a nie inaczej siê sta³o w spo³eczeñstwie niekocielnym, i ze szczebla na szczebel nie opar³o siê tam a¿ na samym
dole, a ten dó³ ju¿ siê trzêsie i sam siê w sobie rozpada. Czy myl¹, ¿e w Kociele inaczej
by siê sta³o? Ha! Mo¿e myl¹, ¿e bêdzie czas odwo³aæ siê do Chrystusa w pó³ drogi? Ale
niech siê nie myl¹: ju¿ bêdzie za póno. Pierwszy krok ju¿ by³ bez Chrystusa i przeciwko Chrystusowi; jeliby Chrystus na pierwszy pozwoli³, choæ przypuszczam rzecz niepodobn¹, tedy niezawodnie pozwoli na nastêpne i na ostatni; owszem sam wtedy popchnie: za karê i dla nauki, a nawet dla prêdszego ocalenia. Tego nigdy nie bêdzie, ale
to by siê sta³o niechybnie, gdyby takie wieckie, ludzkie, jednym s³owem parlamentarne rz¹dy zaprowadzono do Kocio³a.
Wierutna pokusa! I zaprawdê widzê, ¿e przez wszystkie pokusy musi przechodziæ
Koció³. Ale siê lêkaæ nie mamy czego: obroni Chrystus swój Koció³ i od parlamentarnych rz¹dów; owszem, jednow³adztwo Jego i Piotra w Kociele tym mocniej siê
ustali, tym wspanialej zatryumfuje23. A nie straci na tym mi³oæ; owszem, w³anie mi³oæ na tym zyska; bo siê umocni jej podwalina, a ono wtedy tym szlachetniej i tym
bezpieczniej bêdzie siê dzieli³o swoj¹ w³adz¹, i królestwem, i panowaniem.
***
Zostaje nam jeszcze to ostatnie: jakim sposobem Piotr i Papie¿ staje siê tym rodkiem jednoci, a w nim w³adzy i rz¹dów?
Jest to zamkniête w odpowiedzi na pytanie: Jakim sposobem przychodzi do skutku owo poddanie woli pod przykazanie?
Oczywicie, ¿e przez mi³oæ. Ale jakim sposobem mi³oæ sama w cz³owieku pocz¹tek bierze i dzie³o swe spe³nia?
Przez ³askê.
Trzeba tedy prosiæ o ³askê mi³oci.
A tu mianowicie o mi³oæ dla Papie¿a.
Mi³oæ dla Papie¿a to znak prawdziwego chrzecijanina. Jak uczniem Chrystusa
nie by³, kto za Jego ¿ycia Jego samego nie kocha³; nie by³ zaiste, choæby tak, jak
Judasz za Chrystusem chodzi³ i do Jego sto³u razem z Nim zasiada³; tak i dzisiaj chrzecijaninem nie jest, katolikiem nie jest, kto Papie¿a nie kocha, a choæby siê te¿ mianowa³ i katolikiem, i Papie¿a nazywa³ Papie¿em, i zasiada³ w kociele u samego jego podnó¿a. Nie, nie wszyscy, którzy do jednego i do drugiego wo³aj¹: Panie, Panie, nie wszyscy wejd¹ do tego królestwa niebieskiego.
Biedna moja Polsko! Ile¿ i w tobie takich katolików! A i ty sama, có¿ lepszego
czynisz? Z³ego serca nie masz, ale jakie ono niem¹dre! Wiêcej ci powiem: jakie ono
niewdziêczne!
I rzeczywicie, w niespe³na pó³ roku, Sobór Watykañski og³osi³ jako dogmat nieomylnoæ papiesk¹.
23
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Darujcie mi, wy prawi synowie Polski i Kocio³a, których sobie wystawiam u nas
rad jak najwiêcej, darujcie, ¿e ten ¿al rozwodzê. Ale wy sami - nie, nie mylê siê - wy
sami ze mn¹ bêdziecie siê bolenie skar¿yli: Gdzie u nas ogólna, powszechna, gor¹ca
mi³oæ dla Papie¿a? A gdzie czyn mi³oci? Ju¿ nie mówiê wcale o niesieniu datków;
niech bêdzie, ¿emy sami ubodzy. Nie mówiê nawet o ofierze krwi24, chocia¿ tu i nie
widzê wymówki. My tak skorzy do szlachetnego, a nawet nierozwa¿nego krwi przelewania, dla tej sprawy najwiêtszej, jak gdybymy siê wstydzili tê krew ofiarowaæ, jak
gdybymy marnowaæ siê jej lêkali. Ale ju¿ o tym nie mówiê. Pytam tylko o jakikolwiek
czyn mi³oci, choæby ten, ¿eby o Papie¿u mówiæ z mi³oci¹, ¿eby go broniæ przeciwko
fa³szom i nienawici, ¿eby przynajmniej, jeli to za wiele, choæ dobrze o nim mówiæ,
choæby te¿ nareszcie ju¿ nie oczerniaæ i nie szkalowaæ. Na tyle siê ju¿ nie zdobêdzie
mi³oæ nasza dla Papie¿a? Dla Papie¿a, mówiê, jako dla Papie¿a. Bo tam jakie b³ahe
dobre s³ówko o Piusie IX nie rozweseli samego Piusa IX, jeli nie bêdzie odniesione
w nim samym do Papie¿a. Gdzie¿ tedy, o Polsko, twoja mi³oæ dla Papie¿a?! Godzi³oby
siê ³zy przelewaæ nad t¹ twoj¹ nie-dobroci¹, nad tym bez-sercem twoim; ja wolê p³akaæ
nad twoim zalepieniem, nad twoj¹ grub¹ niewiadomoci¹. To mi ból koi i daje nadziejê: Chrystus ci przebaczy, bo nie wiesz, co czynisz, i spuci promieñ ³aski, ten ci
oczy otworzy: i dostaniesz nowe serce: i bêdziesz kocha³a!
***
A teraz koñczê.
Ca³e królestwo Bo¿e mi³oci na ziemi stoi na Piotrze. A ludzkie królestwo na kim
te¿ stoi? Gdzie w nim mi³oæ, w kim jednoæ, jakie ¿ycie?
Mi³oæ? Czy¿ jest mi³oæ w królestwie ludzkim? Jest niestety, nazywa siê mi³oæ
w³asna. Pierwsza biada wiatu!
Jednoæ? Czy jest i jednoæ? Jest tak¿e: nazywa siê przemoc. Druga wiatu biada!
A kiedy pierwsza biada przesz³a i druga przesz³a, przychodzi trzecia. Ma to byæ
¿ycie. Czy jest ¿ycie na wiecie? Jest. Nazywa siê wojna. Istotnie biada, trzecia i ostatnia biada wiatu!
Mi³oæ w³asna, przemoc, wojna, oto tego wiata trzykroæ nieszczêsnego mi³oæ,
jednoæ i ¿ycie.
Ach, jak Bóg szydzi z szydz¹cych z siebie. Bez Boga chcieli mieæ wszystko z siebie
samych: chcieli mi³oci a maj¹ nienawiæ, chcieli jednoci a maj¹ niewolê, chcieli
¿ycia a maj¹ mieræ.
A dlaczego? Bo odrzucili podwalinê, na której Bóg to wszystko zbudowa³: Chrystusa i Piotra; i chcieli wszystko oprzeæ na sobie samych. rodkiem wszystkiego dla
nich sta³a siê osoba ludzka, ka¿dego dla ka¿dego, podwalin¹ ostatni¹ ta¿ sama wola
ka¿dego. Wiêc jeden drugiego nienawidzi, jeden z drugim wojuje, kto mocniejszy s³ab
Mówi tu ks. Semenenko o tym, ¿e prawie nie by³o Polaków w szeregach ¿o³nierzy
papieskich, którzy zbierali siê z ca³ego wiata na obronê Papie¿a.
24
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szego gniecie. Wiêc czy z góry taka jednostka jak Cezar skrêpuje wszystkich u do³u, czy
taki t³um z do³u runie nawa³em na ka¿d¹ jednostkê u góry, ostatecznie wyniknie zawsze to samo: nienawiæ, wojna, przemoc. To przecie¿ sami postawili prawid³o: si³a
przed prawem; a có¿ dopiero przed mi³oci¹?
Mówi¹, rozprawiaj¹, tr¹bi¹ o wolnoci, a zgotowali niewolê, jakiej jeszcze nigdy ten
Bo¿y wiat nie widzia³. Jeszcze dzieñ lub dwa, a zamknie wszystkich w swym grobie.
Wolnoæ to obywatelka nieba, która jeli zst¹pi w gocinê na ziemiê, mieszka
tylko w tych duszach, które wiara oswobodzi z ciemnoci przes¹dów, nadzieja z kajdan namiêtnoci, a mi³oæ spod grobowca egoizmu; a ona, ta wiêta wolnoæ, sadza
je wtedy na tej podwalinie Chrystusowej i Piotrowej, podwalinie prawdy, dobra i woli
Bo¿ej. Tam dopiero swobodnie w tych duszach oddycha, tam wolnoci jedyne prawdziwe mieszkanie.
Ale oni natomiast zaklêli z piekie³ inn¹ wolnoæ, brzydkie tamtej przeinaczenie.
Ta czarna i krwawa wolnoæ tylko burzyæ umie, dyszy groz¹, wszystko druzgoce i kruszy, i im wiêcej niszczy tym siê czuje wiêksz¹ wolnoci¹. A jak wszystko w gruzy obróci,
siada na ruinach, i sama siebie zabija swoim w³asnym oddechem.
Mamy teraz do wyboru. rodka nie ma. Albo podwalina Piotrowa, albo ta przepaæ bezdenna ludzkiej swawoli.
O Chryste Panie, Ty nas ratuj. Podaj Tw¹ rêkê Piotrowi, a on nam niech swoj¹
poda. Wszak jeszcze ostatnia chwila nie przysz³a. Wiêc ratuj nas, a bêdziemy ocaleni, tam z nieba przez Ciebie, tu na ziemi przez Piotra.

O stosunku Episkopatu do Papie¿a25
(Dodatek do nauki o nieomylnoci)

Móg³by kto powiedzieæ, ¿e tu nie chodzi o pojedynczych biskupów, ani o podobne cuda dla ka¿dego z nich z osobna, lecz ¿e tu g³ównie chodzi o Sobór, o wiêkszoæ
biskupów na Soborze, i ¿e nie jest wcale od rzeczy przypuciæ na korzyæ wiêkszoci
biskupów na Soborach taki cud moralny i opatrznociowy a zarazem historyczny,
jaki my uznajemy za potrzebny i przez Boga zrz¹dzony na korzyæ Papie¿a jednego.
Na to odpowiadamy, ¿e takie postawienie kwestii zmienia wprawdzie jej wyra¿enie, ale nie zmienia jej istoty, a tym samym nie nadwyrê¿a w niczym wagi tych powodów i racji, jakie tu, w ci¹gu mowy, wyk³adamy. Je¿eli nie dalimy miejsca w samej
mowie naszej podobnemu obrotowi i postawieniu kwestii, uczynilimy to dlatego,
¿e nie wypada dawaæ kazaniu cile polemicznego toku, wchodz¹cego we wszystkie
mo¿liwe szczegó³y rozprawy; tym bardziej, ¿e mielimy prawo i obowi¹zek liczenia
na przenikliwoæ s³uchaczy, którzy byli w stanie ogóln¹ racjê, wszystko obejmuj¹c¹
25
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i  góry odpowiadaj¹c¹ na wszystkie przypuszczenia, zastosowaæ tak¿e i do tych szczegó³ów, które wypad³o nam pomin¹æ. Teraz jednak, drukuj¹c tê mowê, musimy siê
rachowaæ z ca³ym ogó³em czytelników, a tym samym przypuciæ, ¿e mo¿e siê znaleæ nie jeden miêdzy nimi, który da tej kwestii ów szczególny obrót, to jest zapyta
siê w myli, czemu by nie mo¿na przypuciæ, ¿e Bóg prowadzi wiêkszoæ biskupów
na Soborze i do nieomylnoci doprowadza takim cudem moralnym i opatrznym,
krêpuj¹cym zewnêtrznie skutki wolnoci ludzkiej, jakim my powiadamy, ¿e Papie¿a
kieruje; i dlatego s¹dzimy, ¿e mo¿e nie od rzeczy bêdzie, bymy na to wprost odpowiedzieli i ten osobny szczegó³ koniecznym logicznym nawrotem podci¹gnêli pod
ogó³ sprawy, przez nas w ci¹gu tej mowy os¹dzonej i odrzuconej przez te racje, jakie
tam wytoczylimy.
I w rzeczy samej racje powy¿sze odnosz¹ siê równie¿ pe³nym prawem i z t¹ sam¹
si³¹ do wiêkszoci biskupów na Soborach, z jak¹ siê stosuj¹ do pojedynczo wziêtych
i do ka¿dego z osobna. A naprzód ta racja z do³u, od tej zaczniemy, która twierdzi, i¿
Chrystus tak nie ustanowi³. W istocie, tu nad wszystkim góruje ten fakt, ¿e Chrystus
zostawi³ biskupów w mo¿noci upadku, ¿e ich wolnoci nie zabezpieczy³ od pokus
i od wpadniêcia do nich, owszem zapowiedzia³, wtedy w³anie, kiedy mówi³, jak
bêd¹ przesiewani przez pokusy szatañskie, jasno i wyranie zapowiedzia³, ¿e bêd¹
ostatecznie kuszeni, i ¿e upadaæ bêd¹, dlatego im zostawi³ Piotra, czyli Papie¿a, aby
ich utwierdza³. Je¿eli gdzie indziej poleci³ biskupom, aby nauczali wszystkie narody, a On bêdzie z nimi; jeli zapewni³ ich, ¿e ich posy³a, jak Go pos³a³ Ojciec, i ¿e kto
ich s³ucha, Jego samego s³ucha; tedy to wszystko koniecznie musi byæ rozumiane
wed³ug ca³ego rzeczy porz¹dku, jaki ustanowi³ Chrystus, to jest rozumiane o biskupach wziêtych razem z tym, który ich utwierdza, Piotrem, i z t¹ mo¿liwoci¹ upadku, bez takiego utwierdzania. Ale jeli ich osobno wemiemy, tedy siê to drugie do
nich stosuje, ¿e oni w wierze upadaæ mog¹, i aby nie upadli, potrzebuj¹ byæ utwierdzani przez Piotra. Ten fakt i ów tekst z Ewangelii, na którym siê ten fakt opiera, jest
tak niewygodny nie tylko wszystkim protestantom i jawnym schizmatykom, ale tak¿e
Gallikanom i w ogóle wszystkim zwolennikom nieomylnoci bezwzglêdnej biskupów, ¿eby siê go radzi pozbyli wszelkimi mo¿liwymi sposobami. Lecz darmo: fakt
stoi, a tym co siê na tekst Ewangelii sierdz¹ i targaj¹, dalimy ju¿ w samej mowie
dostateczn¹ odprawê. Teraz wiêc wyprowadzamy wniosek: je¿eli wszyscy biskupi,
wziêci z osobna, upadaæ mog¹, to mog¹ upaæ i wszyscy razem zebrani na Soborze;
jednostki omylne nie mog¹ daæ iloczynu nieomylnego. Dowód jest matematyczny.
Powiedz¹, ¿e na Soborach jest z nimi Duch wiêty? Prawda, ale oni siê mog¹ oprzeæ
Duchowi wiêtemu, choæby i na Soborach, a wiêc i na Soborach wiêkszoæ ich upaæ
mo¿e. Chrystus Pan nie rozró¿ni³ biskupów na Soborach od biskupów nie na Soborach, i to, co o mo¿liwoci upadku i o potrzebie utwierdzenia do nich powiedzia³, to
na ka¿dy przypadek powiedzia³ do nich. Wiêc i bez Soboru i na Soborze upadaæ mog¹
i utwierdzonymi byæ potrzebuj¹; i raz jeszcze: jednostki omylne nie daj¹ iloczynu
nieomylnego.
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Powiedz¹, ¿e wtedy Duch wiêty cud czyni i zmienia naturê rzeczy przez samego
Chrystusa przy swojej w³aciwoci pozostawion¹? To ³atwo mówiæ, ale czym tego dowodz¹? Niczym zgo³a; i ju¿ tym samym k³opot swój zdradzaj¹, ¿e siê musz¹ uciekaæ
do cudu, to jest do nadzwyczajnej zmiany natury rzeczy, jak¹ Chrystus pozostawi³.
Albowiem rzecz jest jasna jak dzieñ bia³y, ¿e Chrystus pozostawi³ biskupom ich wolnoæ ca³kowit¹ w pokusach wiary, i ¿e ich nie zabezpieczy³ ¿adnym cudem, ¿adnym
szczególnym opatrznociowym obwarowaniem ich wolnoci, tak jak Piotra, ale ¿e
ich tylko od upadku zabezpieczy³ tego Piotra utwierdzaniem; a wolnoæ ich im ca³¹
razem z mo¿liwoci¹ upadku zupe³nie zostawi³. Dlaczegó¿ oni powa¿aj¹ siê zmieniaæ tê naturê rzeczy przez Chrystusa w ca³oci pozostawion¹, i wynajdywaæ wypadki, gdzie ona bêdzie przez cud zmieniona? A szczególnie, jak mog¹ byæ pewni tego
cudu, o którym w s³owie i w prawie Bo¿ym nigdzie wzmianki nie ma?
My im wystawimy prawdziwy stan rzeczy. Biskupi s¹ nieomylni na Soborach, to
prawda; ale nie dlatego, ¿e siê zmienia ca³a natura rzeczy, i ¿e przestaj¹ byæ podleg³ymi
tej mo¿liwoci upadku, która w nich tkwi zawsze, choæby i na Soborze; nie, nie dlatego wcale; tylko dlatego oni s¹ nieomylnymi na Soborze, ¿e Sobór potwierdza Papie¿. I z tej to przyczyny Sobór potrzebuje koniecznie potwierdzenia Papie¿a. Wszak¿e oni sami powiadaj¹, ¿e Sobór potrzebuje tego potwierdzenia, chocia¿ z drugiej
strony przez niepojêt¹ sprzecznoæ twierdz¹, ¿e gdyby Papie¿ sprzeciwia³ siê Soborowi i nie chcia³ go potwierdziæ, wtedy Sobór mo¿e Papie¿a z³o¿yæ i innego wybraæ; co
jeszcze wiêcej jest i gorzej ni¿ gdyby twierdzili, ¿e Papie¿ sam potrzebuje potwierdzenia Soboru. Zgo³a niepojête s¹ te sprzecznoci, gdybymy nie wiedzieli, ¿e b³¹d musi
byæ zawsze z samym z sob¹ w sprzecznoci i siebie samego zabijaæ. Lecz dajmy temu
widowisku spokój i bierzmy to ich niew¹tpliwe twierdzenie, o dawnych Gallikanach
mówimy, bez którego byliby przestali byæ katolikami, ¿e rzeczywicie Sobór potrzebuje potwierdzenia Papie¿a. Czemu nie wyci¹gn¹ wniosku, który w tym razie jest jak
najprostszy i jak najbardziej oczywisty. Gdyby postanowienia Soboru same z siebie
by³y nieomylne; nie potrzebowa³yby jako ¿ywo potwierdzenia papieskiego; a je¿eli go
potrzebuj¹, tedy innej w tym logicznej przyczyny nie ma i byæ nie mo¿e, jak ta, ¿e
Sobór sam z siebie mo¿e byæ omylny. Gdyby ten wniosek byli uczynili, mieliby zarazem prosty, jasny i przez historiê wszystkich Soborów stwierdzony komentarz owych
s³ów Chrystusa Pana: "Was szatan bêdzie przesiewa³ jak zbo¿e; ale Piotra nie bêdzie;
jego wiara nie ustanie, i on bêdzie was w wierze utwierdza³". Wtedy zaprzestaliby niezawodnie swoich nie-rozumów i sprzecznoci.
To dziwne! Ten komentarz s³ów powy¿szych Chrystusa Pana wypisa³a ca³a historia
kocielna, powtarzaj¹c ci¹gle ten fakt potwierdzania Soborów przez Papie¿y, a zwolennicy bezwzglêdnej nieomylnoci Soborów oczy maj¹, na fakt patrz¹ i nie widz¹; i dlatego te¿ zapewne s³uchaj¹c owych s³ów Chrystusowych, uszy maj¹, a jednak nie s³ysz¹
i nie rozumiej¹; owszem wol¹ utrzymywaæ, ¿e te s³owa odnosi³y siê prywatnie do osoby Piotra, i razem z nim do grobu zst¹pi³y, ¿e przeto w ¿yciu Kocio³a nic zgo³a nie
znacz¹. Tymczasem na ten bezrozum odpowiada w³anie to samo ¿ycie Kocio³a, odpowiada ca³a jego historia, i oni sami odpowiadaj¹, nie mog¹c nie wyznaæ, ¿e Sobory
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potrzebuj¹ takiego przez Papie¿y potwierdzenia. Wiêc znacz¹, i bardzo znacz¹ te s³owa, i nie co innego znacz¹ jedno, ¿e biskupi na Soborach mog¹ byæ omylni, i ¿e sam
tylko Papie¿ w osobie swojej i z natury rzeczy, jest nieomylny.
Albowiem tu przychodzi ta ostatnia uwaga, ¿e utrzymuj¹c, i¿ Papie¿ jest nieomylny nie zmienia siê zgo³a natura rzeczy, nie pope³nia siê sprzecznoci i bezrozumu, tak
jak gdy siê twierdzi, ¿e biskupi pojedynczo omylni, kiedy siê razem zbior¹, staj¹ siê
nagle nieomylni. Nie zmienia siê, powiadam, natury rzeczy; to jest, nie my j¹ zmieniamy, bo ju¿ j¹ Chrystus raz na zawsze zmieni³, i z jego ustanowienia to, co by³o omylne
sta³o siê nieomylne, i ju¿ jest i pozostaje nieomylnym. Z biskupami tego przemienienia natury nie uczyni³, ale uczyni³ z Piotrem. Piotr tedy obleczony jest przez Chrystusa
w inn¹ naturê, ma dar bycia nieomylnym, i to w osobie swojej, i to zawsze i na wszystkie razy. Nie staje siê on za ka¿dym razem z omylnego nieomylnym, tak jakby siê dziaæ
musia³o z biskupami na Soborze, ale jest ci¹gle nieomylny, przedtem, potem, i zawsze.
A wiêc nie zmienia siê tu natury rzeczy i nie pope³nia siê tu tej matematycznej niedorzecznoci, ¿e liczby skoñczone daj¹ ca³oæ nieskoñczon¹; tu liczba jak by³a tak
jest i tak nadal nieskoñczon¹ pozostaje. To jedno jest logiczne, to jedno jest m¹dre, tak
jak zarazem to jedno jest prawdziwe, bo to jedno jest przez Chrystusa ustanowione.
A wiêc pierwsza racja, któr¹ nazwalimy z do³u, dostatecznie t³umaczy i dowodzi, ¿e je¿eli biskupów bêdziemy uwa¿ali samych w sobie, i niezale¿nie od owego
warunku bycia potwierdzanymi przez Papie¿a, tedy z natury rzeczy, to jest i z tego,
co ustanowi³ Chrystus i z tego, co pozostawi³, niezaprzeczenie wyp³ywa, i¿ biskupi
mog¹ siê myliæ, to jest, ¿e nie posiadaj¹ ostatniej nieomylnoci w wierze, i ¿e pod
tym wzglêdem nie ma ró¿nicy miêdzy biskupami zebranymi na Soborze a miêdzy
biskupami rozwa¿anymi z osobna.
Tego samego dowodzi i to samo t³umaczy owa druga racja, któr¹ nazwalimy
racj¹ z góry, a która zamyka siê w tym niejako metafizycznym pewniku: ¿e Bóg bez
potrzeby cudów nie mno¿y. Ten pewnik, stosuj¹c jako prawid³o do naszego przypadku, twierdzimy naprzód, ¿e ta nieomylnoæ biskupów, o jakiej stronnicy takowej mówi¹, by³aby cudem, pomno¿onym; utrzymujemy po wtóre, ¿e w danym przypadku, ¿adnej potrzeby nie ma podobnego cudu, wnioskujemy nareszcie jako konieczne nastêpstwo, ¿e Bóg takiej cudownej, i niepotrzebnej nieomylnoci biskupom nie tylko nie udzieli³, ale pod pewnym wzglêdem, nie powinien by³ udzieliæ.
Dowód ten jest tym mocniejszy, ¿e siê opiera na metafizycznej zasadzie i nosi tym
samym w sobie jakoby metafizyczn¹ pewnoæ.
A naprzód zasada, jak¹ wyrazilimy, ¿e Bóg bez potrzeby cudów nie mno¿y, nie
podpada ¿adnej w¹tpliwoci, ale ma owszem w sobie w³aciwoci pewnika. Bóg nada³
stworzonym przez siebie istotom pewne prawid³a, albo cilej mówi¹c, prawa (lex, loi,
Gesetz), pod³ug których te istoty istniej¹, rozwijaj¹ siê i ¿yj¹. Cud jest wyj¹tkiem od
tego prawa, jest zawieszeniem prawa rz¹dz¹cego jak¹ istot¹, jest czynem stworzycielskim, którego sam Stwórca tylko dokonaæ mo¿e, a którym zawiesza w jakiej istocie
prawo ni¹ rz¹dz¹ce, i dokonuje jakiego skutku, który nie jest w zwi¹zku z tym prawem, a nawet pod pewnym wzglêdem mo¿e byæ mu przeciwnym. Otó¿ z samego po-
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jêcia tak istoty jak zakonu, jako te¿ stworzycielskiego dzia³ania, z metafizyczn¹ koniecznoci¹ wyp³ywa, ¿e Stwórca nie dokonuje podobnego skutku w jakiej istocie bez
wyranej potrzeby. Albowiem po có¿ by dawa³ zakon istotom i sta³e prawid³o ich bytu,
gdyby tymi samymi istotami mia³ potem rz¹dziæ wyj¹tkami? By³oby to niegodne jego
m¹droci, owszem, niegodne Jego powagi i godnoci, nic ju¿ nie mówi¹c o Jego wiêtoci i nietykalnoci. Czy¿by doprawdy na to stanowi³ prawo, by je nastêpnie, bez
powodu i potrzeby, jak gdyby dla igraszki i krotochwili, burzyæ i przewracaæ? Zachowaj nas Bo¿e od podobnych myli, którymi bymy zaiste wiêksz¹ naszemu w³asnemu
rozumowi ani¿eli Bogu krzywdê zadawali. Stoi tedy pewnik, ¿e Bóg bez potrzeby cudów nie mno¿y, ale nawet zgo³a nie czyni.
Ten pewnik tak siê zgadza z rozumem samym, ¿e go niektórzy z mylicieli i filozofów, za nadto znowu po ludzku s¹dz¹cy, za daleko posunêli. S¹ bowiem miêdzy nimi
tacy, którzy utrzymuj¹, ¿e Bóg nigdy wyj¹tków w naturze nie czyni, i ¿e w ¿adnym
razie nie ucieka siê do cudów. Twierdzenie podobne jest drug¹ ostatecznoci¹ i równie
nierozumn¹ jak kiedy siê twierdzi³o, ¿e Bóg bez potrzeby cudami szafuje. Albowiem
mo¿e zajæ prawdziwa potrzeba dla Stwórcy uczynienia cudu; i wtenczas nie tylko, ¿e
nie jest wcale nieodpowiednim jego m¹droci i godnoci dokonanie podobnego nadzwyczajnego skutku; ale przeciwnie jest ze wszech miar godne jego boskiego dzia³ania.
Idzie tylko o pojêcie i przekonanie siê, ¿e mo¿e istotnie zachodziæ taka potrzeba, idzie
o zrozumienie, jaka to potrzeba zajæ mo¿e. Otó¿ tak¹ potrzebê t³umaczy to, ¿e Stwórca niektóre ze swych stworzeñ, to jest istoty rozumne, obdarzy³ wolnoci¹. Obecnoæ
istot rozumnych i wolnoci na wiecie t³umaczy dostatecznie i najdok³adniej potrzebê cudów. Warto siê nad tym przez chwilê zastanowiæ.
W rzeczy samej, skoro raz jest wolnoæ na wiecie i istoty ni¹ rozporz¹dzaj¹ce, natychmiast zjawiaj¹ siê na nim dwa porz¹dki rzeczy, dwa pr¹dy wypadków: jeden przez
Stwórcê zapocz¹tkowany i prowadzony, drugi za przez te istoty rozumem obdarzone. Wolnoæ tych ostatnich to sprawia, ¿e porz¹dek rzeczy i wypadków przez nie ziszczany mo¿e siê nie zgadzaæ i byæ w sprzecznoci z porz¹dkiem zaprowadzonym i utrzymywanym przez Stwórcê. Stwórca ze swej strony pozwala im tak czyniæ, bo inaczej
gwa³ci³by wolnoæ tym istotom raz udzielon¹, a tym samym gwa³ci³by prawo, jakie
sam nada³ tym istotom i nie pozwala³by im ¿yæ wed³ug wymagañ tego prawa. Pozwala
tedy Najwy¿szy Sprawca wszechrzeczy u¿ywaæ wolnoci tym rozumnym stworzeniom,
a nastêpnie pozwala do pewnej miary naruszaæ porz¹dek przez Siebie ustanowiony.
Lecz nie mo¿e tego dozwoliæ do koñca i do ostatnich nastêpstw. Gdyby tego dozwoli³,
wtedy ca³y ogólny porz¹dek wiata, a szczególnie ostatni cel, do którego ten porz¹dek zmierza, móg³by byæ zwichniêty, a nawet ca³kiem chybiony. Jest bowiem ostatni
cel, jest porz¹dek ostateczny, który sobie Stwórca w zak³adaniu tego wiata zamierzy³, a który chybiony byæ nie mo¿e. Otó¿ gdyby wolnoci niczym nie pohamowane
popuciæ wodze, a wszystkim jej skutkom daæ siê rozwijaæ, bez wyj¹tkowego ich naprawiania, zaledwie, a mo¿e te¿ i zgo³a nie, ten ostatni Bo¿y porz¹dek i cel móg³by byæ
osi¹gniêty. Bóg to lepiej widzi, i wie kiedy i jak trzymaæ tê wolnoæ na wêdzidle, kiedy
i jak z³e jej skutki naprawiæ. Ale wtedy wdaje siê bezporednio w ten drugi porz¹dek
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rzeczy i wypadków, ten - mówiê - od wolnoci zale¿ny; a to wdanie siê jest nadzwyczajnym dzia³aniem Stwórcy i nazywa siê cudem. G³ównym i naczelnym takim
wdaniem siê Stwórcy jest samo Wcielenie siê S³owa Bo¿ego, cud nad cudami; a dalej
wszystkie inne podobne lub temu odpowiednie, na tej samej zasadzie oparte. Jest
tedy potrzeba cudu.
Ale zarazem jest i granica, jak potrzeby, tak i cudu. Podobnie jak jedno tylko by³o
Wcielenie, bo drugiego nie potrzeba by³o, tak i w ka¿dym innym przypadku jeden
tylko jest cud, gdzie drugiego nie potrzeba; a wiêc tak samo ma siê i z nieomylnoci¹
w wierze. Nieomylnoæ w wierze jest koniecznie potrzebna wobec wolnoci rozumu
ludzkiego, który raz sobie powierzon¹ prawdê Bo¿¹ mo¿e zaæmiæ, przekrêciæ, przefrymarczyæ w po³¹czeniu z b³êdem, i straciæ j¹ do szczêtu. Potrzebne tedy jest bezporednie wdanie siê Boga, potrzebny cud osobnego rodzaju, aby nieomylnoæ w wierze zabezpieczyæ od tych hazardów wolnoci rozumu ludzkiego. Jednak ¿eby nieomylnoæ ta utrzyma³a siê na zawsze w Kociele i na wiecie, dosyæ jest ku temu
jednego cz³owieka. A wiêc jest ten jeden cz³owiek, jest Papie¿ cudownie przez Boga
w nieomylnoci utrzymywany. Ale zarazem dla tej samej przyczyny drugich takich
nie ma. Nie s¹ potrzebni.
Wiêc teraz mo¿emy powtórzyæ, ju¿ jako rzecz dowiedzion¹, ca³y wywód rozumowania wy¿ej przez nas podany.
Powiedzielimy na pierwszym miejscu, ¿e udzielenie nieomylnoci biskupom,
choæby razem na Soborze zebranym, by³oby cudem o tyle¿ pomno¿onym. Któ¿
teraz o tym pow¹tpiewaæ mo¿e?
Po³o¿ylimy na drugim miejscu, ¿e podobnego cudu nie ma ¿adnej potrzeby. Czy¿
i tego ka¿dy teraz nie widzi?
Zakoñczylimy wreszcie, ¿e tego cudu Bóg nie uczyni³, ¿e nawet pod pewnym wzglêdem nie powinien by³ uczyniæ. Zdaje nam siê, ¿e po tamtych dwóch prawdach i tê
trzeci¹ ka¿dy ju¿ przyzna.
Chciejmy siê jednak do samego koñca zrozumieæ. My nie twierdzimy, ani te¿ mo¿emy twierdziæ, aby biskupi na Soborach w ¿aden sposób nie mieli udzia³u w nieomylnoci. Owszem twierdzimy, ¿e na Soborze biskupi s¹ nieomylni, i to osobno od
Papie¿a (chocia¿ nie oddzielnie od niego distincte quamvis non separate), i to nawet w³asnym, nie od Papie¿a zapo¿yczanym, prawem (proprio iure); my to tylko jedno utrzymujemy, ¿e nie s¹ nieomylni sami od siebie, i niezale¿nie (independenter) od Papie¿a.
¯eby to jednak zrozumieæ, trzeba siê zag³êbiæ w sam¹ istotê Kocio³a i tych stosunków,
jakie z ustanowienia Bo¿ego i g³êbiej jeszcze, bo z samej istoty i wiecznej myli Bo¿ej,
zachodz¹ miêdzy Papie¿em a ju¿ nie miêdzy biskupami, lecz ca³ym Episkopatem.
Sprawê tê staralimy siê przedstawiæ w osobnym dzie³ku26, do którego odsy³amy
czytelnika chc¹cego obszerniej mieæ rozjanion¹ tê kwestiê. Dla ogó³u jednak publicznoci podamy tu w treciwym zarysie g³ówne jej ¿ywio³y i ostatnie wnioski.
Quid Papa et quid est Episcopatus..., Rzym 1870 (zamieszczone w niniejszym tomie dzie³
o. Semenenki - przyp. red.)
26
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Istota Kocio³a jest jedna w sobie, ale ma trzy wzglêdne sposoby istnienia, wspólne
odnosz¹ce siê do siebie. I w tym Koció³ naladuje Boga samego, jest najdoskonalszym
w rzeczach stworzonych obrazem Boga, który - jak nas wiara uczy - jest jeden w swojej
istocie (substantia) a troisty w osobach, czyli w sposobach istnienia. Osoba to bowiem
nic innego nie jest jak tylko sposób istnienia natury, czyli istoty. Ten jest punkt wyjcia
wszelkiej g³êbszej i prawdziwej nauki i mowy o Kociele i o tym czym on jest.
Co do tych sposobów istnienia Kocio³a, takich wzglêdnych, jak powiedzielimy, i odnosz¹cych siê do siebie, mo¿emy je rozpoznaæ i wejæ w bli¿sze o nich pojêcie, uwa¿aj¹c naprzód, ¿e na pierwszy rzut oka Koció³ przedstawia nam dwa takie
sposoby istnienia, oczywiste, od razu uderzaj¹ce i dla ka¿dego widzialne. Tymi dwoma sposobami jest Koció³ nauczaj¹cy i Koció³ nauczany. Albowiem w rzeczy samej
s¹ w Kociele ci, co nauczaj¹: Papie¿, biskupi, duchowieñstwo; i s¹ ci, co s¹ nauczani,
to jest lud wierny. I jedni i drudzy maj¹ w sobie ca³¹ istotê stanowi¹c¹ Koció³, to jest
maj¹ ca³¹ jego prawdê, ca³¹ ³askê i ca³y skutek prawdy i ³aski, którym jest ¿ycie nadprzyrodzone, maj¹ w³anie wszystko to, co stanowi istotê Kocio³a; ale w inny sposób
ma to Koció³ nauczaj¹cy, bo w sposób czynny i udzielaj¹cy drugim tego wszystkiego,
a w inny sposób ma to samo Koció³ nauczany, bo w sposób bierny i odbieraj¹cy to
wszystko od tamtego. A wiêc naprzód s¹ w Kociele te dwa sposoby istnienia: jeden
czynny a drugi bierny, jeden jako pocz¹tek a drugi jako kres, jeden jako w³adza, a drugi
jako jej poddany.
Otó¿ teraz, gdy siê bli¿ej przypatrzymy pierwszemu z tych dwóch sposobów istnienia, to jest czynnemu, to jest Kocio³owi, o ile istnieje jako swój w³asny pocz¹tek i jako
w³adza, natychmiast spostrze¿emy, ¿e i w³adza w Kociele istnieje tak¿e podwójnym
sposobem, istnieje tak¿e jako wzglêdnie czynna i jako wzglêdnie bierna, jako pocz¹tek
i jako kres, jako w³adza poddana drugiej w³adzy. Tymi dwoma sposobami istnienia
w³adzy jest z jednej strony Papie¿, a z drugiej ca³e cia³o biskupów, czyli Episkopat. Te
za dwa sposoby istnienia w³adzy maj¹ ka¿dy w sobie nie tylko ca³¹ istotê, stanowi¹c¹
Koció³ (tak j¹ maj¹ owe dwa pierwsze ogólne sposoby istnienia Kocio³a: nauczaj¹cy
i nauczany); ale jeszcze, maj¹ w sobie ka¿dy z osobna ca³¹ w³adzê Kocio³a, chocia¿
ka¿dy w inny sposób; to jest jeden (Papie¿) ma j¹ w sposób czynny i niezale¿ny, drugi
(Episkopat) ma j¹ w sposób bierny i zale¿ny wzglêdem tamtego pierwszego, chocia¿ w
sposób czynny i niezale¿ny, jeli siê odniesie do ludu wiernego.
Tym tedy prawem jedna jest istota Kocio³a, to jest: prawda, ³aska i ¿ycie nadprzyrodzone, które tê jedn¹ istotê stanowi¹, ale trzy s¹ sposoby, którymi ta istota
Kocio³a istnieje: Papie¿, Episkopat i lud wierny. I znowu w tej istocie Kocio³a
jeden jest jej pocz¹tek, czyli ta, która mu odpowiada, w³adza; ale s¹ dwa sposoby istnienia tej w³adzy: Papie¿ i Episkopat. To wszystko za jest na wzór tego, co jest w samym
Bogu, w którym tak¿e jest jedna istota, czyli natura Boska, a trzy tej istoty sposoby
istnienia: Ojciec, Syn i Duch wiêty. I znowu w tych trzech osobach dwie istniej¹
jako pocz¹tek, to jest Ojciec i Syn; trzecia za, to jest Duch wiêty, jako tego pocz¹tku kres i dope³nienie. Ale w tym pocz¹tku Bo¿ym (principium) inny jest spo-
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sób istnienia w Ojcu, a inny w Synu; w Ojcu niezale¿ny i czynny wzglêdem Syna
samego, a w Synu zale¿ny i bierny wzglêdem Ojca, chocia¿ nastêpnie niezale¿ny
i czynny wzglêdem Ducha wiêtego.
Z tego wyp³ywa nastêpstwo wielkiej wagi, a tym jest, ¿e w Kociele nie tylko znajduje siê na wzór Bo¿y jedna istota, stanowi¹ca jego ¿ycie ca³e, ale ¿e na ten sam wzór
i w³adza w Kociele, stanowi¹ca tego ¿ycia przyczynê i pocz¹tek, jest tak¿e jedna
i doskonale jedna. Istota Kocio³a nie mo¿e siê na dwie lub trzy podzieliæ, a rozk³adaj¹c siê na sposoby istnienia nie rozk³ada siê na czêci; bo sposób istnienia nie jest
cz¹stk¹ jak¹ istoty, tylko jest ca³¹ istot¹, choæ pod innym wzglêdem i z innej strony
uwa¿an¹. Tak samo i w³adza w Kociele na czêci siê nie rozk³ada i nie dzieli na
kawa³ki, ale siê tylko rozdziela na te dwa swoje wzglêdy, czyli sposoby istnienia,
przez które w³adza nie przepo³owi³a siê i nie roz³o¿y³a na dwie w³adze, lub na
dwie czêci, ale w których, i to w ka¿dym z nich, znajduje siê ca³a i ca³kowita w³adza, tylko tu w jeden, a tam w inny sposób.
Powiedzielimy, ¿e to nastêpstwo jest bardzo wielkiej wagi, owszem trzymaæ wypada, ¿e ono jest zasad¹ i prawid³em w ca³ej tej rozprawie i s¹dach o w³adzy w Kociele i o stosunkach wzajemnych Papie¿a i biskupów.
Znaleli siê bowiem tacy i w niema³ej liczbie, którzy wskutek nie pojêcia tego pewnika, ¿e w³adza w Kociele jest jedna tylko i podzieliæ siê na czêci nie mo¿e, utrzymywali i utrzymuj¹, ¿e Papie¿ ze swojej strony ma pewn¹ czêæ w³adzy kocielnej, choæby
nawet przewy¿szaj¹c¹ i g³ówn¹, ale, ¿e biskupi tak¿e maj¹ czêæ tej w³adzy, i ¿e bez tej
drugiej czêci papieska w³adza nie jest ca³kowita i zupe³na. Tymczasem co innego zgo³a twierdziæ potrzeba: albowiem jest rzecz¹ pewn¹, ¿e w³adzê kocieln¹, poniewa¿ w³anie jest jedna z natury swojej, na takie kawa³ki rozmaitej d³ugoci dzieliæ siê nie godzi;
i ¿e dla tej przyczyny twierdziæ to jedno tylko mo¿na i potrzeba, i¿ ta w³adza jest ca³kowita w Papie¿u i jest ca³kowita w Episkopacie; nic jej nie brakuje ani tam ani tutaj;
tylko w Papie¿u jest w inny sposób, a w Episkopacie w inny.
¯eby tê prawdê poj¹æ i poznaæ w ca³ej jej w³aciwoci i dok³adnoci trzeba postawiæ
to drugie prawid³o, ¿e jedna i ta sama w³adza mo¿e istnieæ w dwóch lub wiêcej subiektach, czyli osobach lub rodzajach osób, nie przestaj¹c byæ jedn¹ i t¹ sam¹ w³adz¹. Takie
twierdzenie mo¿e by by³o trudniejsze do pojêcia i przypuszczenia, gdybymy nie mieli nawet w wieckiej historii przyk³adów tej rzeczy. Mamy tego mianowicie bardzo
szczególny i wietny, a jak mo¿e byæ najdok³adniejszy przyk³ad w konsulach rzymskich. Albowiem obaj konsulowie rzymscy nie dzielili miêdzy sob¹ w³adzy królewskiej, któr¹ piastowali (wiadomo bowiem, ¿e konsul w swej w³adzy choæ rocznym tylko, ale prawdziwym by³ królem), i kiedy chodzi³o o jej u¿ycie, ka¿dy konsul z osobna
pe³nym prawem móg³ stanowiæ, co mu siê podoba³o; a jeli drugi konsul nie wyda³
przeciwnego postanowienia, to co jeden z nich postanowi³ otrzymywa³o pe³ny skutek. Jeli przypadkiem drugi og³osi³ przeciwn¹ uchwa³ê, wtedy, poniewa¿ jedno i drugie tej samej by³y wagi, to jest najwy¿szej i królewskiej, nie odwo³ywano siê od nich
zgo³a do jakiej wy¿szej jeszcze w³adzy, na przyk³ad do Senatu lub do ludu (m¹droæ
stara rzymska nie zna³a jakiej w³adzy wy¿szej od najwy¿szej), ale wtedy, dla tego same-
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go, ¿e oba postanowienia by³y najwy¿sze, a sobie przeciwne, wiêc jedno drugie znosi³o i ¿adne z nich skutku nie mia³o 27. Z tego siê okazuje, ¿e w³adza królewska
w Rzymie nie dzieli³a siê miêdzy obu konsulów na dwie równe czêci, ale, ¿e ka¿dy
z nich posiada³ j¹ w ca³kowicie. By³a tedy jedna i ta sama w³adza, ale posiadana
przez dwa podmioty, czyli osoby, i przez ka¿d¹ ca³kowicie. Najodpowiedniejszy
to tedy a razem najdok³adniejszy przyk³ad tego co siê dzieje w Kociele, gdzie jedna
i ta sama w³adza piastowana jest przez dwa osobne podmioty, czyli osoby: przez
osobê pojedyncz¹ Papie¿a i przez osobê zbiorow¹ Episkopatu.
Lecz jeli w tym przyk³adzie jest podobieñstwo, jest zarazem i ró¿nica; nigdy
bowiem rzeczy ludzkie, a tym bardziej nie powiêcone, nie mog¹ dorównaæ rzeczom
bo¿ym, aby je wiernie odmalowaæ i wyobra¿aæ. Ró¿nica ta w tym le¿y, ¿e w³adza owa
królewska miêdzy dwóch konsulów roz³o¿ona nie by³a z sob¹ w koniecznym dodatnim odnoszeniu siê i powi¹zaniu (by³a tylko w ujemnym, to jest, ¿e mog³a niweczyæ
jedna strona drug¹); a tym samym nie by³a z sob¹ w hierarchicznej spójni. W Kociele przeciwnie, i jedna i druga strona zwi¹zana jest spoin¹ w³adz¹ w dodatni sposób,
to jest, ¿e do aktu w³adzy jedna i druga wspó³przyczyniaj¹ siê, a tym samym s¹ z sob¹
w hierarchicznym zwi¹zku, to jest, ¿e ka¿da z nich ma swoje miejsce: jedna jest
pierwsz¹, a druga jest drug¹, jedna ca³kowitym pocz¹tkiem, a druga dorównanym
kresem, a tym samym przy równoci wzglêdnej jest zarazem i zale¿noæ hierarchiczna; tak samo zupe³nie jak w Trójcy Przenajwiêtszej, przy równoci wzglêdnej a zarazem istotnej Ojca i Syna jest zale¿noæ hierarchiczna (¿e tak siê godzi powiedzieæ)
Syna od Ojca. Tego w owych konsulach rzymskich nie by³o, bo byæ nie mog³o; mimo
to jednak s¹ oni najdoskonalszym przyk³adem, jaki w rzeczach ludzkich byæ mo¿e
tego sposobu, jakim jedna i ta sama w³adza kocielna jest ca³kowicie posiadana przez
dwa osobne podmioty albo osoby, przez osobê pojedyncz¹ Papie¿a i przez osobê
zbiorow¹ Episkopatu.
Przyk³ad, który przytoczylimy, by³ niezawodnie w historii rêk¹ Opatrznoci zrz¹dzony; bo ona sprawi³a, i¿ kiedy z jednej strony mocarstwo rzymskie w ogromie swoim by³o materialnym przedwzorem duchowej potêgi Kocio³a, to z drugiej strony
w³adza tym mocarstwem rz¹dz¹ca by³a podobnie w swym sk³adzie i postaci materialnym przedwzorem tego Bo¿ego sposobu, jakim w³adza mia³a kiedy w duchowym
mocarstwie kocielnym rz¹dy swoje sprawowaæ.
Jak by nie by³o, mamy przed sob¹ przyk³ad materialnie dostêpny tego duchowego
sposobu istnienia w³adzy kocielnej, o jakim mówimy. Twierdzimy tedy, ¿e w³adza
kocielna jak z jednej strony jest jedna w sobie i w ca³kowitoci swojej niepodzielna,
tak z drugiej strony w istnieniu swoim i w sprawowaniu rz¹dów roz³o¿ona jest miêdzy
dwie osoby, z których ka¿da posiada j¹ ca³kowicie, chocia¿ z owym, jak mówilimy
hierarchicznym podporz¹dkowaniem. To twierdzimy; a twierdz¹c, ju¿ rozumiemy
dobrze, co znaczy to twierdzenie.
27

Dok³adnie tê rzecz objania Mommsen w swojej: Roemische Geschichte.
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Teraz trzeba tego dowieæ, i to czynimy w naszym powy¿ej wspomnianym dzie³ku,
do którego odsy³amy po obszerniejszy wywód. Treæ naszego dowodzenia na tym siê
zasadza, ¿e takie jest ustanowienie Chrystusa. Dowiód³szy tam naprzód jednoci i niepodzielnoci w³adzy z samej natury rzeczy (bo jak jedna jest istota (substantia) Kocio³a, tak i pocz¹tek jej istotny (principium) to jest w³adza, jedna tylko byæ mo¿e) dowodzimy nastêpnie, ¿e Chrystus Pan tê jedn¹ i niepodzieln¹ w³adzê raz da³ ca³kowicie
Aposto³om razem wziêtym, drugi raz da³ j¹ ca³kowicie Piotrowi osobno i osobicie
wziêtemu. S¹ w Ewangelii dwa ca³e szeregi wyroków Chrystusowych: jednym z nich
Chrystus daje w³adzê Aposto³om, drugim za szeregiem wyroków daje j¹ Piotrowi
jednemu. I Aposto³owie tedy, ale równie¿ i Piotr sam jeden, posiadaj¹ tê w³adzê ca³¹
i ca³kowit¹. By³by to dualizm, a nastêpnie ród³o sprzecznoci i niezgody, gdyby
siê z niego nie wychodzi³o od razu tym najprostszym sposobem, ¿e siê w³adza przez
to nie podzieli³a, ale, ¿e pozostaj¹c zawsze jedn¹ w sobie i ca³kowit¹, piastowana jest
tylko przez dwa odnosz¹ce siê do siebie, to jest wzglêdne (relativa) podmioty.
Jednak w tej wzglêdnoci i odnoszeniu siê do siebie podmiotów jest zarazem i ich
hierarchiczna zale¿noæ jednego od drugiego. W owym bowiem szeregu wyroków Chrystusowych, który siê do Piotra odnosi dana jest ta ca³kowita w³adza kocielna Piotrowi,
jako maj¹cemu s³owo potwierdzaj¹ce, to jest ród³o nieomylnoci; jako dzier¿¹cemu
klucze, to jest ród³o jurysdykcji, czyli s¹downictwa; jako piastuj¹cemu laskê pastersk¹,
to jest ród³o rz¹dów wykonawczych; a przede wszystkim jako bêd¹cemu opok¹, to jest
podstaw¹ i podwalin¹, to jest pierwszym ród³em i dorównanym pocz¹tkiem (principium) samej, o której mówimy, i ca³kowitej w³adzy kocielnej. W ten tedy sposób jeli
w ca³ym Kociele, co do jego istoty, pocz¹tkiem (principium) tej istoty Kocio³a jest
w³adza, tedy w samej w³adzy, i co do jej, ¿e tak powiem, istoty, podobnym pocz¹tkiem
(principium) jest Piotr. W tej przeto w³adzy kocielnej, w jej pojedynczej i nierozdzielnej
istocie takie jest wzajemne odnoszenie siê Piotra i Aposto³ów, Papie¿a i Episkopatu, ¿e
Papie¿ jest pierwszym a Episkopat drugim; Papie¿ pocz¹tkiem, a Episkopat kresem;
Papie¿ rodkiem cia³a tej w³adzy i podwalin¹ jej budowy, a Episkopat spójni¹ cia³a
i budowy powi¹zaniem. Z tego za natychmiast wyp³ywa ta zale¿noæ we wzajemnym
odnoszeniu siê. Episkopat w sposobie piastowania i sprawowania w³adzy kocielnej
zale¿y wiêc od Papie¿a jako drugi od pierwszego, jako kres od pocz¹tku, jako spójnia
cia³a od jego rodka, i gmach budowy od jej podwalin. I tu siê jasno i przezroczysto
widzi to dwoje: ¿e i ta w³adza nie przestaje byæ jedn¹ i t¹ sam¹, i ¿e takie dwa s¹ konieczne jej sposoby istnienia, bo wszystko na wiecie, co w istocie swej jest jedno, ma w swoim istnieniu to dwoje: swój w³asny pocz¹tek i w³asny kres, swój rodek i swój obwód,
swoj¹ podstawê bytu i swoj¹ postaæ zewnêtrzn¹, swoje pierwsze i swoje ostatnie.
Z takiego najistotniejszego pojmowania rzeczy i natury w³adzy kocielnej, jak j¹
Bóg ustanowi³ na obraz i podobieñstwo swoje, jak z jednej strony dok³adnie rozumiemy czym jest Papie¿ w Kociele, tak z drugiej niemniej doskonale poj¹æ mo¿emy czym
jest Episkopat; a raz maj¹c to dok³adne pojêcie Episkopatu, mo¿emy rozwi¹zaæ wszystkie pytania i zadoæ uczyniæ wszystkim trudnociom, jakie przez teologów stron obu
poruszone s¹ ile razy jest mowa o Episkopacie i o jego relacji z Papie¿em.
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Episkopat tedy, jeli chcemy daæ dok³adne jego orzeczenie i okrelenie, musimy
powiedzieæ, i¿ jest osob¹ moraln¹, to znaczy, ¿e jest to zebranie wszystkich prawowitych biskupów, stanowi¹ce jedn¹ moraln¹ osobê, a ta osoba jest podmiotem, czyli
podstaw¹ w³adzy kocielnej, i posiada tê w³adzê ca³kowicie obok Papie¿a i tak jak Papie¿, chocia¿ na drugim miejscu. Posiada ona tê w³adzê wprost i bezporednio od
Boga co do jej istoty, ale co do sprawowania tej w³adzy (exercitium), posiada to sprawowanie porednio od Boga, a bezporednio od Papie¿a dla tego samego, ¿e jest na drugim miejscu i ¿e ta w³adza, poniewa¿ jest jedn¹ i t¹ sam¹ niepodzieln¹ w³adz¹, kiedy
idzie o jej sprawowanie i wykonywanie, musi byæ w ten ruch wykonawczy wprowadzona przez tego, który jest na pierwszym miejscu, który j¹ posiada jako pocz¹tek, a tym
jest Papie¿. Koniecznie tedy w sprawowaniu w³adzy Episkopat jest zale¿ny od Papie¿a.
Mimo to jednak, kiedy ju¿ raz pocz¹tek wykonawstwa dany jest przez Papie¿a, Episkopat staje na swoim miejscu, nie jako od Papie¿a w³adzê maj¹cy, ale jako maj¹cy j¹ wprost
od Boga, a zatem posiada tê w³adzê sobie od Boga dan¹ w³asnym prawem (proprio jure)
nie za od Papie¿a po¿yczonym, i wykonuje j¹ w imieniu tego w³asnego prawa, a nie
z polecenia Papie¿a. Episkopat tedy nie jest porucznikiem, czyli delegatem Papie¿a,
ale jest równy jemu co do w³adzy, chocia¿ na swoim miejscu; nie jest jego zastêpc¹ lub
wikarym, ale koleg¹ i wspólnikiem; nie jest dowolnym i przypadkowym urzêdnikiem
w Kociele, ale istotnym i koniecznym, i równie koniecznym jak Papie¿. Papie¿ nie
mo¿e go pomin¹æ ¿adn¹ miar¹. Jednym s³owem chocia¿ w sprawowaniu w³adzy zale¿ny od Papie¿a, we w³adzy jednak samej Episkopat jest takim samym jej dzier¿ycielem, jak i Papie¿, takim samym, jak i on pe³nym podmiotem pe³nej w³adzy.
Zaiste wysokie jest, owszem najwy¿szemu równe znaczenie Episkopatu w Kociele.
Nigdy mu takiego znaczenia daæ nie mo¿e ani te¿ nie daje teoria gallikañska, która
chocia¿ go na pozór wynosi i nad Papie¿a stawia, w rzeczy jednak samej poni¿a i kaleczy. Albowiem, ¿e inne wzglêdy pominiemy, w teorii gallikañskiej tym samym, ¿e w³adza dzieli siê na czêci i roz³o¿ona jest miêdzy Papie¿a i Episkopat, tylko czêæ w³adzy
kocielnej na Episkopat przypada, i to jeszcze czêæ ta koniecznie jest mniejsza, gdy¿
i gallikañska teoria przyznaje, ¿e Papie¿ jest g³ow¹ Kocio³a i ma pierwszeñstwo w tej
w³adzy. Tu za dla tego samego, ¿e ta w³adza siê nie dzieli, i ¿e Episkopat jest jej
osobnym i pe³nym podmiotem, i to koniecznie nastêpuje, ¿e Episkopat posiada tê
w³adzê nie w czêci jakiej, ale w ca³oci. Doprawdy, teoria gallikañska nie mia³aby
kiedykolwiek, ani te¿ w istocie nigdy nie mia³a takiej pe³noci w³adzy przypisywaæ
Episkopatowi, która mu siê jednak z prawa nale¿y; chocia¿ mu przyznawa³a tak
nadzwyczajne i ca³¹ w³adzê kocieln¹ burz¹ce prawa (jak sk³adanie z urzêdu Papie¿a), a które mu siê zgo³a nie nale¿¹. Nadaj¹c Episkopatowi prawa niezale¿ne a tym
samym fa³szywe, odbiera³a mu najprawdziwsze jego prawa i najs³uszniej mu nale¿¹ce.
Czyni³a jak rewolucja burz¹ca sam¹ zasadê porz¹dku, i która kiedy rzekomo pod niebiosa wynosi, wszystko w istocie o ziemiê obala.
Episkopat tedy jest tym, czym powiedzielimy: jest drugim obok Papie¿a, wzglêdnym
do niego, a pe³nym podmiotem pe³nej i ca³kowitej w³adzy kocielnej, w sprawowaniu tylko tej w³adzy od Papie¿a zale¿nym. I to jest prawdziwe i dok³adne orzeczenie Episkopatu.
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Tu siê nasuwa uwaga: Czy takie znaczenie Episkopatu nie wprowadza do Kocio³a
owego dualizmu o którym wspomnielimy, a tym samym nie otwiera wrót szerokich
do niezgody i rozerwania?
¯adn¹ miar¹. Albowiem có¿ to jest dualizm w swoim w³aciwym znaczeniu? Jest
to system nauki twierdz¹cy, ¿e s¹ dwie istoty, albo dwa pierwiastki, a tym samym
dwie przyczyny, stoj¹ce niezale¿nie jedna obok drugiej, obdarzone tak¹ sam¹ istot¹
i tak¹ sam¹ si³¹ lub w³adz¹, i mog¹ce byæ ka¿da pocz¹tkiem osobnego szeregu nastêpstw i czynów, a w koniecznym wniosku takich czynów i nastêpstw, które mog¹ byæ
i s¹ z sob¹ w przeciwieñstwie. Ten a nie inny jest dualizm, zacz¹wszy od Ormuzda
i Arymana28, a¿ do Idei i bezimiennej Materii Platona, a¿ do Bytu i Nicoci (das Sein
und das Nichts) nowoczesnych filozofów; dualizm, którego ¿aden sztuczny proces
miêdzy obojgiem (jeli ka¿de, jak to trzeba koniecznie, wemiemy w absolutnym znaczeniu) nie zdo³a nigdy doprowadziæ do jakiego stawania siê (das Werden) czego jednego z tego dwojga, ¿yj¹cego koniecznie w wiecznym miêdzy sob¹ rozdwojeniu dla
tego samego, ¿e s¹ dwoje, i ka¿de z nich absolutne. Myl ludzka przenieæ tego i zgo³a
poj¹æ nie mo¿e, aby tam gdzie nie by³o jednoci uprzedniej mog³a byæ jednoæ nastêpna, kiedy bierzemy istotê rzeczy w absolutnym znaczeniu. Owszem, myl ludzka z koniecznoci pojmuje, ¿e kiedy poprzednio jest dwoje czego, z których ka¿de
absolutnie siebie zatwierdza, to jest, jest sob¹, wtedy i nastêpnie musi byæ dwoje i zawsze dwoje, bo nie ma nic, co by je jedna³o nastêpnie, kiedy ich nie jedna³o poprzednio. Taka jest natura dualizmu.
Tote¿ dogmat chrzecijañski o Trójcy Przenajwiêtszej jest wbrew temu czym
przeciwnym temu bezrozumowi, jako te¿ tej póno pojawionej nowo¿ytnej niedorzecznoci, chc¹cej czym trzecim nastêpnym ratowaæ ów bezrozum poprzedni. W dogmacie chrzecijañskim o Bogu, tym co siê pierwsze w Bogu pojmuje i wszystko
poprzedza, co o Bogu mylimy, jest jego natura, która jest owym jednym uprzednim; potem dopiero (logicznie rzecz bior¹c) ta jedna natura ma dwa sposoby istnienia: jeden jako pocz¹tek, czyli Ojciec, drugi jako kres, czyli Syn, i ten jest ów
wiêty, ¿e tak powiem, dualizm, w którym Bóg naprzód istnieje; ale ten dualizm
w³anie dlatego, ¿e mia³ swoj¹ uprzedni¹ jednoæ w naturze, koniecznie d¹¿y do
podobnej jednoci w istnieniu, i dlatego koniecznie przychodzi do trzeciego sposobu istnienia, który jest jednoci¹ dwóch poprzednich sposobów, a którym jest
Duch wiêty. I dlatego w Bogu jest jednoæ nastêpna w istnieniu, czyli egzystencji,
¿e by³a jednoæ poprzedni¹ w naturze, czyli w esencji. To jedno jest prawdziwe, to
jedno rozumne; a rozum ludzki chocia¿ rzeczy nie widzi, bo mu siê jeszcze te
ostatnie na absolutum patrzyæ zdolne oczy nie otworzy³y, sposób jednak pojmuje, i ten
jeden sposób przyjcia z dwojga do jednego uznaje za rozumny, za odpowiadaj¹cy
samemu prawu myli swojej, to jest rozumu samego. Przeto tym bardziej, raz to
Ormuzd i Aryman - bóstwa dobra i z³a w staro¿ytnej mitologii irañskiej i w póniejszym manicheizmie (przyp. red.).
28
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poj¹wszy, uznaje wszelki dualizm, a nastêpnie wszelkie owe fa³szywe sposoby wyjcia z dualizmu do nastêpnej jednoci, za wierutne ba³amuctwo rozumu ludzkiego.
Otó¿ tak samo rzecz ma siê z dualizmem w Kociele, czyli raczej z niemo¿noci¹,
aby w Kociele by³ prawdziwy dualizm i jako taki w nim pozosta³. Albowiem podobnie jak w Bogu pojmuje siê naprzód jednoæ natury, tak samo i w Kociele znajduje siê
naprzód jednoæ jego istoty. T¹ istot¹ Kocio³a jest ³aska Bo¿a, Duch Bo¿y stanowi¹cy
¿ycie Kocio³a, jak to ju¿ widzielimy. Ta ³aska, ten Bo¿y Duch jest jeden w sobie, i to
jest Kocio³a jednoæ poprzedni¹, jednoæ jego istoty. Nastêpnie ta jednoæ Kocio³a
istnieje w swoich dwóch pierwszych sposobach istnienia, jako w³adza, a naprzód jako
tej w³adzy pocz¹tek i tym jest Papie¿, potem jako jej kres, i tym jest Episkopat. Lecz tak
pozostaæ nie mo¿e: bo te dwa sposoby istnienia jako w³adzy musz¹ wejæ w ruch, to
jest w wykonanie wszystkich skutków tej w³adzy, jak¹ w sobie nosz¹, aby i tym sposobem dokoñczyæ, ¿e tak powiem, swego istnienia i dope³niæ, czyli ziciæ ca³¹ istotê Kocio³a w ostatnim jej skutku. Tym ostatnim skutkiem, tym trzecim sposobem istnienia istoty Kocio³a, to jest ³aski Bo¿ej i Ducha Bo¿ego w cz³owieku, jest lud wybrany,
jest ca³e zgromadzenie wiernych, jest Kocio³a powszechnego cia³o. I to bêdzie jednoæ nastêpna Kocio³a w ca³ym jego powszechnym istnieniu, tak jak by³a jednoæ
uprzednia w jego istocie. Ale tej nastêpnej by nie by³o, gdyby nie by³o owej poprzedniej, i Koció³ dlatego jest jeden w swoim ciele i zewnêtrznym istnieniu, ¿e jest przedtem i od pocz¹tku jeden w swoim duchu i wewnêtrznej istocie.
T¹ wewnêtrzn¹ poprzedni¹ istot¹ Kocio³a, jak powiedzielimy, jest ³aska Bo¿a, jest
Bo¿y Duch. Otó¿ ten koniecznie, z natury rzeczy, jest jeden w sobie. Gdyby jego dzia³anie w Kociele nie doznawa³o przeszkód, gdyby nie by³o wystawione na próby wolnoci ludzkiej, wtedy ów skutek, który tylko co przedstawilimy, by³by osi¹gniêty nie
tylko nieomylnie, ale prócz tego w ka¿dym razie i we wszystkich osobach, czy w Papie¿u, czy w biskupach, czy w prostych wiernych, nale¿¹cych do Cia³a Kocio³a. Lecz tak
nie jest; wolnoæ ludzka przyczynia siê tu ze swej strony do dzie³a, i sprawia ró¿nicê, na
któr¹ trzeba baczn¹ raz jeszcze zwróciæ uwagê.
Ta tedy jest ró¿nica miêdzy sposobem istnienia Bo¿ej natury w owych swoich trzech
sposobach istnienia, a istoty Kocio³a w swoich: ¿e Bo¿a przychodzi do tego ze wszech
miar koniecznie, z samej koniecznoci natury swojej; kocielna za z jednej tylko strony koniecznie do tego przychodzi, o ile zawsze za ³ask¹ Bo¿¹ bêdzie pewna liczba
wiernych, która dojdzie do tego skutku ostatniego, ale z drugiej strony niekoniecznie,
o ile bêdzie tak¿e znaczna drugich liczba, którzy cofn¹ siê, upadn¹, z Kocio³a wyrzuceni bêd¹ i do ostatniego skutku nie bêd¹ nale¿eli.
Tu trzeba nam sobie przypomnieæ, comy ju¿ wy³o¿yli o tych próbach wolnoci
ludzkiej, i ¿e na nie s¹ wystawieni z samego ustanowienia Bo¿ego, nie tylko proci
wierni, ale nawet sami biskupi. Zdaje nam siê, ¿e za pomoc¹ tego nowego wiat³a
jeszcze lepiej pojmujemy, dlaczego Bóg wolnoci ludzkiej nie gwa³ci nie tylko wewn¹trz, bo tam jej nigdy nie gwa³ci, ale nawet dlaczego jej nigdzie nie krêpuje na
zewn¹trz, kiedy tego nie ma potrzeby. Pojmujemy bowiem, ¿e Bogu idzie o to tylko,
a¿eby w Kociele zici³ siê ostatni skutek tej ³aski, któr¹ mu da³ za istotê i ¿ycie. Otó¿
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ten skutek mo¿e siê doskonale ziciæ, nie krêpuj¹c ludzkiej wolnoci zewnêtrznej,
nie tylko w prostych wiernych, ale nawet w biskupach, byleby jeden tylko pozosta³
w Kociele punkt bezpieczny dla tej ³aski, na którym oparta nie chybi³aby swojego
celu, którym to punktem podpory i bezpieczeñstwa jest oczywicie Papie¿. Lecz
zarazem i to tym lepiej pojmujemy, dlaczego na korzyæ Papie¿a Bóg czyni ten cud
opatrznociowy i historyczny obwarowania jego zewnêtrznej wolnoci, w niektórych przynajmniej wzglêdach; albowiem bez tego ostatni ów skutek by³by nara¿ony na szwank niechybny.
Chocia¿ i w tej sprawie z Papie¿em musimy podziwiaæ równie¿ tê, ¿e j¹ tak nazwê,
oglêdnoæ Bo¿¹, i to jego uszanowanie dla ludzkiej wolnoci. I u samego Papie¿a Bóg
nie krêpuje wolnoci woli poza granice koniecznej potrzeby. Dla potrzeby Kocio³a
wystarcza zupe³nie, aby Papie¿ w jednej tylko wierze granic wolnego umys³u ludzkiego, poza którymi omylnoæ mieszka, przekroczyæ nie móg³. I dlatego Chrystus Pan
o to jedno tylko dla Piotra prosi³, aby w wierze nigdy nie upad³, i to jedno tylko Papie¿owi zostawi³ w dziedzictwie po Piotrze. Czego innego nie by³o potrzeba, to te¿ i nie
da³. I Papie¿ przeto wystawiony jest na wszystkie próby wolnoci w swym ¿yciu i postêpowaniu; mo¿e byæ omylnym w uczynkach i w postêpowaniu grzesznym; jedn¹ tylko
rzecz ma od Boga ponad innych: ¿e w wierze upaæ nie mo¿e. Tego jednego potrzeba
by³o dla dzie³a Bo¿ego, aby siê ca³y jego skutek w Kociele zici³.
Mo¿emy tedy doprawdy podziwiaæ tê Bo¿¹ oglêdnoæ, ale zarazem i podnieæ na
czeæ Jego g³os uwielbienia. Zaiste wielki jest, m¹dry i wszechmocny ten Bóg, który tak
prostymi i najprostszymi rodkami zapewnia jednak nieomylny skutek swojemu dzie³u.
Im prostsze i odpowiedniejsze zwyk³emu biegowi rzeczy rodki, których dobiera,
im bardziej nara¿a on swe dzie³o na wszystkie napady przeciwnych potêg, a z drugiej
strony im mniej u¿ywa swojej, ¿e tak rzekê, przemocy dla jego zabezpieczenia, tym
wiêcej janieje Jego m¹droæ i wiêtoæ, tym wiêksze dziwo i cud bardziej bo¿y.
Teraz wróæmy do treci rzeczy. Wiemy, ¿e istota Kocio³a to jest ³aska i Duch
Bo¿y Koció³ o¿ywiaj¹cy, istnieje naprzód jako w³adza w dwóch sposobach istnienia, to jest: jako Papie¿ i jako Episkopat. I to równie¿ wiemy, ¿e Episkopat, a przynajmniej pewna czêæ biskupów w jego sk³ad wchodz¹cych omyliæ siê mo¿e. Otó¿ teraz
zachodzi pytanie: czy ca³y Episkopat omyliæ siê mo¿e i w ka¿dym razie omylnym
jest; czy te¿ znajduje siê pewien wzgl¹d pod którym uwa¿amy Episkopat i mo¿e siê
nazywaæ i jest doprawdy nieomylny? Odpowied na to pytanie zbli¿y nas, i owszem
zupe³nie doprowadzi do ostatecznego rozjanienia tego, czym jest Episkopat i jaki
jest jego ostatnia relacja do Papie¿a.
Zaiste gdyby Episkopat pod ka¿dym wzglêdem musia³ byæ uwa¿any za omylny,
to by nie tylko wielce ubli¿a³o godnoci jego, któr¹ tak wysok¹ uznalimy, i owszem,
najwy¿ej równ¹, lecz to by jeszcze sprzeciwia³o siê samej istocie jego i charakterowi,
bo nie by³by rzeczywistym i prawdziwym nosicielem i podmiotem tej samej w³adzy
kocielnej, któr¹ piastuje i Papie¿, a w koniecznym wniosku to by niszczy³o ca³e
dzie³o Bo¿e, w którym Bóg sam da³ Episkopatowi to wysokie miejsce. ¯adn¹ tedy
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miar¹ twierdziæ nie mo¿na, i¿ nie ma wzglêdu to jest sposobu uwa¿ania Episkopatu, pod którym by on nie móg³by byæ nazwany i rzeczywicie nie by³ nieomylny.
Episkopat tedy jest tak¿e nieomylny.
Ale pod jakim wzglêdem? Tu nam pos³u¿y proste, a po tym wszystkim comy wystawili niezaprzeczone prawid³o. Jest ono takie.
Poniewa¿ istota Kocio³a, to jest ³aska Bo¿a i Duch Jego jest w Papie¿u i w Episkopacie ten sam i w obojgu jest jako we w³adzy, wiêc niezawodn¹ jest rzecz¹, ¿e wiat³o,
które im dwojgu Duch Bo¿y daje, nauka która ich owieca, skutek do których ich
prowadzi jest w obojgu jeden i ten sam, z góry rzecz uwa¿aj¹c.
Kto by temu zaprzeczy³ zniszczy³by istotê Kocio³a i zaprzeczy³by Bogu samemu.
Otó¿ ten jest pewnik, na którym siê opiera ca³e i naj³atwiejsze rozwi¹zanie tego trudnego na pozór pytania.
Za tym bowiem pewnikiem idzie to nastêpstwo, i psychologicznie i niemal metafizycznie, a jeli dodamy Opatrznoæ Bosk¹, teologicznie pewne i niewzruszone:
i¿ byæ nie mo¿e i nigdy siê to te¿ nie sta³o, aby jakkolwiek wolne puszczaj¹c wodze
wolnoci ludzkiej, nie znalaz³o siê miêdzy ca³ym Episkopatem pewnej, a jak dowiadczenie uczy, wiêkszej i daleko wiêkszej liczby biskupów, którzy by ca³kowicie
wolnym zezwoleniem swego umys³u nie poszli za poruszeniem i natchnieniem
Ducha Bo¿ego. Twierdziæ tedy z wszelk¹ pewnoci¹ nie tylko mo¿na ale wypada, ¿e
na Soborach zawsze i w ka¿dym razie znajdzie siê taka czêæ biskupów, która pójdzie za Bo¿ym Duchem, tak, ¿e kiedy Episkopat na dwie siê po³owy rozpadnie,
jedna z nich niezawodnie jest nieomylna.
Ale teraz która? Tu ostatecznie staje na pomoc to ju¿ wielokrotnie wyjanione twierdzenie, ¿e Papie¿, który nie mo¿e siê rozpaæ na dwie po³owy, który nie mo¿e mieæ
dwóch zdañ, w ¿adnym te¿ razie nie mo¿e siê oprzeæ zewnêtrznie przynajmniej temu
poruszeniu i nauczaniu Ducha wiêtego, a wiêc w ka¿dym razie jego g³os i twierdzenie
jest nieomylnie to, które pochodzi od Boga. Wiêc prostym nastêpstwem ta czêæ Episkopatu, która to samo twierdzi co Papie¿ jest oczywicie nieomylna, i nie tylko jest
nieomylna, ale ona jedna jest prawdziwym, prawowitym i (formalnie rzecz bior¹c)
ca³ym Episkopatem. Druga czêæ Episkopatu, która co innego twierdzi³a, ta druga
formalnie ju¿ wtedy nie nale¿a³a do prawdziwego Episkopatu; chocia¿ do niego nale¿a³a jeszcze materialnie; a kiedy oczywicie na wierzch wysz³o, ¿e co innego twierdzi
ni¿ Papie¿ i co owa czêæ Episkopatu z Papie¿em zgodna, wtedy ta druga czêæ powinna natychmiast siê poddaæ, aby dalej do Episkopatu nale¿eæ. Jeli siê nie podda i tego
samego co tamta nie zatwierdzi, przestanie i materialnie do niego nale¿eæ; wtedy zupe³nie bêdzie wykluczona z tego wszystkiego, co stanowi Episkopat prawdziwy w Kociele, i wtedy ta pierwsza czêæ Episkopatu zgodna z Papie¿em pozostanie jedynym
prawdziwym Episkopatem, nic nie zwa¿aj¹c na czêæ wykluczon¹.
Z tego jak najprociej i najpewniej wyp³ywa, ¿e jest zawsze w Kociele prawdziwy,
formalnie wziêty Episkopat, do którego niekoniecznie wewnêtrznie nale¿¹ ci wszyscy,
co zewnêtrznie do Episkopatu siê licz¹. Wyp³ywa dalej, ¿e ten Episkopat formalnie
wziêty jest w g³êbi rzeczy jedynym prawdziwym Episkopatem w Kociele, i ¿e ten praw-
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dziwy Episkopat jest w ka¿dym razie i zawsze nieomylny, i tak jak sam Papie¿ jest
nieomylny, chocia¿ nie w tym porz¹dku, co Papie¿.
I proszê zauwa¿yæ, ¿e ten prawdziwy Episkopat nie jest nieomylny dlatego, ¿e
powtarza za Papie¿em, to co Papie¿ mówiæ mu ka¿e, jak to nienawistnie dosyæ nasuwaj¹ rzecznicy strony przeciwnej, utrzymuj¹c, ¿e wtedy biskupi powtarzaliby tylko,
jak to mówi¹ za pani¹ matk¹ pacierz, i byliby jedynie czczym echem Papie¿a. Zgo³a
i najzupe³niej nie. Ten Episkopat dlatego jest nieomylnym, ¿e idzie za zewnêtrznym
i wewnêtrznym nauczaniem Ducha wiêtego, ¿e zupe³nie wolnym zezwoleniem
umys³u swego przystaje na to, co mu Duch wiêty poddaje i to wszystko sam od
siebie g³osi. A poniewa¿ Papie¿ z koniecznoci za tym Duchem idzie i to samo od
siebie twierdzi, wiêc rzecz równie prosta jak konieczna, ¿e siê z sob¹ zgadzaj¹, chocia¿ ka¿dy z osobna od siebie to twierdz¹, czêsto nawet wzajemnie nie wiedz¹c o sobie,
jak to siê niemal zawsze zdarza³o. Kto tego nie pojmuje, kto siê temu dziwi jeszcze,
ten zgo³a wiary nie ma; ten wierutnie uwa¿a Koció³ Bo¿y za takie samo towarzystwo, jak ka¿da inna ludzka spo³ecznoæ, i ludzkim j¹ s¹dem na szali zawiesza. Wtedy nie dziw, ¿e siê z¿yma, ¿e siê d¹sa i broni upad³ej strony ca³ym zastêpem ludzkich
przypuszczeñ i rozumowañ; ale przez to wszystko tym bardziej pokazuje, ¿e w dzie³o Bo¿e nie wierzy, ¿e zw³aszcza nie wierzy w dzia³anie Boga z góry w tym dziele
swoim, i im bardziej rozprawia, tym wiêcej dowodzi, nie dzie³u Bo¿emu fa³szu, ale
sobie samemu i wszystkim innym, ¿e go nie rozumie.
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PROOEMIUM1 [3]
Divina sic disponente Providentia, duas gravissimas quaestiones, utque verius dicam,
duo dogmata, alterum de Immaculata Virginis Conceptione, alterum vero de Papae
Infallibilitate (quae nunquam in Ecclesia vera fide non tenebantur), publica confessione
proclamanda ad haec ultima tempora, non certe sine causa, reservata vidimus. Nos in
tali eventu mysterium consiliorum Dei suspicientes, debemus nostrum servare officium;
et sicut optime egimus, si illud prius de Virgine dogma et initio votis antevertere curabamus, et postea fide firmiter sumus amplexi; ita et nunc, omnes officii nostri partes tum
demum explebimus, si non solum parati erimus jam definitum alterum dogma tardiori
fide suscipere; verum si etiam in id incumbemus, ut fides nostra opportune definitionem ipsam praeveniat, provocet, et ut fiat effeciat.
Id vero eo vel magis hac in re procurandum est, quod contra hoc alterum dogma
majores exortae sint recriminationes. Factum est namque, sic etiam sapienter disponente
Providentia Divina, ut non tam exiguus numerus Pastorum Ecclesiae, vel omnino [4]
contra opportunitatem defiendi; vel etiam contra veritatem hujus doctrinae de Papae
infallibilitate vehementius reclamaverint. Non sine causa, inquam, admissum est a Deo
id genus facti nam nisi hujusmodi contradictio palam prodiisset, forsitan ex alia parte
non tam ingens et tam concors prorupisset fidei vulgatissimae significatio; et veritas
ipsa, tametsi acclamata fuisset, tamen non in eadem luce in qua nunc, neque eadem
evidentia splenderet.
Jam porro, in hac rerum conditione, id in primis agendum intelligitur: ut ceteris
forensibus de eodem argumento neglectis, istae a domesticis commotae lites curiosius
expediantur. In istis enim cardo totius vertitur causae, et si quidem proximae istae objectiones diluentur jam facile reliquae omnes suapte sponte corruent et evanescent.
Quare id nobis operare pretium ducimus: ut illas expendamus rationes contrarias,
quae sive a gallicanae doctrinae patronis, sive ab iis objiciuntur qui vel citra gallicanam,
similem tamen tuentur sententiam. Similes namque procul dubio sunt omnes; quae
aliquam infallibilitatem Papae concedunt, integram tamen concedere nolunt. Una simul
itaque omnes aggredi oportet, atque magis magisque eas, quae sunt veritati proximiores;
ut his convictis, quae minus minusque denegant, eo vel clarius demonstretur non posse
denegari ne minimum quidem.
Rem, Deo adjuvante, expediemus brevissimis rationum expositionibus, hoc ceteroqui servato ordine: ut primum negative, ut ajunt, et polemice disputemus, ostendentes
nullum dari locum ubi sententia [5] denegans consistere possit; tum vero positive causam tractemus, theoriam statuentes, quae intimam naturam rei declaret; ad postremum
tandem, si Deus permiserit, historice etiam rem omnem confirmandam curemus; atque
1

Liczby w nawiasach kwadratowych oznaczaj¹ pocz¹tek kolejnych stron wydania z 1870 r.

268

Petrus Semenenko CR

sic omnibus modis ad eam deveniamus conclusionem, cujus ope rite solvatur causa
a nobis ipsi titulo inscripta: Quis locus Papae, quis autem Episcopatus in Ecclesia, et
quae eorum partes in Ecclesiae infallibili Magisterio?
Addidimus porro consilium nobis esse ex aeterna ac divina ratione causam aestimare. Haec ratio non est alia nisi Deus ipse; est, inquam, substantia Ejus divina, ejusque
ratio subsistendi, quae non potest non esse Idea prima et causa exemplaris universarum
quae creatae sunt rerum; quanto magis igitur Ecclesiae, quae omnium operum Ejus
perfectissimum est, Eique simillimum? Huic itaque sublimi rationi innitetur illa theoria,
quam libro secundo daturos nos promittimus.
Quum tamen hoc argumentum, non minus certe antiquum ac Religio ipsa, non
fuerit hactenus, quod sciamus, ad Ecclesiae subsistendi rationem data opera ex professo
aptatum; ideo etiam curae nobis erit, prima hujus disquisitionis parte polemica, non
solum adversarios confutare, sed insuper veluti viam sternere, ut argumento planior
accessus et amplior locus detur. Postquam autem, uti in Dei auxilio confidimus, argumenti ipsius causa in pleno lumine apparebit, speramus tandem historiae subsidium
ideo etiam utillimum et perjucundum [6] fore, quia, ipsa duce, experimento docebimur
quanta Dei consilii non solum sit magnitudo, verum etiam efficacitas, et quam mirifice
opus temporis labentis conformaverit se ad Ideam aeternam. Atque, si fides nos docet de
Christi verbo: quo posuit petram, quo jussit aedificandam Ecclesiam, quo cohibuit portas inferorum; historia exadversum, verbi divini fidelis ministra, repraesentabit rem et
dicet: Ecce petram, ecce aedificationem; stant, ut jussae sunt; et ecce frementes inferorum
portas: Non praevaluerunt!
Romae, ex Collegio Polono, 12 Julii 1870.
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PAPA ET EPISCOPATUS [9]
***
LIBER PRIMUS
POLEMICUS

Eos prae ceteris aggredi opportunum ac ratum diximus, qui minus quam reliqui de
Papae potestate atque infallibilitate detrahere constituerunt.
Jam vero inter opuscula nuperrime vulgata facile est distinguere unum, ad instar
manuscripti impressum, sine titulo ullo, forma folii in 4-to quam ajunt, quodque non
sine quadam moderatione conscriptum est; sententia autem quam exponit, tametsi denegans et revera satis infensa, tamen accedere specietenus videtur ad tolerabiles fines, et
denegare curat quam potest minimum. Hujusmodi porro perquirebamus sententiam.
Initium itaque sumimus ab expositione hujus sententiae; et quando quidem luculenter exposita sit in ipsa fronte libelli, sufiiciat nobis hic eam exscribere. Ponitur
porro uti: «Quaestio».
«Quaeritur; inquit, num Romano Pontifici concessa sit a Christo Domino tota omnino
plenitudo potestatis; an (et haec est sententia auctoris) concessa sit potissima quidem
pars potestatis, sed non tota; ita ut tota plenitudo ecclesiasticae potestatis [10] constet
tum ex potestate Romani Pontificis, tanquam elemento potissimo, et ex potestate Episcoporum, tanquam elemento longe inferiori et priori subordinato? Item quaeritur: num
magisterium et judicium supremum et infallibile ita resideat in Romano Pontifice, ut
ipse solus, et independenter a quacumque cooperatione et consensu fratrum suorum et
Ecclesiae, sit supremus et infallibilis judex (adde: an non? eodem quo supra sensu; et haec
est iterum sententia auctoris)?»
Jam ex his videmus quam prope accedat, quam parum recedere videatur a sententia
communi.
Porro, ne ab initio statim in ambiguo versemur, atque ut sine mora omnem nostram
in propatulo exhibeamus controversiam, perspicuae sententiae opponamus aliam non
minus perspicuam. Sit itaque:
Quaestio
Num potestas ecclesiastica potest scindi in duas vel plures partes; an potius, ex necessitate,
potestas ecclesiastica ipso numero una est, et residet tota in Romano Pontifice, et tota in Episcopatu;
attamen (quum unitas numerica rei alicujus non excludat multiplicationem modorum) alio modo
in Romano Pontifice, alio vero modo in Episcopatu?
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Soluta hac una quaestione, solvitur etiam tota controversia, et opposita sententia
statim apparet non solum non probabilis, sed ne quidem possibilis.
Paucis explicandam curabimus hanc ipsam nostram Quaestionem.
Explanatio quaestionis [11]
In primis distinguenda est potestas in Ecclesia ab ipsa Ecclesiae essentia. Haec
latius patet quam illa. Potestas enim locum principii et originis tenet; essentia autem
habet non solum in se rationem originis suae existentiae, sed etiam ipsa sibi est terminus, id est, actus proprius completus; hanc autem rationem termini potestas in se ipsa
non habet. Latius igitur patet essentia.
Sic, ut exemplum ex ipsa Ecclesiae infallibilitate sumamus: certe infallibilitas, quae de
assentia Ecclesiae est, omnem Ecclesiam pervadit, totique inest, populusque vere fidelis
perinde infallibilis dicendus est, ac omnes Episcopi et ipse Summus Pontifex; verumtamen istaec infallibilitas residet in Pontifice et in Episcopis per modum principii et originis, proindeque tanquam potestas (producendi scilicet eam); in populo autem per modum termini, proindeque nullo modo uti potestas producens, sed ut ejus effectus productus; semper tamen essentialis est etiam in populo fideli, et pertinet ad essentiam
totius Ecclesiae. Distinguitur ergo potestas ab essentia; licet ex hoc ipso appareat, potestatem ad essentiam pertinere, et esse aliquem modum existendi ejusdem.
Deinde dicimus potestatem in Ecclesia, sic modaliter ab essentia distinctam, unam
numero esse. Hoc vero jam pateret ex ipsa rei natura; atque si vel solis standum esset
philosophicis, imo naturalibus [12] rationum momentis: quum in re quacumque una
sit numero sicut essentia ita etiam et potestas, sive potentia, quae ad omnia essentialia
se extendat illius unius rei; eadem ratione etiam in Ecclesia una sit numero potestas ex
ipsa rei natura necesse ostenderetur. Nos autem postmodum id ipsum theologicis
probabimus argumentis.
Tum etiam asserimus multiplicationem modorum in potestate. Quod in essentia
qualibet hujusmodi inveniatur multiplicatio, id nemo certe negare potest; evidens quippe et luculentum est in omni substantia, vel imperfectissima quaque, distingui inter
potentiam et actum; ipsam hanc distinctionem autem eam esse, quae inter modos substantiae ipsius distinguit.
At vero, quod etiam in potentia, et, quod hic nostra refert, in potestate, inveniatur
distinctio et multiplicatio modorum, id nemini pariter dubium esse poterit, maxime si
de perfectioribus sermo sit substantiis. Certe si de morali hominis natura agere libuerit,
voluntas est potestatis sedes ipsaque moralis potestas; jam vero haec voluntas, quae potestas est, producit actionem, qui est terminus ejus, alio quidem modo quum agit per
solam cognitionem intellectus, alio vero quum per solum appetitum agit; imo etiam hos
utrosque modos in una actione consocians, jungit illos quidem, sed non in unum commiscet, neque unum in alium permutat. Ut nihil jam dicamus de perfectissimo hujus rei
exemplo quod est in Sanctissima Trinitate: ubi Spiritus Sanctus ultimus vera fide credi-
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tur terminus illius vis producendi, quae est in divina natura ad intra; Pater vero et Filius
unum [13] est principium et origo illius productionis; attamen hujus unici principii
alius est modus existendi in Patre et alius in Filio. Sed de hoc, inquam, nihil nunc
dicimus: namque huic argumento fusius evolvendo specialem alterum librum consecrare statuimus. - Distingui itaque possunt, non solum in essentia, sed in ipsa potestate,
plures modi quibus illa existit et exercetur.
Tum demum affirmamus: sicut per suam multiplicationem modorum non scinditur
essentia, ita etiam per suam multiplicationem neque scindi, neque dividi potestatem.
Quantoslibet modos essentia rei alicujus in se contineat, manifestetque ad extra, semper
tamen in se una est numero. Sic etiam de potestate dicendum est. Potest ipsa quidem, in
existendo et agendo, plures habere modos; nefas tamen est asserere hos modos potestatem in plures discindere partes; quin potius affirmandum omnino, quod est caput rei:
potestatem semper unam numero remanere, modos vero quibus existit, relationes quasdam esse ex quibus constituitur potestatis existentia et operatio, et in quarum unaquaque tota potestas, licet alio et alio modo, eadem tamen numero atque integra invenitur.
Quando itaque asserere curamus Papam et Episcopos unam eamdemque numero
potestatem in Ecclesia tenere, jam patet nos minime contendere hanc potestatem ex
Papa et ex Episcopis veluti ex partibus quibusdam esse conflatam; quod adversarii
incaute et praeter rei naturam pronuntiant; sed vero hanc unam eamdemque potestatem totam aimus esse [14] in Papa, totam etiam in Episcopatu, veluti in terminis
mutuae et necessariae relationis, hic alio, illic vero alio modo.
His ita explanatis, forte jam pronum esset de his maxime modis veram producere
sententiam; nisi id nos moraretur, quod de ipsa natura potestatis, hic ab initio sufficienter non explicata, posset in subsequentibus neque una, neque levis suboriri difficultas.
Satius itaque erit de hac natura potestatis maturiora cum adversariis consilia conferre.
Explanatio naturae potestatis de qua quaestio
In omni societate humana potestas unam obtinet jus supremum (quod gallice, et
italice: la souveraineté, la sovranita., nuncupatur); triplex vero habet jus particulare, hujus summi juris triplex exercitium.
Vel enim jus praescribit, finem et principia praefigendo, auxilia indicando, leges
statuendo, et tunc potestas fit legislativa;
Vel jus dicit, applicando quod tanquam legislativa praescripsit ad particulares personas et causas, et tunt fit judiciaria;
Vel tandem jus exsequitur, omnia ordinate disponendo, et etiam vi cogendo ad ea
quae, sive ut legislativa constituit, sive ut judiciaria pronuntiavit, sive ut exsequens
disposuit, et tunc potestas fit regens ac gubernans.
Potestas itaque in societate humana una est quantum ad jus supremum, triplex
quantum ad jus particulare, [15] sive aliis verbis: una est juxta suam intimam naturam,
triplex juxta modum quo exercetur.
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Ubi hoc etiam obiter notasse juvabit, quod in altero libro fusius exponere curabimus,
sed quod ex ipsa natura rei jam nunc unicuique patet: nempe, inter tria haec jura particularia distinctionem veram intercedere: nam legislativum non est judiciarium, neque
horum alterutrum est regens et gubernans; nihilo secius tamen inter unumquodque
horum jurium et jus supremum nullum dari discrimen; nam et legislativum, et judiciale,
et gubernans, summum jus est; itidemque vice versa: jus supremum una simul et legislativum, et judiciale, et regens gubernansque omni dubio procul esse intelligitur.
Quandoquidem porro Ecclesia sit etiam societas humana, licet ad divinum finem
instituta, haec eadem potestatis natura et in ejus constitutione locum obtineat necesse est.
Est itaque in Ecclesia subjectum aliquod (quale et quantum sit discussio demonstrabit), in quo necessario jus supremum residet.
Hoc subjectum ecclesiasticae potestatis gaudet deinde ex necessitate plenissimo illo
triplici jure particulari, pleno etiam ejus exercitio, quo tandem jus supremum constituitur.
Est igitur haec potestas in primis legislativa; et quum in Ecclesia fides non minus
legibus subjaceat quam mores, seu quod idem est: quum in Ecclesia inter leges, praeter
praecepta, connumerentur etiam et dogmata, quae sunt leges intellectus et fidei, rite
sequitur potestatem legislativam Ecclesiae ea omnia [16] amplecti quae in discussionem
nunc veniunt nomine Infallibilitatas sive Papae, sive Ecclesiae in genere, definientis de
fide et moribus; id est Ecclesiam habere supremi jus Magisterii.
Est deinde potestas judiciaria interni et externi fori, quae communiter appellatur
potestas Jurisdictionis.
Est demum potestas regens et gubernans, quae omnia ordinate disponit, auxilia opportuna adhibet, decreta per vim etiam, maxime autem spiritualem, exsequitur; et, quod
caput est, omnes fideles in unum corpus consociat. Haec etiam nuncupatur potestas
Jurisdictionis, bene tamen vero ab eadem distinguitur etiam, atque curiosius et recte
appellanda est potestas Regiminis et Gubernationis.
Haec omnia quae modo de potestate ecclesiastica disseruimus, Concilium Oecumenicum Florentinum, de Romani Pontificis loco definiens, gnaviter una simul et conjunxit, et distinxit.
In primis namque adtribuit ei jus supremum, dum statuit: «Pontificem Romanum
successorem esse B. Petri principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque
Ecclesiae caput».
Deinde omnia particularia jura, suo quodque loco, eidem decernit.
Decernit potestatem judicialem, dum eum pronuntiat: «Omnium Christianorum
Patrem»; Decernit et legislativam potestatem, dogmata scilicet fidei et leges morum jubendi,
dum eum dicit omnium item Christianorum; «et Doctorem existere»; - [17]
Decernit tandem potestatem regendi ac gubernandi, dum ultimo loco adtribuit: «et
ipsi in Beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam.... » Non tamen quomodocumque, sed ex divina institutione, id est: «a Domino Nostro Jesu Christo...» -

Quid Papa et quid est Episcopatus...

273

Et non qualemcumque, non mancam, non dependentem ab aliis, sed: «plenam
potestatem traditam esse».
Quibus postremis ad initium redit verbis, nempe ad supremum jus denuo et ultimo affirmandum.
Ita Concilium Florentinum. Certe definivit hic etiam, et quam maxime, dogma de
subjecto istius summae potestatis; nos tamen hunc locum adducimus in praesentiarum
eo solo fine: ut tanta auctoritate firmemus nostram de potestatis natura explanationem;
et jam oppido confidimus de hac natura potestatis in Ecclesia luculenter nobis constare.
Verum enim vero antequam ulterius progrediamur, facere non possumus quin contra,
adversarios nostros, bona eorum venia, unum, eumque non levem, moveamus lapidem.
Est enim quod miremur. Doctissimi namque quique atque probatissimi ex istis domesticis adversariis nostris, ultro concedunt Romano Pontifici plenam, id est summam,
potestatem in genere, et summam etiam in utraque provincia: jurisdictionis scilicet pressius sumptae, et regiminis ac gubernationis; ita ut haud dubie declarent schismaticos et
haereticos fore qui eam denegassent. Quare igitur in hac ultima [18] provincia, id est
dogmata et leges jubendi, seu quod idem est: in provincia supremi, proindeque infallibilis
Magisterii, eamdem ipsi recusent, id satis mirari non possumus. Relatio certe et connexio
hujus juris particularis cum ceteris juribus evidentissima est, neque possunt adversarii
non eam videre. Deinde hoc jus particulare magisterii ad supremum jus pertinere, non
minus est evidens. Imo vero hujus specialis juris cum supremo jure non solum relatio et
connexio, sed identitas perfecta et absoluta affatim probatur. Quomodo igitur iidem,
qui juxta Concilium Florentinum plenam potestatem, id est supremum jus, Romano
Pontifici concedunt, qui ei deinde et in iurisdictionis et in regiminis iuribus nihil denegant; quomodo inquam, qua tandem ratione, iidem ipsi, Romano eidem Pontifici, in
jure magisterii summam potestatem abrogare non admodum quidem cunctantur? Ipsi
viderint quomodo secum constent, aut quid quaerentibus respondeant!
Satis egimus de potestate. Sed probe novimus potestatem in subjecto residere. Proindeque si de potestate explanavimus, explanare etiam debemus de ejus subiecto quaestionem.
Quaestio do subjecto potestatis
Subjectum Potestatis est profecto illa persona, sive personarum coetus, quam, vel
quas penes, potestatis est jus.
Porro quantum spectat ad potestatem Ecclesiasticam, inter omnes Catholicos constat: Subjectum [19] hujus potestatis in Ecclesia, generatim sumptum, Papam esse juxta atque Episcopos; necnon Papam omnium Episcoporum et totius Ecclesiae caput
esse, atque tenere primatum honoris et jurisdictionis. Res ipsa, et ratio ejus, de fide
sunt: namque haec est institutio Christi; proindeque ab omnibus Catholicis communi
confessione tenentur.
Id vero, de quo non satis constat, ac proinde disceptatur, hoc maxime est: cujusmodi
videlicet sit relatio ultima inter Papam et Episcopos?
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Relationem primam, eamque normalem, eam esse quam proxime enuntiavimus,
eamque in ordinaria rerum conditione, quando videlicet Papa et Episcopi secum cohaerent, mutuaque concordia operantur, semper vigere, inter omnes convenit omnino. Non ita tamen de relatione ultima, nempe, quando supponitur discidium inter
utrosque: ita ut hinc Papa, illinc vero Episcoporum integum corpus, aut saltem maximus eorum numerus, in diversas abeant partes. Quisnam tunc eorum rerum summa
potiatur? Quodnam tunc sit verum potestatis subjectum? Scissum ne sit in duo? vel
utrum Papa solus? an vero soli Episcopi? quaestio maxima fervet; atque re quidem
vera, non omnino sine causa.
Causam quaestionis hujus ipse Christus Dominus posuisse videtur. Etenim vero ex
una parte, Petro in persona, atque in hac ejus persona Pontificibus Romanis (contra
quorum in Petri jura successionem nulla hic difficultas movetur), Christus Dominus
omni dubio procul contulit plenam in sua Ecclesia potestatem: Sed non minus aperte
contulit eam Apostolis, [20] in quorum jura, pro rata parte, Episcopos successisse, aeque
ac de illa priori successione, omnes conveniunt. Qua quidem agendi ratione non unum,
sed duo potestatis subiecta, Christus in Ecclesia constituisse videtur.
Quod quum ita sit, oppido apparet verissima causa quaestionis. Certe enim haud
dubia regula est: quando quaeritur de subjecto potestatis ecclesiasticae, in determinando
hujusmodi subjecto non esse standum rationibus ut ut probatissimis, et solum id attendendum quod Christus Dominus instituit. Quid igitur re vera instituit Christus? Et
maxime, quodnam ex ejus institutione, in illo ancipiti casu, verum et proprium dicendum est potestatis subjectum? Haec est quaestio pressius definita, in qua prioris quaestionis de relatione inter Papam et corpus Episcoporum ultimus constituitur nodus.
Nos hanc quaestionem omnem non jam hic loci solvendam, sed tantummodo
explanandam curamus. Ad explanationem porro pertinebit rationes expendere: quibus Christus tum Petrum, tum Apostolos, hujus potestatis subjectum jusserit? Cognitis namque terminis quibus jus pactum est, tum demum et jus ipsum, quod illi termini continent, optime patebit.
Certum est itaque in primis potestatem regiminis, ut ab hac ultima exordium capiamus, divinitus collatam Apostolis fuisse, quum dictum sit: «Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei (Act. Ap. XX, 28)».
Certum ex alia parte eamdem potestatem soli etiam personae Petri, et plenissime
quidem, collatam [21] esse, quando ei Christus dixit: «Pasce agnos meos, pasce oves meas
(Joan. XXI, 15, 16, 17)».
At, statim apparet, quod explanationis gratia animadvertimus, Petro aliquid majus
esse adtributum, idque ex duplici capite: et quod soli personaliter detur quod ceteris
omnibus datum est in commune, et quod datum sit supra ceteros omnes; nam ovium
nomine quas Petrus regere jubetur, nemine hic contradicente, Apostoli ipsi, i. e. Episcopi intelligendi sunt.
Planum est deinde Apostolos, sive Episcopos, obtinuisse et potestatem judicialem,
quandoquidem et ad ipsos dictum sit: «Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis
peccata, remittuntur eis: et quorum retinueritis, retenta sunt (Joann. XX, 22, 23)».
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Planum ex alia parte Petrum eamdem pro persona sua accepisse potestatem, dicente Christo: «Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligaveris super terram,
erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis
(Mat. XVI, 18)».
Sed hic etiam ad explanationem pertinebit adnotasse, idem duplex intercedere discrimen quod et prius; nempe, et quod soli Petro detur plenissime quod ceteris in commune, et quod insuper dentur huic soli claves ipsae potestatis, quae ceteris nuspiam datae
leguntur; atque eo ipso supra omnes Petro datae intelligantur.
Evidens deinde est Apostolis sive Episcopis tributam esse potestatem quam dicimus legislativam, [22] aut etiam Magisterii; ad ipsos namque loquutus est Christus:
«Euntes docete omnes gentes (...) docentes eos servare omnia quaecumque mandavi
vobis (Mat. XXVIII, 19, 20)». Evidens ex alia parte: eamdem potestatem tributam esse et Petro. Ipse enim est qui et
cum ceteris docet, et solus audire meruit: «Ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides
tua; et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos (Luc. XXI, 32)».
Ubi rursum idem rerum cernitur delectus. Et solus tenet Petrus excellentiori modo
id, quod ceteri habent, quippe qui deficere ut ceteri non potest; et supra ceteros id habet,
quod eosdem ipsos in fide, ac proinde in docendi munere, solus unus confirmet.
Scio equidem contra hunc locum ex nostratibus etiam non paucos, hodie praesertim,
nullum non movere lapidem. At considerent una cum nobis, quaeso, diligenter haec
pauca:
1°. Facto opus nunquam fuisse ut Petrus confirmaret ceteros Apostolos, consortes
suos et fratres; namque Judas jam abierat in locum suum, ceteri vero Apostoli, speciali
privilegio, perinde ac ipse Petrus, in fide deficere non poterant. Excurrunt igitur et extra
rei veritatem vagantur, qui officium his verbis Petro impositum ad ipsius personam
solam reducere, et quantum vita ejus tantum modo duraturum asserere malunt (1).
2°. [23] Accedit, quod Petrus eos fratres confirmare jubetur, quos Satanas expetivit ut
cribraret sicut triticum. Certum est autem, pro rerum humanarum ut sunt natura, et Dei
(1) Vehementius mirandum est illud, quod legimus in libello cujus mentionem fecimus.
«Petro, inquit, munus a Chiristo fuit impositum, ut postquam poenitentiam egisset, fratres suos
firmaret in illo passionis suae calamitosissimo tempore... ne regnum Christi... prima illa vehementi tempestate corrueret (pag. 3.)». Pro illo, igitur, passionis tempore tantum? At ubi legitur
Petrum illo tempore Apostolos confirmasse? Nonne tum maxime poenitentiam agebat, et ipse
potius confirmandus erat quam confirmare poterat? Verum, ne quidem tempus tum erat quo
Petrus fungeretur hoc munere, ut auctor dicit, confirmandi; quum Apostoli suo munera Apostolatus certe nondum fungerentur. Haec igitur somnia sunt.
Quod porro ulterius addit auctor libelli, ut aliqnantulum tam exclusoriam interpretationem
mitiget, scribens: «Tamen in hac circa Petrum et Apostolos in illo passionis tempore Christi
oeconomia fuit adumbrata, praefigurata, et allegorice praenuntiata illa specialis providentia, quam
Deus habiturus esset circa cathedram Petri (ib.)»; hoc inqnam nihil juvat. Nam si illa oeconomia
non nisi vanum somnium dicenda est, et haec providentia tanti etiam valebit; neque aliquid
adumbrare, praefigurare, aut allegorice praenuntiare unqnam poterit res vana et futilis.
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sapientissima justitia, Satanam obtinuisse qeod expetierat; secus non oraret Christus pro
Petro. Jam porro diximus Apostolos in hac cribratione nihilo magis defecturos fuisse,
quam ipse Petrus; et pro ipsis igitur utique oravit Christus. Cur vero id palam professus
non est? Immo cur palam aliquid contrarium asseruit? Vos, inquit, expetivit Satanas ut
cribraret; Ego autem rogavi pro Petro! Cur igitur, nisi quia quum Vos diceret, non hos
maxime praesentes intenderet, sed omnes eorum successores, qui revera quidem et vehementer a Satana cribrandi erant? De Episcopis ergo futuris loquebatur. Eodem pacto et
non pro Petro solo, sed vero maxime pro futuris ejus successoribus, ne deficerent, oravit.
3°. [24] Accedit, quod illa fidei inimica cribratio, a Satana peragenda, causa erat cur
Christus oraret ne Petrus in fide deficeret. Effectus igitur hujus orationis debet tantum
durare, quantum et causa ejus. Atqui Satanae iniqua tentamina perduratura esse usque
ad finem mundi, nemini dubium est. Et Petri igitur fidei virtus, eique impositum officium confirmandi, usque ad finem perseveret, perinde est necesse.
4°. Denique consideratum venit: illis Christi verbis Petro impositum fuisse offcium
aliquod sollenne, sed et jus ad alios concessum. Sollennia autem jura et officia neque
a Christo constituta sunt, neque a Spiritu Sancto in codicem evangelicum relata talia,
quae (ad mentem adversariorum loquor) post viginti, vel triginta annorum spatium, jam
vixisse dicenda forent. Praaeterquam quod tali hypothesi admissa, jam de nulla sententia
Christi, de nulla institutione ejus, de nullo jure ne dicam Papae, sed ne Episcoporum
quidem, aliquid certi et rati stare amplius posset. Dixit utique Christus: Tu es Petrus! Tibi
dabo claves! Quodcumque ligaveris! dixit id quidem; sed cur impediar contendere pro illo
viginti, vel triginta annorum spatio id tantum edixisse? Eodem jure et de omnibus quae
ad Apostolos loquutus est Christus, idem ipsum contendendum permittitur; neque tunc
alius licentiae finis, nisi quum aliquando totius Ecclesiae tandem pessumdaretur constitutio. Aut hic igitur finis, aut certe stat, illis verbis Christi firmata, Petri summa ista
etiam legislativa potestas; stat supremum jus magisterii.
Non me fugit adversarios etiam ex traditione pro [25] hoc suo negativo placito negativum proferre argumentum: silentium videlicet quinque circiter priorum seculorum;
quorum ajunt, siquis patrum haec verba Christi interpretatus est, ea ad Romanos Pontifices referre suspicatus est nemo (1). Possumus non concedere; sed demus, si lubet. Quid
tandem inde? Flocci forte faciendum erit sequentium seculorum magis magisque in dies
(1) Certum est plures ea Patribus illorum seculorum dum verba haec interpretarentur,
potissimum respexisse ad defectionem Petri, passionis tempore, ejusque mox sequutam conversionem, ad quam illa verba sine dubio alludunt; minus autem, vel etiam nihil curasse de confirmatione fratrum, de qua directe agunt verba illa, et neglexisse eum sensum, qui postea ex his
verbis magna consensione erutus est. Attamen certum est etiam: ex eo quod per aliquod temporis spatium Doctores aliquem sensum ex verbis Scripturarum eruere praetermiserint, haudquaquam sequi eumdem in iis non inveniri, et sequentes doctores; eoque magis Ecclesiam ipsam,
pleniorem et integrum sensum verborum illorum non posse determinare. Verba enim manent,
locus Scripturarum est semper qualis est; neque ulla praetermissio, aut ad alios sensus probabilis et non contradicens applicatio, possunt contra jus praescriptionem inducere.
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luculentum testimonium? Aut negativum argumentum in fidei negotio probandi vim
usurpabit? Maxime vero quum habeamus tam positivum, perspicuum, disertissimum
Sacrae Scripturae et Christi ipsius eloquium, quod, velint nolint, si semel ad unguem
interpetrandum est, alio sensu quam quem explanavimus, explicari nequeat?
Jam satis sit de hoc loco evangelico; quem plenius expendendum ideo curavimus,
quia in tota hac controversia ad rem mirum quantum facit; tum etiam quia ob nullam
aliam utique, nisi ob hanc causam, adversarii nostri eidem prae ceteris infitias ire majori
impetu adnisi sunt.
[26] Habet igitur et Petrus summam legislativam potestatem, habet summum jus
magisterii, etiamsi solus spectetur; et supra omnes habet.
Agebamus hactenus de juribus particularibus; superest nunc jus supremum, cui omnia
illa veluti suo firmamento innituntur. Porro, explanatio quam suscepimus hujus de
subjecto Potestatis quaestionis tum demum omnibus numeris absoluta erit, quando
constiterit qua ratione Petrum, qua vero Episcopos, Christus Dominus istius ultimi, id
est summi in omni potestate ecclesiastica juris subjectum renuntiaverit.
Quod Petrum hujus juris summi verum ac proprium subjectum Christus creaverit,
de hoc nemo, ne adversariorum quidem, ambigit unus. Et sane, manifestum prostat
creationis decretum: «Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam
(Mat. XVI, 18)». - Queis verbis, non particulare illorum priorum ullum, non legislativum, non judiciale, non regiminis; sed hoc ipsum omnino, jus nempe in genere summum, et in ipso cetera omnia, Petro Christum contulisse nemo non videt. Petrus Petra
creatur, et petra totius et pro semper Christi Ecclesiae; scilicet creatur omnium in ea
jurium ac potestatum fulcrum, fundamentum et radix. Hoc vero ipsum est jus summum, quod Petro his verbis collatum est. Verba, amplissima sane et efficacissima, haec
ipsa sunt quae constituunt regium illud, seu potius Pontificium diadema, quod solius
Petri proprium est, quod cum ipso communicare potest nemo.
[27] Nescio penitus quomodo nonnulli ex nostris possunt objectare hic nobis, veluti
aliquid contrarium, plurimorum Patrum interpretationem, qui fidei a Petro confessae
hoc privilegium Petrae adtributum intelligunt! Jam ad satietatem objectioni huic responsum est sexcenties. Protestantium hoc est inventum, quod tamen isti nostri recoquere
non dubitant. Forte eos latuerat nos Patribus illis non contradicere, et fidem Petri una
cum illis, eodemque sensu extollere? Sed num nam et hoc ignorabant: fidem illam non
fuisse abstractam, sed personalem Petri; neque aliquid abstractum Christum alloquutum
fuisse, sed vero personam Petri; et, quod caput est, illud pronomen Tu, quo usus est
Christus, habere suum sensum litteralem, qui nulla interpetratione metaphorica, aut ad
aliud accommodata, loco suo moveri possit, et semper manet hoc quod dicit; id est: Tu!
id est Petrus in persona? Num tandem et hoc ignorant fixum ratumque essa sensum
litteralem prae primis retinendum? Parcant igitur cavillationibus, et maneat Petro jus
suum, jus Petrae, id est omnium jurium jus summum.
Nunc ad Episcopos veniamus. Quod Episcopi ex institutione Christi ejusmodi jure
potiti sint, de hoc ambigere licet, immo potius recte ambigitur. Nullum etenim prostat
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decretum Christi, nullum de ullo testimonium Scripturarum. Testimonia quae de juribus particularibus agentes non ita pridem adduximus, jam fere omnia sunt quae in
gratiam Episcoporum in sacris eloquiis invenire est, quaeque ab adversariis identidem
citantur. Siqua supersunt, paria sunt [28] illis. Alia autem, quibus jus summum Episcopis adscriberetur, si qua ab adversariis conquirebantur, aut nulla sunt inventa, aut perperam in medium adducuntur.
Verum quidem est continere Evangelium aliquem generalem locum unum, qui Apostolis simul sumptis plenam et quasi hanc summam potestatem adtribuere videtur; nempe quando eis dixit Christus: «Sicut misit me Pater et ego mitto vos (Joan. XX. 21)». Cui
simile est illud quod dixerat superius: «Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos
in mundum (Joan. XVII, 18)». Hoc verissimum est, neque nos contendimus Apostolos, successoresque eorum Episcopos, singulos pro sua parte, plenam potestatem vere
non participare; quinimo diserte asseruimus eos, tametsi, alio modo ac Papa, tamen
totam et integram potestatem inter se in solidum obtinere, et sic etiam summum jus
quodammodo participare. Sed vero quum distinxerimus inter particularia jura (quae
quidem integram potestatem explent et aequant), et inter illam specialem rationem,
sub qua tota potestas peculiari modo consideratur veluti sui ipsius principium, et
omnium jurium summum jus et ultima ratio; quum, inquam, haec distinxerimus: jam
hac ipsa distinctione, in re et veritate profecto fundata, prohibemur admittere verba
Christi, modo recitata, de summo illo et ultimo potestatis jure Apostolis tributo intelligi posse. Commode enim haec verba: «Sicut misit me Pater et Ego mitto vos!» intelligi possunt de omnibus illis particularibus et in suo genere summis juribus quibus
summa potestas expletur et aequatur; neque ulla est necessaria ratio ut [29] de hoc
ultimo et absolute summo jure per vim intelligantur. Quin immo, ut non intelligantur, ratio sufficiens in promptu est.
Et sane, si illa verba: «Sicut misit me Pater et Ego mitto vos!» pressius acciperentur,
maxime veto illa particula: sicut, et de hoc summo jure interpretarentur, sequeretur
prorsus: unumquemque Apostolonum missum esse a Christo, sicut et ipse missus fuerat a Patre. Hoc autem unicuique adtribueret illud summum jus ex integra causa, et
independenter quidem ab aliis. Ita certe, si ita pressius. Quantumvis porro lenire postea hunc rigorem voluisses, atque asserere Apostolos his verbis, non singulos seorsum, sed omnes in solidum summum jus accepisse, nonne statim videres illa eadem
verba mire contorqueri et penitus evacuari? Nam sine dubio tunc Apostoli non essent
missi sicut Christus. Christus enim suam potestatem solus unus et cum nemine alio in
solidum tenebat; Apostoli autem, secus omino ac Christus, in solidum eam tenuissent
omnes, et solus eorum tenuisset eam nemo. Non igitur sicut Christus.
Necesse proinde est ut dicatur, illis verbis «Sicut misit me Pater et Ego mitto vos!»
Christum largitum esse Apostolis omnem potestatem similem illi suae quam secum ex
alto attulerat; sed potestatem in sua re spectatam, id est: et Magisterii seu legislativam, et
judiciariam, et regendi ac gubernandi; nam, quantum ad haec omnia, in cunctis Apostolis et Episcopis vera probatur illa particula: sicut; non tamen adtribuisse iisdem potesta-
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tem in suo ut ita dicam apice sumptam, id est: ipsius potestatis summum [30] personale
jus, et ultimam rationem personae inhaerentem; nam tum neutiquam misisset eos sicut
et ipse missus fuerat a Patre.
Haec videntur affatim sufficere ut hic locus evangelicus a tali interpretatione excludatur; neque opus nobis est ad aliam rationem confugere; quae tamen non minoris est
ponderis. Sane, si iste locus id probaret quod contendunt, nimium oppido probaret.
Tum enim omnia illa munera, quae vidimus Christum tanta cura et industria in caput
Petri contulisse, uno hoc verbo e medio tollerentur. Porro qui nimis probat, nihil probat. Sed hac ratione plenius explicanda supersedemus, quum illa una ratio vera sit et
omnino sufficiat; hoc autem explicare et nimis longum sit, et opportuniori loco fieri
possit, et referatur ad rem, quae ex se ipsa patet.
Itaque locus iste evangelicus, qui hic solus aliquid valeret, etsi de cetero plurimum
valeat, ad hoc tamen summum jus Episcopis vindicandum nihil profecto confert. Nunc
autem facillimum erit ostendere alia loca multo infelicius et omnino perperam adduci.
Non admodum ad rem, verbi causa, in medium profertur ille locus, ubi scribit Apostolus: «Superaedificati super fundamentum Apostolorum et Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu (Ephes. II, 40).» Namque dubio procul non de fundamento potestatis et jurisdictionis, aut summi juris de quo quaestio, sed nonnisi de fundamento fidei verba hic facit Apostolus. Fidei autem fundamentum testimonium est
fide dignum. De testimonio igitur cui fides superstructa sit, verba haec intelligantur [31]
oportet. Quod autem verba haec sic intelligenda sint, auctor est ipse idem Apostolus.
Omitto quod illic loci vel ipse sermo ejus sit de fide et de gratia sanctificationis, ex
eadem promanante. Solum hoc unum sufficiat: sanctum Paulum Prophetas aeque ac
Apostolos illis verbis pronuntiare fundamentum. Cujus autem rei fundamentum Prophetae? Minime certe Ecclesiae totius qualis est, aut potestatis in ea; eo vel minus summi
juris; sed fundamentum fidei sunt utique Prophetae, idque in quantum praebent nobis
testimonium fide dignissimum. Eadem ergo ratione fundamentum nostrum et Apostoli; saltem ex hoc loco S. Pauli; nam quod ex aliis eloquiis pleniori sensu Apostoli fundamentum dicendi sint (certe vocati sunt a Christo ad consortium ipsius potestatis), id jam
asseruimus ipsi, et in quaestione nullo modo ponimus.
Quod vero hic dicat Apostolus: «ipso summo angulari lapide Christo Jesu» magis
adhuc confirmat quod asseveramus, nempe de fidei fundamento sermonem esse. Quomodo enim Prophetae huic lapidi, Christo Jesu, innixi intelliguntur, nisi quia eum praedixerunt? Sic et Apostoli, ut paritas servetur qua hic Prophetis aequantur, eadem ratione, quia
eum praedicaverunt eidem innituntur. Illi praedicendo, isti praedicando, facti sunt utrique fundamentum fidei nostrae, quod tandem angulari illo lapide Christo Jesu fulcitur.
Perperam igitur adducitur hic textus ex Apostolo. Profecto, si serioribus temporibus
scripsisset, quum jam testium numerus creverat, potuisset eodem sensu, eodemque jure
dicere: Superaedificati super fundamentum [32] Apostolorum, et Prophetarum, et Martyrum, et Confessorum, et Virginum. Nam nos omnes, nostraque fides, certissime nunc
temporis tali fundamento testimoniorum superaedificata est.
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Misso jam semel hoc loco, alium non video superstitem ullum. Nam ille qui profertur alicubi: «Ecclesiam esse columnam et firmamentum veritatis (Tim. III, 15)»;
neque de Apostolis agit, sed de Ecclesia in genere; neque de potestate in Ecclesia, eo vel
minus de summa, sed de veritate.
Conquisitis igitur undique testimoniorum locis, nulla diligentia inveniri potuit aut
potest vel unus, qui Apostolis, sive Episcopis, adtribuat summum in Ecclesia jus, summamque potestatem. Ubi hoc probe observandum est, quod quum in ceteris juribus et
potestatibus donatio a Christo bis largita fuisset, semel Petro, atque iterum Apostolis; in
hoc summo jure largiendo semel tantum facta est, et soli quidem Petro.
Haec sufficiant. Quaestio de subjecto potestatis in Ecclesia, quale id Christus Dominus creaverat iis omnibus documentis quibus creatio haec firmatur, coram productis, non dicimus quod jam soluta sit, quamvis alicui ingenue rem consideranti id forte
non immerito jam videri possit, attamen certe explanata est. Scimus nimirum quid
causae fuerit ut haec quaestio oriretur: duplex ille videlicet decretorum Christi ordo;
scimus deinde quibus terminis contineatur. Hoc postremum tamen accuratius etiam
determinandum operae pretium erit.
Duo itaque hac in re Christi decretorum sunt ordines: [33] alius qui ad Petrum
solum refertur, alias qui ad Apostolos. Utrisque his decretorum ordinibus, ibi Petro, hic
Apostolis, confertur potestas in Ecclesia. Primum igitur quod in mentem venit, inspecta
tali rerum conditione, non aliud esse videtur quam quod duplex sit in Ecclesia potestatis
subjectum. Neque refert quod non eodem gradu aut jure rerum summa potiantur; etiamsi
non omnino pares sint, duo tamen sunt.
Jam vero ex prius explanatis, de ipsa scilicet potestatis natura, et jam certum est, et
deinde accurate demonstrabitur, potestatem in Ecclesia unam eamdemque numero esse.
Quomodo igitur duplex potest esse unius potestatis subjectum? Et tamen duplex
non esse non potest: stat enim verbum Christi, et non stare non potest profecto.
Ut ex hisce angustiis in liberiorem campum prodeatur, duae sunt inventae viae,
quarum unaquaeque sui generis sententia est et doctrina: altera quidem vera, altera
autem falsa; quarum unaquaeque tamen, expresse nullam distinctionem in subjectum
potestatis inducit.
Altera igitur earum ea est quae docet: verum et proprium potestatis subjectum Papam
esse, cum Episcopis certe si ipsi consentiunt; sed etiam, si ita res evenerit, sine Episcopis,
saltem sine quantumvis magno aut etiam majori Episcoporum numero; nam quod omnes
unquam a Papa desciscant, id haec sententia non admittit, et recte quidem.
Haec doctrina vera est, eamdemque et nos propugnamus, [34] nisi quod in definitione subjecti distinctionem adhibere necessarium putemus, cujus ope veritas istius doctrinae in pleno lumine collocetur.
Altera vero sententia ea est quae tenet: verum et proprium potestatis subjectum Episcopos esse generatim, cum Papa utique, tamquam cum suo capite, cui competant omnes
praerogativae honor is et jurisdictionis; nihilo tamen secius, si ultimum veniat discrimen, et Papa dissentiat, etiam sine Papa; saltem sine hac persona Papae dissentientis, cui
tunc alia substitui potest.
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Hanc doctrinam falsam ostendemus: interim tamen monemus et hanc sententiam,
pejorem tamen in modum, eodem vitio laborare, quod et priori illi sententiae impedimento est, ne plena omnino et probatissima illico appareat. Id vitii autem in hoc
consistit, quod et haec sententia, non duplex (quo tandem modo duplex? inferius
patebit), sed unicum supponat potestatis subjectum.
Pejorem tamen diximus conditionem hujus alterius doctrinae. Nam sane, simul ac
unicum supponit potestatis subjectum, et ex una parte in ejusdem ratione maximas, imo
potiores partes Papae adtribuit; ex altera tamen parte reliquis Episcopis jus concedit et
potestatem judicandi atque deponendi Papae, cui illas partes potiores in ratione subjecti
nihilominus adtribuerat; jam oppido patet: in illo ultimo saltem rerum discrimine, hanc
sententiam non jam potiora, sed nulla jura Papae concedere, aut saltem omnia jura tum
certe perimere, Papamque ex ratione subjecti potestatis tum penitus expungere; et sic,
ingenti hujusmodi [35] contradictione in se admissa, sententiam hanc se ipsam destruere. Profecto in illa priori nullam hujusmodi contradictionem deprehendere licet.
Verum enim vero non hoc unum isti sententiae in crimine ponendum erit; videbimus namque eam, si semel admittatur, totam Ecclesiae constitutionem sursum deorsum versare. Sed de his postea. In praesentiarum autem id tantum monemus, quod et
ista sententia perperam unum tantum subjectum potestatis in Ecclesia esse opinatur,
quum Christus Dominus subjectum constituerit duplex.
Observavimus porro superius, neque illam priorem magis hanc distinctionem curare. Attamen distinctio haec omnino curanda est, et ex ipsa demum totius quaestionis solvitur nodus. Remanet itaque tamquam postulatum: ut probetur hujusmodi
distinctio in ipso subjecto potestatis ecelesiasticae. Et hoc pertinebat ad explanationem totius hujus de subjecto quaestionis.
Resumitur questio
In primis igitur probandum a nobis est potestatem in Ecclesia unam numero esse,
proindeque nullo modo scindi posse in partes.
Probandum deinde est, secundo loco: subjectum potestatis, a Christo institutum,
non unum absolute, sed neque dicam duo omnino, verum enim vero duplex revera esse.
Quomodo autem duplex? id modo plenius aperiendum est. Paucis rem explanabimus.
Subjectum olim in scholis fere id audiebat quod [36] et substantia. Quemadmodum substantia dicitur subesse accidentibus, accidentia veto inhaerere substantiae, ita
pronuntiabatur et de subjecto; nisi quod subjectum magis coarctabatur quam substantia,
et pressius significabat ipsam substantiam in quantum ei inhaerebant accidentia, eamque
solam cui inhaererent. Hoc sensu dicebatur cum adjecto: subjectum inhaesionis. Substantia itaque latius patebat quam subjeetum; ita ut Deus optimo jure dici poterat substantia; dici autem non permittebatur subjectum; cum ejus substantia in nullam veniret
compositionem cum accidentibus.
Hic erat olim in scholis genuinus et accuratus sensus hujus vocis: subjectum. Postea
tamen latior eidem adtributa est significatio; et quin aliquid dicam de latissimo ejus, in
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recentiori praesertim philosophia, usu et abusu; satis erit monuisse: in Theologia etiam,
maxime vero in morali, juxta atque in jure, nunc communiter subjectum idem ferme
valere quod et suppositum, sive personam, cui aliquid adtribuitur.
Hoc igitur posteriori sensu vocem subjecti hic usurpamus; quod ceteroqui adnotasse supervacaneum non erat, ne forte communis vocis significatio cum metaphysica
significatione ejusdem commisceretur in disputatione, ubi etiam metaphysicas rationes opus erit adducere.
Duplex itaque dicimus Ecclesiasticae potestatis subjectum; id est, duplicem speciem
personarum quibus haec potestas adtributa est a Christo: altera species est sola persona
Petri, seu Papae; altera vero est integer coetus Apostolorum, seu Episcoporum. [37]
Attamen non ita asserimus duplex, ut sint duo separata subjecta. Nam quum potestats sit una, si subjecta separarentur, potestas etiam: divideretur necesse foret. Alio
igitur modo est duplex, et quidem sequenti.
Si potestas ipsa directe attendatur, et subjectum sumatur materialiter et quodammodo substantialiter (id est, non uti subjectum formaliter, sed uti potestas ipsa in
omni sua ratione subsistendi); tunc utique dicendum erit subjectum unum esse: Papam scilicet et Episcopos una secum cohaerentes. Quod si tamen non potestas, sed
subjectum attendatur directe, et subjectum sumatur formaliter, i. e. uti subjectum;
tunc recte et necessario dicendum erit: subjectum esse duplex, id est, ita comparatum,
ut illud prius subjectum, materialiter et substantialiter sumptum, existat in duobus
terminis, ad invicem se referentibus; seu, quod idem est, ut sint duo subjecta relativa.
Quum autem potestas una sit substantialiter, et per hujusmodi subjecta non distinguatur nisi relative, rursum atque necessario affirmandum est potestatem, sicut in
utroque simul; sic etiam in alterutro subjectorum, totam et integram esse. Tunc omnis
quaestio ad hoc solum tandem reducitur: ut unicuique terminorum relationis adsignetur suus proprius locus, et explicetur quomodo in unoquoque eorum tota illa eademque resideat potestas.
Jam vero in omni relatione quae est inter duos terminos, termini ita ad se referuntur:
ut alter eorum sit primus, alter necessario secundus; ille teneat locum principii, hic
autem locum termini proprie dicti. [38] Alio aliquo modo relatio terminorum nequidem cogitari potest, incipiendo inde a mathematicis artibus: ubi alia aliam unitas praecedit, aliud punctum consequitur aliud; usque ad psychologicas et theologicas scientias:
ubi tandem sublimissima relationum omnium attingitur prototypa relatio, quae ea in
SS. Trinitate: in qua Pater (logice tantum, pro rei natura) concipitur prius quam Filius;
Pater vero cum Filio prius quam Spiritus Sanctus. Relatio igitur omnis ita se habet
profecto; et alio aliquo modo nequidem cogitari potest.
Ex quibus omnibus jure nunc meritoque colligere fas est, quod, si potestas ecclesiastica una eademque sit numero, quae in partes dividi non possit; si duo sint tamen hujus
potestatis relativa subjecta, quae eam haudquaquam dividant: Papam et Episcoporum
coetum; si inter relativa hujusmodi subjecta non possit alia esse relatio nisi ea quae
intercedat inter primum et secundum, inter principium et terminum, jam omnino pateat: totam potestatem residere in Papa, et totam etiam in Episcoporum coetu; prius ta-
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men in Papa, et tamquam in principio; secundo autem loco in Episcopis, et tamquam in
termino; licet hic terminus intrinsecus potestatis fiat deinde ipsemet principium, in
externa hujus potestatis relatione ad ejus terminum extrinsecum, qui est populus fidelis.
Hunc in modum sensus quaestionis quam solvendam assumpsimus, omni fere ex
parte explanatus est; et nunc licitum erit nobis eamdem quaestionem iterum proponere,
sed jam in ejus pleniori et integra significatione.
Quaestio ultima [39]
Num potestas ecclesiastica potest scindi in duas vel plures partes; an potius ex necessitate potestas
haec ipso numero una est, et residet tota in Romano Pontifice et tota in Episcoporum coetu;
attamen (quum unitas numerica potestatis, quae ejus substantiam signat, non excludat multiplicationem modorum in existendo), num necessario residet in Romano Pontifice et in Episcopis unico
tantum modo, veluti in unico subjecto substantiali; an potius residet duplici modo, et veluti in
duplici subjecto relativo; in Papa quidem tamquam in primo, id est tamquam in principio:
proindeque (quum Papa sit persona) personaliter, et (quum sit primus) independenter, quamvis
nullo modo separate; quod esset contra ipsam naturam relationis; denique (quum sit persona
unica) residet in Papa et materialiter juxta et formaliter considerato; - in Episcoporum vero coetu
residet tamquam in secundo subjecto relativo: proindeque (quum Episcopi non sint persona, sed
collegium personarum) non personaliter in unoquoque tota, sed collective; et (quum veniant secundo loco) non independenter, sed dependenter; denique (quum non sint unica individua persona sed
coetus personarum, ex quo aliquae deficere possunt) residet non in coetu Episcoporum materialiter
simul et formaliter considerato, sed in coetu Episcoporum sumpto tantum formaliter?
[40] Talis est quaestio. Quod hic addidimus de coetu Episcoporum formaliter considerato, non vacat ulterius nunc statim explicare; nam et plana res est, et uberrime ipsa
disputatione explanabitur.
Talis igitur est tota et plena haec quaestio. Qua vero conclusione eam absolvemus, id
vel innuere non est nunc opus; ea omnia namque quae exposuimus satis indicarunt in
quam partem sententia nostra flectatur, et ubi arbitremur consistere rectum.
Rem ipsam aggrediamur.

***
Solutio questionis [41]
Exordium ab hujusmodi principiis sumemus, quae certissima esse inter omnes
constat. Hujusmodi prae primis existimamus esse sequens, in quo tamen quum sermo
sit de substantia Ecclesiae, curae nobis prius esse debebit accurate enuntiasse: quid
nomine substantiae Ecclesiae pressius intelligamus, maxime quod in disputationibus
theologicis rarius hoc substantiae nomen Ecclesiae adaptetur.
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Dubio igitur procul sua est Ecclesiae substantia, quum omnis res substantiam habeat
suam; imo substantia ipsa nihil aliud significet ultimo, nisi rem per se existentem; rei
autem nomine etiam moralia entia, qualis Ecclesia est, commode intelligi possint. De
Ecclesiae tamen substantia disserentes, non omnino hac ultima et absoluta vocis significatione substantiam usurpamus; sed potissimum eo sensu, de quo S. Augustinus
loquitur, dum dicit: «non aliter in sermone nostro essentia quam substantia solet intelligi (de Trin. VII, 4)». Eodem ergo sensu substantiam quo et essentiam intelligimus.
Essentia porro communiter censetur: id quo quid est; unde etiam frequenter quidditas audit. Idem igitur erit et substantia; intima videlicet proprietas rei, seu etiam
omnes ejus proprietates immutabiles, quae rem in suo proprio esse constituunt, et
eam a ceteris distinguunt.
[42] Attamen aliquod discrimen, usu saltem, inductum est inter essentiae et substantiae vocabula. Essentiae enim vox metaphysicam maxime, in ipsis metaphysicis, notionem refert substantiae vero nomen, quamvis in metaphysica late obtineat, tamen physico rerum conceptui commodius aptatur.
Essentia Ecclesiae igitur erit nobis illa vita supernaturalis et divina, in gratia Dei
utique consistens, qua Ecclesia dubio procul in suo proprio esse immutabiliter, et a ceteris distincta, constituitur.
Substantia vero Ecclesiae poterit optime a nobis inteligi haec ipsa vita in quantum
consideratur re existens; id est: erit ipse coetus hominum qui hac vita vivant, informatus
iis omnibus proprietatibus quae essentiam Ecclesiae efiiciunt; aut, quod idem est, erit
ipsa Ecclesia ex essentia sua vivens.
Haec ad rem nostram sufficiant, et nunc jam tutius ponamus:
Principium primum
Ecclesia, quantum ad substantiam, una est; quantum ad existentiam tamen, habet plures
modos subsistendi.
Res est minime dubia. Quod enim substantia Ecclesiae una sit, in hanc veluti legem
certissimam, adversarii juxta ac nos, sancte juramus. Quod vero ad plures ejus modos in
subsistendo spectat, id etiam nullum facesit negotium.
Statim namque perspicimus modos subsistendi Ecclesiae [43] duos saltem esse distinquendos omnino: alterum activum, passivum alterum; illum latissimo vocabulo nuncupare possumus producentem, hunc vero productum. Ad alterum refertur Papa, Episcopi et Clerus universus; ad alterum vero populus fidelis. Duo itaque sunt subsistendi
modi; attamen in utroque eorum tota substantia Ecclesiae, id est; omnes eius proprietates, characteres, dotes; unitas, exempli causa, sanctitas, Catholicitas, Apostolicitas et si
quae aliae, omnis, inquam, substantia aeque hic et illic invenitur; licet alio modo in
pastoribus, nempe active; alio sine dubio in fidelibus, passive scilicet.
Haec omnia mire liquent ex notissimo loco Apostoli, ubi in primis substantiam
Ecclesiae describit, quod sit: «unum corpus et unus spiritus (Eph. IV, 4)» omnium qui
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Ecclesiam constituunt, quibus deinde sit: «unus Dominus; una fides, unum baptisma
(i. e. Sacramenta)» (ib. 5) et quorum «unicuique data sit gratia (ib. 7)». Haec certe ipsa est:
substantia Ecclesiae: sed non minus evidentes sunt modi quibus eadem existit; namque:
«Ipse dedit quosdam quidem Apostolos, alios vero pastores et doctores (ib. 11)» quos
ordinavit: «ad consummationem Sanctorum in opus ministerii (ib. 12)». Ex una igitur
parte, sunt Apostoli et pastores, ex alia vero sunt omnes iidem sancti, id est fideles, qui
hoc opus ministerii in se experiuntur: «donec occuramus omnes in unitatem fidei... in
virum perfectum.... ut jam non simus parvuli.... veritatem autem facientes in charitate,
crescamus per omnia in illo qui est caput Christus (ib. 13, 14, 15)». - Et unitas igitur [44]
substantiae Ecclesiae affirmata est, et plures ejus modi distincti; hi duo nimirum: eorum
qui ministrant, et eorum qui ministrantur.
Nihil ergo jam amplius desiderari potest sive ad unitatem substantiae Ecclesiae, sive
ad hanc distinctionem modorum comprobandam. Hoc unum tantum liceat nobis, pro
rei gravitate, iterum, iterumque notare: nempe ea omnia quae substantiam Ecclesiae
constituunt, eadem aeque et apud illos inveniri qui ministrant, et apud istos qui ministrantur. Sic, verbi causa, fides, quae maxime ad substantiam Ecclesiae spectat, immo
vero et ipsa infallibilitas in fide, una eademque est apud utrosque, populusque fidelis
non minus in ea infallibilis est quam omnes Episcopi et Papa. Tantummodo haec fides
infallibilis penes Papam et Episcopos est per modum docentium, id est eorum qui ministrant; penes populum autem per modum eorum qui docentur, et qui ministrantur.
His explicatis possumus nunc sequentem hanc jure statuere Conclusionem.
Conclusio prima
Modi quibus una eademque Ecclesiae substantia in existendo subsistit, duo in primis sunt
relativi: quorum alter se habet tamquam principium, et vocari debet: POTESTAS; alter vero se
habet tamquam terminus illius prioris, et est subdita plebs fidelium.
***
Postquam primo loco consideravimus substantiam Ecclesiae, secundo loco consideratum venit ipsa potestas [45] in Ecclesia; de qua sicut prius in explanatione quaestionis
innuere curavimus, ita hic affirmando asserimus haec duo: potestatem quidem in Ecclesia, si in se, et quasi essentialiter consideretur, unam omnino esse; attamen in existendo,
et in exercitio suo, duos itidem habere modos relativos subsistendi.
Quum autem res ista perplexior sit, majoris claritatis gratia, duo dabimus de re una
principia: aliud de unitate potestatis, aliud de modis quibus subsistit.
Principium secundum
Potestas Ecclesiastica, in qua tota substantia Ecclesiae tamquam in suo principio, et quidem
adaequato, subsistit, essentiatiter una eademque est numero.
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Hoc principium contra eos omnes hic adstruitur, qui potestatem Ecclesiasticam in
duas partes incaute, ne dicam insane dividi posse existimant, et hoc facientes, ne suspicantur quidem quale facinus committant.
Asserimus itaque potestatem ecclesiasticam unam numero esse, neque eam dirumpi
posse in partes. Ratio potissima, quaeque sola una sufficit, est ipsa natura rei. Sic autem
brevissime enuntiari potest: Una est substantia Ecclesiae, una etiam est in ea potestas.
Quid enim est potestas ecclesiastica? Est plane ipsa substantia Ecclesiae considerata
tamquam principium adaequatum suimetipsius, cujus deinde principii terminus et complementum invenitur in reliqua [46] parte Ecclesiae, quae extra rationem potestatis consistit, eamque non participat, id est in plebe fideli.
Metaphysica forte haec definitio videbitur; sed bono suo est etiam et practica, et
tanto pluris aestimanda, ut mox patebit.
Jam vero, si potestas ecclesiastica est ipsa Ecclesiae substantia considerata ut principium: quum in una substantia metaphysice repugnet plura dari principia ejusdem, consequens est id quod asseruimus: In Ecclesia, sicuti substantiam, ita etiam unum numero
dari principium, id est potestatem. Res ipsa clamat.
Diximus practicam etiam esse definitionem nostram. Id paucis exemplis ostendere
sufficiet.
De substantia Ecclesiae est, verbi gratia, character quem ajunt Catholicitatis. Jam
vero Catholicitas veluti a suo fonte, a potestate manat. Sed fac sit in duo divisa potestas, quomodo Ecclesia catholica erit? Materialiter id forte poterit ad tempus, quamdiu utraque pars secum materialiter cohaerebit; sed formaliter et ad longum non poterit unquam, nisi statuatur potestatem non posse scindi in partes, quia est principium
substantiae Ecclesiae, et quia unica est juxta atque haec substantia ipsa. Neque reponas: etiam cum duobus subjectis relativis id mali non magis evitari. Namque hic subjecta, relative, et servato ordine, distinguuntur, non dividuntur; potestas autem ne
attingitur quidem; - ibi vero potestas ipsa, tantum abest ut solum distinguatur, ut
potius in duas partes vere dividatur, et omnino [47] rumpatur formaliter, antequam
materialiter tandem quaquaversum disperdatur in frusta. Cum duobus igitur subjectis
relativis salvatur unitas principii, et principium unitatis; eoque ipso salvatur Catholicitas Ecclesiae, et una simul substantia ejus; sed si potestas ipsa dividatur, quomodo
omnia inconcussa manebunt?
Idem dic de Apostolicitate, idem de ceteris sive proprietatibus, sive dotibus, sive
characteribus essentialibus Ecclesiae, quorum unitas, sicut et substantiae ipsius, sita est
in unitate principii ejusdem substantiae, id est in unitate potestatis; hac autem ultima
unitate sublata, illa etiam ruat, necesse est.
Quid tandem? Nonne verissima est definito nostra, et metaphysice simul et practice?
Nonne in praxi etiam potestas principium est substantiae Ecclesiae? Et num nam hoc
admisso, fas adhuc erit potestatem ecclesiasticam hic illic pro lubitu dispertire? An non
potius contra ipsam naturam rei hoc facinus committitur?
Alio omnino modo Christus Dominus et intellexit et instituit rem.
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Aliter sane intellexit. «Sicut tu me (ait ad Patrem) misisti in mundum, et ego mitto
eos in mundum... Ego in eis, et Tu in me, ut sint consummati in unum, et cognoscat
mundus quia Tu me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti (Joan. XVII, 18, 23)».
De potestate loquitur, nam loquitur de missione, sive sua, sive Apostolorum. Potestatis autem signum [48] externum, tamquam verae hereditatis fidejussorem tutissimum,
unitatem ejusdem potestatis mundo universo legavit. Adeo separari a se non possunt
potestas et unitas ejusdem!
Ita intellexit et pronuntiavit Christus; at simul aperuit nobis et rationem intimam
rei, causamque ejus necessariam. «Tu Pater in me, inquit, et Ego in Te, ut et ipsi in nobis
unum sint: ut credat mundus quia tu me misisti (ib. 21)». - Sicut Pater et Filius unum
sunt principium et utrique una est potestas; sic et in his, quos Filius mittit, licet plura
poterunt esse potestatis subjecta, una omnino erit potestas, nec ulli compositioni ex
partibus obnoxia, nec divisionem unquam passura. Pater et Filius unum indivisumque
sunt principium: et Petri cum Apostolis, Papae cum Episcopatu una omnimodis ac
indivisa potestas erit, unumque erunt principium Ecclesiae.
- Aliter itaque intellexit Christus; sed aliter etiam et instituit rem. Nam si plures
elegerat Apostolos, quos in solidum institueret participes ejusdem potestatis, elegit et
unum etiam, speciali jure, quem potestatis constitueret centrum, et sic potestatis affirmaret unitatem. Hoc quidem non negant adversarii, et solum huic centro nolunt potestatem concedere ex toto. At in hoc vero et maxime falluntur, nam statim ac uni alicui
specialiter dedit, totum ei dedit, quod dividi non poterat.
Volumus attamen hic supponere nondum probatam esse ex ipsa natur, rei hanc
potestatis unitatem inviolatam, et potius hoc est nobis modo propositum [49] ut ex ipsa
institutione Christi hanc unitatem probemus. Omittamus igitur illam naturam rei, ne
videamur ex probandis probanda deducere. Age dum, ex hoc solo quod Christus ipse
per se Petrum unum elegerat, cui seorsum, et speciali modo, eamdem contulit potestatem quam et ceteris Apostolis, et ejusdem constituit centrum; ex hoc solo, inquam,
videmur nobis videre validissimum deduci argumentum: potestatem hanc unam eamdemque numero esse. Attendant igitur, quaeso.
In potestate quavis essentiali centrum aliquod cogitatur, in quo totius potestatis ultima consistit sedes, quin et ultima ratio; ibique eminentiori modo tota potestas invenitur. Si igitur nos de ejusmodi potestatis centro rationes conferremus, quod secundum
essentiam rei metaphysice tantum aestimaretur, diutius certe in discussione non moraremur; causa in primo limine jam judicata esset. At enim nos agimus de rebus quae moralem tantum essentiam praeseferunt, quales sunt societas, in eaque potestas. Num vero et
istae eamdem naturam et legem sequuntur?
Praesumptio quidem magna oritur ex illis rationibus metaphysicis; ne tamen praesumptionibus stemus. Habemus certiorem regulam et rationem.
Inter societates itaque, necnon inter potestates quibus istae reguntur, duo sunt
plane genera distinguenda: alterum genus illa est omnis societas, in qua potestas non
est essentialis, sed arbitraria, itidemque potestatis centrum non essentiale, sed arbitrarium; alterum vero genus e contra, omnis illa societa sintelligitur, in qua et societatis
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potestas, et potestatis [50] centrum, non arbitraria sed essentialia sunt, in ipsa societatis
natura nata et inserta; quae loco movere nefas est, et si ea moveas, ipsam societatem
convellas, oportet. Ex qua sola ratione jam evidenter deducitur: quod si primam societatis genus ad metaphysicum rigorem exigi non possit; alterum tamen omnino ex metaphysica essentiae et ejus radicis notione dijudicandum intelligatur.
Hujus ultimi generis optimum exemplum familiam tenes; in qua potestatem naturaliter, proindedue essentialiter, constitutam videmus in Patre et in Matre, duobus
rursum subjectis relativis unius ejusdemque potestatis. Quo in exemplo ad finem usque
prosequi juvabit subjectorum mutuam ad sese relationem, huic nostrae omnino analogam. Nam si ex societate, quae familia est, utrumque parentem loco pellas, totam
certe aufers potestatem; si vero ex potestate ipsa Patrem solum removeri curas, tum
profecto potestati ipsum subtrahis centrum. Et quum utrumque naturale et essentiale
sit: neque pro pulsa integra potestate aliam poteris substituere similem potestatem,
neque pro centro potestatis semel ejecto aliud tale centrum. Naturae enim immutabiles sunt, et ad arbitrium non confinguntur.
Alia longe res est cum illis societatibus, quae quomodocumque panguntur ad arbitrium, et ubi nulla est, neque potestas, neque centrum potestatis, naturale et essentiale.
Ibi semper quidquid audendi integrum manebit arbitrium. Nam si aliqua hujusmodi
societas: Litteratorum puta, aut mercatorum, aut alia id genus, et Praefectum aliquem,
et aliquod [51] habeat Consilium, penes quos sit potestas; mutari hi equidem possunt,
et alii aliis sine negotio subrogari.
Sunt qui velint, hacque nostra tempestate vehementer contendant, hujus ejusdem
farinae universam esse societatem humanam. Penes istos prima ratio societatis humanae arbitrium est primorum contrahentium; neque ipsis ulla est apud genus humanum, aut apud singulas gentes, potestatis nativa sedes, aut in ipsa potestate naturale et
inviolatum centrum.
Rem istam sequenti libro pressius aliquantulum attingere in animo habemus; nunc
tamen quidquid sit de hac societatis ratione, probane sit, an iniqua? hoc nihilominus
omnibus nobis compertum est, et nobis scilicet et adversariis nostris: Ecclesiam hujusmodi non esse, neque ullo modo esse potuisse; immo vero: Ecclesiam talem esse societatem cui est naturalis potestas, id est a Deo creata; naturale etiam et essentiale ejusdem
centrum. Et ita ad rem nostram regredimur.
Inter duo igitur illa societatum genera, Ecclesia omni dubio procul ad primum genus
pertinet, adversariis ultro consentientibus. At nihilo minus, iidem ipsi, quantum ad
centrum potestatis spectat, vehementer falluntur: et hoc centrum verbis quidem essentiale faciunt, re tamen vera minime gentium.
Ex exemplo familiae quod adduximus, tenere jam possunt adversarii veram imaginem illius centri quod naturale et essentiale est, et quod ita potestati in societate aliqua
est proprium, ut ex ea [52] auferri non possit, neque in aliud mutari: Totius enim potestatis radix est, et quia essentialis et naturalis, ideo etiam et unica et immutabilis.
Atqui illud centrum Ecclesiasticae potestatis, quod adversarii nostri construunt
(Papa ille, inquam, quem ipsi fingunt), non est tale centrum quod non possit auferri
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vel in aliud mutari (id est deponi et subrogari ab alio), neque tale ut in eo tota potestas
eminenter tamquam in radice contineatur. Consequens igitur est ex adversariorum
sententia: Papam non esse, re et veritate, essentiale centrum; etiamsi nomine essentiale
ab adversariis renuntietur.
Hic jure merito sciscitari possumus ex ipsis: quo consilio, quave providentia, id sibi
permittant, vel quo effugio ab inconsequentiae crimine sese liberent? Potestatem namque ecclesiasticam generatim sumptam (id est Papam una cum Episcopis), in ejus
relatione ad totam substantiam Ecclesiae loco suo non movent; et quod illae gentiles
theoriae audent, id sibi nefas putant: ut potestatem a plebe dependere jubeant, seu ut
eam e centro ad peripheriam traducant; immo vero potestati in substantia Ecclesiae
centralem, immutabilem, et vere essentialem locum assignant. At nihilo tamen secius,
quum de potestatis ipsius centro sententiam ferunt, aliam omnino rationem sequuntur;
et tales casus fingunt, quos in illa, quam prius sequebantur ratione, horrendos profecto
ipsimet duxissent; nempe casus, ubi centrum potestatis jus suum peripheriae ejus cedat,
ab ejus suffragiis dependeat, et (nefandum aliquid dicam, vos me cogitis!) in aliud mutari
possit! Nimirum, [53] ac si illud quod essentialiter, et re, et persona, centrum erat; posset
ita pro lubitu mutari et transferri in aliud centrum, re etiam, et non solo nomine, in
personam veram, et non in larvam! Ac si essentia ipsa Ecclesiae ejusque potestatis, divinae essentiae particeps, ita flocci pendenda esset ut quae in ea non placuissent, rejici
possent inter scoria! Et oppido scire vellem quid fecissent: si plebs fidelis eadem lege cum
ipsis ageret aliquando, qua ipsi cum suo centro agere non cunctantur?
Huic porro rei, huic inquam ipsi, obviam ivit Christus in institutione qua jussit
Ecclesiasticae potestatis centrum. Eum enim in modum tale centrum creavit, ut non
possit non omni ex parte naturale et essentiale dici. Et hoc est plane argumentum quod
superius visi sumus nobis videre.
Caput rei in hoc consistit: Christum ipsum per se, divina sua auctoritate et divino
decreto, immo integra serie decretorum, unam specialem personam, nempe personam
Petri, idque in perpetuum, jussisse ecclesiasticae potestatis centrum; et, quod summopere
attendendum est, eum in modum jussisse, ut eidem adtribuerit directe et personaliter
omnem illam, quam ceteris in solidum tantum dederat potestatem. Jam examinavimus
duplicem seriem decretorum quibus hic Petro, ibi Apostolis potestas haec collata fuerat
a Christo, et probe mente tenemus, non solum non intercedere discrimen ullum in his
et illis verbis decretoriis; sed potius, si quod est ullum, in gratiam Petri discrimen esse.
Porro id animadvertatur quaeso: Christum potuisse [54] alio modo Petrum caput
et centrum omnium renuntiare; puta, si non de essentiali capite et naturali centro
instituendo ageretur, poterat electionem et institutionem Apostolis committere; aut
etiam, si demum per se ipse facere vellet, poterat Petrum vel primum inter ceteros
dicere, vel talem qui aliis praesideret, et cui ceteri honorem et obedientiam exhiberent,
vel similia id genus; ubi verbis forte magis aliquid visus fuisset dixisse, re tamen vera
mirum quantum minus; nec, quidquam essentiale personaliter Petro contulisset. Nam
primus, et praeses, et cui omnes obediant, in omni societate, etiam arbitraria, praesto
esse debent; neque exinde aliquid personaliter essentiale illis omnibus, qui tales sunt,
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necessario conceditur. Primum enim esse, et praesidem, et sic porro, haec accidentalia
sunt omnia: a societate pendere possunt, a societate conferri, ab eademque abrogari. Sed
vera potestatem ipsam, eamque plenissimam, personaliter sibi collatam habere: potestatem docendi, leges ferendi, judicandi, regendi, sine ulla restrictione, ita directe et independenter, sibi, inquam, personaliter collatam; hoc immane quantum ab illo priori
genere distat, et jam non accidentale, sed omnino substantiale esse, et personae illi naturale et essentiale, quam quod maxime intelligitur. Habet enim tunc ex seipsa persona illa,
et non ab aliis, omnia quae essentiam potestatis efficiunt.
Jam vero hoc altero modo, id est potestatem ipsam, eamque integram et summam,
directe et personaliter conferendo, Christus instituit Petrum Ecclesiae [55] caput, et ecclesiasticae potestatis centrum. Persona igitur Petri essentialiter instituta est a Christo
caput Ecclesiae, esentialiter tenet omnem in ea potestatem, et ex se ipsa, id est, directe
ex institutione divina, persona haec Petri, essentialiter quidem et naturaliter, centrum
est ejusdem potestatis.
Quae quum ita necessario se habeant, primum quod inde sequitur hoc profecto est:
personam Petri vel Papae, ipso non consentiente, aliam pro alia substitui non posse.
Persona, haec enim ipsa essentialis est, proindeque quandiu aliquis hanc personam sustinet, ipse est haec essentialis et naturalis persona Papae, quae uti talis, nec removeri, nec
mutari potest. Si consentit, ipse jura sua alteri cedit, et hoc cum rei essentia non pugnat;
sin vero minus, nemo alter jurium, quae essentialiter et naturaliter alteri manent,
umquam potiri potest. Quomodo enim id fieret, si personae huic inhaerent independenter a ceteris quibusque, ab hac sola dependenter una? Alioqui non essent naturalia;
sunt autem ex institutione divina. Qua in re illi viderint, quomodo secum constent, qui
et essentialem ajunt personam Papae in Ecclesia, et tamquam accidentalem, hanc vel
illam, in aliam permutare integrum sibi esse existimant! Sed haec ex limine.
Alterum vero quod inde sequitur, et quod nostra maxime refert, id ipsum est quod
praetendebamus: ex eo nimirum quod Christus centrum naturale et essentiale potestatis
in Ecclesia instituerat, oppido sequi potestatem hanc unam eamdemque numero esse. Si
accidentale forte centrum instituisset, eorum uni [56] simile de queis antea loquebamur,
potestas sine negotio hinc inde dispertiri potuisset; ex centro enim non essentiali potestas non necessario, neque tota pendet. Nunc autem potestatis centrum essentiale instituit; ex tali vero centro essentiali, indeficienti, immutabili potestas etiam essentialiter,
necessario, immutabiliter pendet, et tota, quanta est, pendet; immo vero unum idemque
est cum centro ipso. Itaque quum a Christo tale centrum essentiale et unicum institutum fuerit, et potestas una eademque numero sit, necesse est.
Causam itaque obtinuimus, et uti patet sine circulo vitioso: ex hoc facto solo videlicet, quod Christus Petrum essentiale et naturale potestatis centrum instituerat, potestatem hanc necessario unam eamdemque numero esse, jure deduximus.
Nunc tamen et id alterum optimo jure asserere possumus: ideo Christum hujusmodi
essentiale centrum instituisse unicum, quia haec potestas tale centrum requirebat, quippe quae, essentialiter, una eademque numero, et individua est, et talis semper permanere
debebat. Illa fuit res facti, haec autem ratio est rei. Rem utique praecessit ratio; et Chri-

Quid Papa et quid est Episcopatus...

291

stus sine dubio prius rationem respexit, postea factum instituit. Nobis autem primum
obversatur factum, dehinc assequimur et rationem ipsam. Haec autem ratio est utique
illa veritas, quam loco principii posuimus initio: potestatem nempe ecclesiasticam, quae
est totius substantiae Ecclesiae adaequatum principium, unam eamdemque numero esse.
Verum enim vero plus etiam exinde nobis inferre [57] contigit; intelleximus namque
ecclesiasticam potestatem ex divina institutione centrum suum hauere, sicut et ipsa,
essentiale, in eoque consistere; ita ut ex divina institutione, sicut totius substantiae Ecclesiae principium adaequatum est potestas, ita ipsius potestatis adaequatum principium
sit illud ipsum centrum. Nam si est essentiale postestatis centrum, est etiam et adaequatum principium.
Hanc conclusionem maximi ponderis esse nemo non videt. Imprimis enim, statim
atque ex Christi institutione potestas ecclesiastica in tali centro collocata est, quod est
essentiale, jam res ipsa metaphysicam induit naturam, eam nempe de qua ex essentia
rerum judicatur, et ipsa etiam conclusio participat quodam modo metaphysicam certitudinem. Deinde vero conclusio haec uberrimus fons est ex quo cetera manant. Habeat igitur suum locum:
Conclusio secunda
Potestas ecclesiastica, quod est substantiae Ecclesiae adaequatum principium, ideo est una
eademque numero, quia habet suum essentiale et immutabile unum centrum, id est Papam,
quod rursum ipsius potestatis ecclesiasticae adaequatum est principium.
Alterum hoc principium, hancque ejus conclusionem, ex ipsa rei natura eruere
curavimus. Ubi data hac occasione quod de natura rei loquamur, unum animadvertere hic semel, officii quodammodo [58] ducimus loco. Quum tamen res non parvi sit
momenti, eam veluti distincto capite, hac seorsum posita Animadversione, explicare
curae nobis erit.
Animadversio de argumento quod ex natura rei petitur
Probabile omnino, immo certum videtur: quum potius ex natura rei, quam ex
testimoniis et auctoritatibus veritatem evincimus, multo satius nos agere, quam si
aliter ageremus, et in hac disputatione magis ad propositum. Et sane, testimoniis et
auctoritatibus jam omni ex parte satis superque disputatum et pugnatum est; quid,
quod saepe tam ancipiti marte? Etenim crebro accidit unum idemque testimonium,
eamdemdue auctoritatem, in utramque partem distractam videre, et cuinam potius
adjudicanda sit non admodum liquere; non, quod causa ipsa dubia sit, si integra
spectetur; sed quod horum argumentorum vis et pondus his et nunc non satis appareat. Id autem non aliunde repetendum videtur, nisi maxime ex eo: quod ipsa natura rei
in his disputationibus minus attendatur, aut etiam negligatur omnino. Hanc ergo
naturam rei adeo posthabitam conquerimur.
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Verum quidem est, et axiomatis loco habendum, in omni quaestione dogmatica
auctoritatibus et testimoniis causam esse dijudicandam. At non minus certum est:
non semper simile, et saepe varium esse dogmatum et testimoniorum genus. In hac
autem quaestione praesertim, aut vehementer fallimur, aut [59] certum est et experientia probatum: testimonia Patrum, maxime vero priorum seculorum, nonnullis exceptis, si singillatim sumantur, magna ex parte id dicere, quod quis velit. Quum enim
causa ista de natura potestatis ecclesiasticae ex professo et doctrinaliter, ut ita dicam,
vix aut nullo modo tunc temporis ageretur; maxime vero quum haec quaestio pressior, de mutua relatione Summi Pontificis cum reliquo Episcopatu, numquam illo, de
quo ajebam, doctrinali modo, tum ventilata esset, sicuti quaestiones quae ad cetera
dogmata spectant; et nisi rebus gestis, pro data occasione, quodnam causae hoc genus
esset probaretur; factum est: ut testinionia Patrum, quae rem hanc exactius et ita doctrinaliter ex professo pertractent, pauca, quin mirum sit, inveniantur. Hoc potius
mirandum est quod, etiamsi in se tam pauca, tam multa tamen, pro iis rerum adjunctis, atque tam vehementer probantia, consignata fuerint. Attamen ingenue fatemur:
multo plura numero esse, quae satis ambigua, prima specie comparent.
Haec varietas in hujus et aliorum dogmatum conditione, necnon consequenter et in
testimoniorum natura, deberet utique in hac disputatione pro trutina servire, qua
discretius, et non ut fit tumultuario modo, omnia pensarentur. In hujusmodi enim
rerum conditione, si aequi ac justi esse velimus, non nos ambigua testimonia morabuntur, sed ea sola quae plenam probandi vim habent, et movebunt nos, et convincent. Hoc solum aequum est, hoc unum justum.
Adversarii autem quid agunt? Viginti, triginta, [60] aut etiam quadraginta congerunt
testimonia ambigua, uti verbi gratia illa quibus petra in Evangelio pro fide, quam Petrus
confessus est, sumitur et declaratur, aut his similia; et jam causam conclamasse putant.
Re tamen verissima ne unum lapidem contra eam moverunt.
Sed propius ad propositum nostrum accedamus. Aimus itaque: omnia testimonia
hujusmodi, quae ancipiti lance versantur, et in utramque partem flecti possunt, ex ea
quam naturam rei dicimus, dijudicanda esse. Ideo naturam rei ante omnia perspectam
habere officii ducimus loco. Ipsi hi nostri de hoc officio nos monent. Cur enim sic
temere agent? Quia cum praejudicata sententia ad judicium accedunt, quae sententia
non alia est nisi de ipsa natura rei praepropera et ad libitum conficta opinio. Hinc fit, ut
animus minime liber et maxime praeoccupatus, testimonia, quae sibi minus placent,
esto sint luculentissima, aut omnino negligat, aut etiam per vim alio trahat; testimonia
vero illa quae majori numero occurrunt, et quae sunt nutantia, omnia extemplo credat
ad rem suam praeclare facere, et nihil videat in eis nisi placitum suum; de hoc uno
laetatus, quod tam magno sint numero. Causa totius mali, illa de natura rei falsa et
praecedens opinio. Suo itaque exemplo nos docent isti, quanti referat veram naturam rei
ab initio perspectam habere; simulque officii loco hanc nobis curam imponunt.
Possunt quidem nobis regerere: ex testimoniis esse veram rei naturam eruendam, non
vero judicanda testimonia ex natura rei antea utcumque conficta; [61] et nos eodem,
quod ipsis vitio vertimus, crimine laborare. At oppido falluntur. Nos enim non asseri-
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mus opinionem de natura rei quomodocumque compingendam esse, eamque omnia
omnino testimonia antevertere debere. Immo vero, si aliquam de natura rei antecedentem notitiam exquirimus, eam omnino volumus testimoniis probatissimis innixam,
auctoritatibusque certissimis firmatam. At certissimas probatissimasque requirimus, non
vero dubium illud et ambiguum genus. Hujusmodi haud dubiae auctoritates sunt ipsa
eloquia Christi, in eorum obvio, pleno, genuino sensu; sunt deinde ex Traditione illa
testimonia, quae ex professo rem exponunt, praesertim vero sunt res gestae, quae jus
affirment, et dent testimonium juris et facti. Haec certe requiruntur ad veram opinionem de natura rei efformandam; dicimus tamen non sufticere. Nam ex alia parte requiritur etiam ut ponderentur omnia illa rerum momenta, quae rei, de qua agitur naturaliter
conveniunt; puta, quum hic de societate sermo sit, requiritur ut inter rationes referantur
ipsa elementa constituentia societatis, et elementa istiusmodi inter potissima rei momenta computentur. Qua de re longior sine dubio excurreret sermo, si plenus deberet esse;
nos tamen breviter, quantum suflicere videbitur, innuere curabimus.
Sunt ne igitur aliqua momenta quae ad constitutionem Ecclesiae spectant, et quae
aliunde nosci queunt quam ex testimoniis et auctoritatibus? Sunt, et maxime vero, statim ac Ecclesia supponitur esse societas.
[62] Ecclesiam societatem esse, supponere possum et debeo ex auctoritatibus utique,
sed sic prima specie et generatim adspectis. Attamen, statim ac Ecclesia societas supponitur, illico quae societatis sunt momenta essentialia, eadem erunt et Ecclesiae; alioqui
Ecclesia societas non esset; est enim. Res ipsa loquitur. Quapropter si inter auctoritates et
testimonia, nonnulla ejusmodi offendero, quae duplicem sensum praeseferre videantur:
alterum, qui rationibus societatis consonet; alterum, qui aliquod elementum essentiale,
ad rationem societatis pertinens, ex aliqua parte subruat; quis dubitare poterit de officio:
illum priorem sensum praeferendi omnino, huic autem alteri remittendi nuntium? Ideoque multo magis, si tale testimonium nactus fuero, quod plenam rationem societatis
affirmet, non solum nihil ei detraham oportebit, sed vero potius illud maxime pro vero,
genuino, fixo, firmoque teneam, necesse est.
Similiter etiam quando in Ecclesia supponitur potestas. Potestatem sic in genere
supponere possum ex omnibus testimoniis, simul sumptis et generatim consideratis. Sed
quum semel potestas in Ecclesia supponitur, jam hoc elementum potestatis habet sua
momenta essentialia, quae ex sua parte, et pro se ipsis, concurrunt ad integram naturam
rei nobis repraesentandam, et quae ad calculos ex necessitate vocari debent. Fieri enim
nequit ut si potestas in Ecclesia est, aliquid in ea desideretur quod eidem sit essentiale;
esset enim et non esset. Quapropter si deinde descendero ad auctoritates et testimonia
singillatim expendenda: omne testimonium quod potestatem instituit, [63] firmat, extollit,
et hoc solum, pro rato, certo, et concludenti tenebo, eique conservabo omnem vim
probandi qua pollet; omne vero testimonium quod anceps videtur et, ad pejorem partem flecti potest, sine haesitatione ad illam normam exigam, quam mihi illa praebent
haud dubia testimonia, quibuscum consonat ipsa natura rei; atque illico ex tali bicipiti
testimonio illam partem excludam, quae potestati adversa videtur. Uno alterove exemplo rem probabiliorem reddidisse juvabit.
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Quis nescit multos Protestantes, desperato perfugio, Ecclesiam invisibilem conclamasse, ita ut Catholicis Theologis munus incumbat hanc proprietatem, quod visibilis sit,
Ecclesiae vindicare? Quomodo autem id faciunt? Nae, simplicissimo modo: ex ipsa scilicet natura rei. Testimonia vel perpauca, cui namque bono? vel nulla afferunt; naturam
vero rei immensa mole objiciunt. Et recte quidem; neque facile est pronuntiare, an in
aliqua alia causa Protestantes tam ingenti, quanto hic, rationum pondere opprimantur?
Alterum exemplum potest esse haec ipsa causa nostra. Ecclesia societas est: id nemini
dubium. In societate potestas sit, oportet: quis de hoc etiam dubitabit? At dubium movent Protestantes. Negant eos qui in Ecclesia Pastores creduntur, aliquam auctoritatem
habere; litteram Bibliorum, Spiritum, Rationem appellant. Quomodo tandem convincuntur? Non certe Bibliis, neve Spiritu, neve Ratione; nam de his ipsis prius constare
debet, quae sint genuina Biblia, qui rectus spiritus, quae tandem probata ratio?
[64] Convincuntur itaque ex natura rei, quae omnino jubet ut in Ecclesia, quae est
societas cui est concredita revelatio divina sit etiam auctoritas, hujus revelationis custos et interpres; et quae sola deinde ex officio decernat: quaenam sint revelationis vera
instrumenta (Biblia scilicet), et quaenam germana eorum significatio. Ad quam naturam rei dum accedit res facti, id est ipsa existentia hujusmodi auctoritatis sese affirmantis, causa judicata est; et Protestantes, non certe ex testimoniis, quibus rationaliter,
nisi prius credant auctoritati, credere nullatenus possunt; sed ex ipsa et sola natura rei,
convincuntur magis quam facto opus esset.
Simillimum huic exemplo est hoc nostrum cum adversariis, moderatioribus certe,
nihilo tamen minus pro sua parte extra naturam rei vagantibus. Ipsi vehementer quidem affirmant potestatem in Ecclesia: et optime faciunt; dant etiam huic potestati
centrum divinitus institutum: et hoc non minus recte: negant tamen totam quanta est
potestatem, modo illo essentiali quem exposuimus, in hoc centro residere; sed hoc
tandem quo jure? Etenim cum rei natura, quam quod maxime, pugnat. Itaque, ni
oppido fallimur, si hoc unum advertant, jam nobis concedere debent nostram cum
ipsis causam non tam ex testimoniis, sicut nec ipsi cum Protestantibus faciunt, sed
potissimum ex natura rei agendam, obtinendamque esse. Concedant igitur; sin minus,
eodem modo quo Protestantes, et de re eadem periclitantur.
Protestantes etenim habent etiam sua testimonia, immo series integras testimoniorum, systemata ex testimoniis [65] contexta. Possemus utique, ex nostra parte, testimonia testimoniis opponere, systemata systematibus; eccur non facimus? Non tam ideo,
quia res longa esset, sed maxime quia inutilis. Quin immo esset inconcinna etiam;
nam ex adverso logicam offenderet. Qualia etenim possunt illa Protestantium testimonia esse, aut quanti valere possunt, si cum rei natura pugnant? Porro hoc idem prorsus
cum nostris accideret adversariis. Habent sua testimonia, nos nostra habemus. Si ipsi sua
potiora existimant, nostrorum non pauci melius quam aestimatione, re enim et exemplo
probaverunt nostra testimonia multo potiora esse. Age tamen, sint paria, et hactenus
incerto exitu disputatum sit testimoniis. Quid, quod vel ipsa haec disputatio inutilis
erat? Inutilem autem dico, non quia non multum lucis attulerit, aut ad dogma explanandum contulerit parum; sed quia tandem veluti ad ultimam rationem, ad natu-
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ram rei ex necessitate confugiendum est. Nam quae testimonia, stare poterunt, quae
non cadere, si cum rei natura non constant? Ultima igitur ratio, hac in causa ex rei
natura repetenda est, et est haec profecto: illa testimonia quae specie tenus rei naturae
adversari videntur, aut potius illum sensum testimoniorum qui infensus videtur, rejiciendum esse omnino; illum vero sensum ex testimoniis ambiguis, et illa haud dubia
testimonia plena, quae rei natur ae paria pari respondent, sola retinenda.
Hic finem imponimus huic Animadversioni, id ex ea emolumenti obtinuisse rati,
quod causam ostenderimus, cur non tam testimoniis, quam naturae [66] rei explanandae et comprobandae potissimum insistamus.
Exponebamus itaque imprimis naturam ipsius Ecclesiae, et ostendimus
1°. Eam quantum ad substantiam unam esse:
2°. In sua tamen existentia duos habere modos subsistendi: alterum ad instar principii, quae est potestas, alterum ad instar termini, quae est plebs fidelium.
Exponebamus deinde naturam hujus potestatis ecclesiasticae, et demonstravimus:
1°. Hanc potestatem, quod principium adaequatum est substantiae Ecclesiae, essentialiter unam eamdemque esse numero;
2°. Atque ideo unam, quia habet unum etiam et essentiale suum centrum, qui est Papa.
Ab hac ultima conclusione pronum est gradum facere ad aliud principium, quod
ulterius naturam potestatis ecclesiasticae demonstret, et quod antea innuere curavimus
dum dicebamus: potestatem ecclesiasticam unam in se essentialiter, in existendo tamen
duos habere modos relativos subsistendi. Unum ex istis jam veluti manu tetigimus,
Papam videlicet; sed utrumque nunc uno conspectu in mutua secum relatione consideremus, oportet. Sit itaque:
Principium tertium
Potestas Ecclesiastica, quae essentialiter una numero est, in existendo tamen quos habet modos [67] relativos subsistendi; seu duo relativa subjecta: Papem, quod principium est interius
ipsius, et Episcopatum, id est coetum omnium Episcoporum Catholicorum, qui ejusdem potestatis interior est terminus.
Sicut substantia Ecclesiae prius subsistit tamquam principium, deinde tamquam terminus suimetipsius, et hunc in modum nanciscitur plenum suum actum existendi; sic
etiam et potestas ecclesiastica, ut suum habeat plenum existendi actum, primum subsistit uti centrum et principium, tum vero uti terminus suimetipsius.
Utrumque porro: et principium et terminum, interiorem diximus; quod notasse
juvat. Intimi enim sunt ipsi veluti essentiae potestatis, id est: quod utrique hi termini
aeque requirantur ut potestas in suo esse constituatur, et potestas ecclesiastica non
esset qualis ex essentia sua debet esse, non solum admissis Episcopis omnibus, sed sine
Papa; verum etiam et Papa constituto, sed sine Episcopis. Esset tum enim principium
sine suo termino, et philosophice loquendo: esset potentia sine suo actu; quod et
philosophice, et practice, existentiam non constituit.
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Deinde terminum potestatis (scilicet Episcopatum) ob aliam etiam causam diximus interiorem. Ipse enim in potestate tantum et in ejus intima ratione terminus est;
in Ecclesia tamen, et in potestatis ratione exteriori, in quantum potestas principium
est totius substantiae Ecclesiae, et ipse quam maxime, [68] non terminus, sed principium probatur. Intrinsecus itaque, in ipsa potestate, terminus est; extra potestatem
tamen, in substantia Ecclesiae, et ipse principium.
Quibus dictis, jam accuratius expendamus quomodo, et Papa, et Episcopatus, intelligendi sint uti distincta potestatis ecclesiasticae relativa subjecta. Ubi duo praestare
debemus: primo quidem accuratius repraesentare in quo consistat notio subjecti relativi, tum vero diligenter probare; necessario admittenda esse haec duo relativa subjecta
in potestate Ecclesiastica.
Jam diximus in explanatione quaestionis: Subjectum potestatis, in genere, esse sive
personam, sive personarum coetum, quam, vel quas penes, potestatis est jus. Si hujusmodi persona una sola existit, subjectum potestatis non est relativum, sed absolutum; cujus
rei exemplum ille quivis est monarcha, qui cum nemine jura sua communicat; cujusmodi erant verbi gratia primi Romanorum reges. Absolutum est etiam, et non relativum,
potestatis subjectum, ille, non jam monarcha; sed sive senatus, sive populus universus,
sive quivis hominum coetus, qui potestatem in solidum tenent, ita ut a nemine potestas
integra participetur; sed omnis causa potestatis vel ex suffragiorum majori numero, vel
ex unanimi consensu constituatur; qui Athenis exempli gratia mos erat, et rebus publicis
passim. Hoc etiam, inquam absolutum est potestatis subjectum.
Quod si nunc velimus in historia imaginem aliquam potestatis invenire, quae a duobus
relativis subjectis, non in solidum, sed ab unoquoque seorsum, licet [69] relative at integra
teneretur; nescio an ubicumque gentium in aliquid simile offendere potuissemus, nisi
nobis statim sub manu esset singulare omnino et praeclarum hujus rei exemplum in Consulibus Romanis. Nullibi terrarum, quod sciam, visum fuit id genus rei. Nam et Suffetes
Carthaginensium, et Reges seu Archegetae Lacedaemoniorum, et si qui alii Duumviri rebuspublicis gubernandis praepositi umquam fuerunt; potestatem in solidum tenebant, non
unusquisque proprio jure plenam et integram. Hoc nobilissimum regiminis prodigium
Roma ferme sola, Romanique Consules, mundo exhibuerunt. Romanus namque Consul,
tametsi annuus, verus tamen rex erat, regiamque potestatem non in solidum cum collega,
sed pro se unusquilibet et integram exercebat; unus statuere poterat quidquid vellet, et
quod ita constituerat ratum erat fixumque, nisi quum alter collega contrarium constituisset. Sed ne tunc quidem senatus populusve appellabatur; alienum erat a romana sapientia
ut crederet, a suprema potestate aliquid superius appellari posse; sed si forte consules
duo decreta contraria edidissent, quum, quantum unum tantum valeret et alterum, hujusmodi decreta, pro suprema qua pollebant auctoritate, sese invicem tollebant; sic ubi
malum, ibi etiam erat et remedium (1). Certe, exemplum relativorum subjectorum unius
ejusdemque potestatis, si quod datur in historia ullum, hoc apparet praeclarissimum.
(1) Erudite ac plenissime hanc rem prae ceteris illustrat cl. Mommsen in sua: Roemische
Geschichte, lib. II, cap. 1, paragrapho de consulari potestate.
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[70] Providentiam divinam in re tanta non possumus non suspicari et non suspicere. Quum enim Romanum Imperium mole sua a longe adumbraret illud magnificentius omnino, multoque sanctius Imperium, quae Romana Ecclesia futura erat; nihil
indignum fuit divina Providentia, ut regiminis etiam umbram in illo Imperio non
absimilem delineasset. Umbra tamen erat; atque rem et veritatem duplici ex capite non
aequiparabat: primum, quia deerat illi consulari potestati ratio hierarchiae, illius nempe de qua supra monebamus, intimae relationis inter principium et terminum; tum
vero quia ex natura sua negative quidem maximi valebat, id est ut sese tolleret, si opus
fuisset; positive autem nihili, nisi accidentaliter: namque non erat ita constituta, ut
duo suprema et relativa illius potestatis subjecta, ad bonum agendum, vi ipsa et necessitate naturae in unum conspirarent. Umbra igitur, quantumvis praeclara!
Qua in re, dum semel Providentiae vestigia legere coepimus, et hanc aliam Ejus
miram ordinationem silentio praeterire non possumus, qua factum est: ut quando
Romae Petrus conderet Apostolatus Principatum, ad latus ei adjunctus esset et magnus ille Coapostolus Paulus. In re tanti momenti non solum nihil casu accidisse
temere sciscendum est; sed omnino sancteque credendum non sine altissima, mystica
et intima rei ratione, Deo omnino digna, id genus facti Deum operatum esse. Quae
autem fuit haec ratio? Nonne videtur revera apparere, si admittamus: Coapostolum
Paulum, pro illa primaeva Ecclesiae conditione, repraesentasse in se uno integrum [71]
illud relativum potestatis Ecclesiasticae alterum subjectum, qui est Episcopatus? Atque
sic factum intelligitur: in primis illis incunabulis Ecclesiae, integram ejus potestatem,
et actualiter jure proprio in Petro, et virtualiter jure relativo in Paulo, totam simul
officio suo semper functam esse, ut eo melius fundaretur Ecclesia, et futuri ac perpetui
regiminis forma, statim ab initio, actu evidenti adumbraretur. Hoc autem primo stadio emenso, mortuis una simul primis sacris Consulibus, tum demum ad ordinarium
et consuetum existendi et vivendi modum potestas ecclesiastica transivit. Hac ratione
et Petri ordinaria et plena auctoritas nihil ex Pauli consortio minuitur, et Pauli tamen
extraordinario, et relativa auctoritas ex integra causa affirmatur et probabilis efficitur.
Quin etiam et ratio inde vera intimaque apparere videtur, cur Pontifices Romani,
in sollennibus constitutionibus edendis, utrorrumque Apostolorum auctoritatem appellant, atque etiam illa formula utantur insigni et amplissima, dum dicunt: Auctoritate Domini Nostri Jesu Christi; Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra (1). His
verbis profecto et Paulo plenissimam auctoritatem tribuunt, ac veluti aequalem Petro, et Petri auctoritatem quin minuant, extollunt potius; et deinde utramque sibi
ipsis propriam [72] esse affirmant. Quae omnia optime secum cohaerent, et illo
quem innuimus modo egregie explicantur: tum enim Petri auctoritas radicalis illa
intelligitur et plenissima, quae est totius ecclesiasticae potestatis principium; Pauli
(1) Hac sane formula usus est novissime Summus Pontifex Pius IX in bulla dogmatica,
qua definivit Beatissimae Virginis Immaculatam Conceptionem. Et merito quidem. Decet
enim ut quo sollennius ust decretum, et ex pleniori procedit Ecclesiae totius auctoritate, eo
sollenniori etiam et ampliori sanciatur formula.
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etiam plenissima illa, sed relativa, totius Episcopatus auctoritas spectatur; quae tandem utraque auctoritas una omnino eademque intelligitur potestas Domini Nostri
Jesu Christi, ejusque Ecclesiae.
Et quia Romani Pontifices, in sollennibus Constitutionibus edendis, ex totius Ecclesiae auctoritate agunt, ideo utramque suam esse pronuntiant. Ita divina Providentia
sapientissime cautum est, ut, vel in formula promulgationis illorum decretorum quae
plena auctoritate Ecclesiae sanciuntur, etiam integra potestas Ecclesiae ipsa formula
praeclare affirmetur.
Haec pauca quae nunc diximus eo fine dicta sunt, ut exemplis etiam illustretur quonam sensu intelligi debeant unius ejusdemque potestatis duo relativa subjecta. Nunc
probamus ita verissime rem se habere in Ecclesia.
Potissima ratio quae suadet non unum absolutum, sed duo relativa potestatis subjecta in Ecclesia admitti debere, fundatur in illa causa facti, quae superius exposita fuit. Si
Apostoli quidem potestatem acceperunt, Petrus constitutus fuit a Christo Domino essentiale centrum ejusdem potestatis. Atqui primo quidem: in centro essentiali invenitur
necessario tota ratio rei, et ut hic, tota ratio potestatis; deinde vero centrum, ex natura
sua, quum sit centrum, non [73] potest non esse subjectum; tum denique, ex natura,
etiam sua, centrum quod est subjectum, quum non possit cum alio communicare suam
peculiarem rationem centri, neque potest communicare suam peculiarem rationem subjecti. Consequitur itaque: centrum peculiari quadam ratione subjectum esse. Inde autem
statim etiam sequitur, omne aliud quod ad subjectum pertinet (alius autem hic est Episcopatus), non eadem, sed alia ratione subjectum esse. Duo igitur erunt subjecta relativa.
Primum evidens est. Quis namque de hoc vel subdubitaverit umquam: in centro
essentiali inveniri veluti eminenter totam essentiam rei? Jam vero Petrum, seu Papam
fuisse a Christo centrum essentiale potestatis ecclesiasticae creatum, et talem in modum
ut ipsi personaliter propria sit integra haec potestas, superius probatum est.
Secundum non minus est luculentum. Nam si naturale et essentiale est centrum,
tota essentia ipsi inhaeret. Centrum igitur, pro sua ratione, verissime dici potest quasi
subjectum inhaesionis. Est igitur subjectum.
Tertium denique multo adhuc est evidentius. Centrum enim unum tantummodo
esse potest; si alterum foret, jam neutrum eorum verum centrum esset. Centrum itaque si subjectum est, sui generis subjectum erit, id est tale: cum quo in ejus ratione
subjecti communicare poterit nullum prorsus aliud.
Quae quum ita sint, et id quod tamquam consequens posuimus, pariter luculentissimum erit. Quum [74] enim in ratione subjecti, pro hoc speciali ejus genere, nemo
cum Papa communicare possit, alterum de duobus sequitur: aut Papa solus unus erit
totius potestatis ecclesiasticae subjectum; aut, si hoc nefas est asserere, ceteri qui ad
rationem subjecti hujus potestatis jus habent, alia ratione dicendi sunt hoc jus habere,
atque proinde alia etiam ratione dicendi erunt subjectum.
Et re quidem vera, habent hoc jus Episcopi, sed alia ratione habent. Nam ipsi in
solidum potestatem tenent, unusquisque pro sua rata parte in ejus exercitio; integram
vero harticipat eorum nemo. Haec porro diversa ratio qua illi aliter atque Papa pote-
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statem obtinent, sufficiens est, si sola tantum esset, immo et necessaria est causa, cur in
ratione subjecti a Papa Episcopi distinguantur, et omnino alterius generis subjectum
pronuntientur, necesse sit.
Quum tandem potestas haec quam et Papa et Episcopi participant, una eademque
sit numero, et dividi non possit hinc inde in plures partes; et illa licet duplicis generis
subjecta, dividi a se non possunt, immo debent ad se referri necessaria relatione. Distingui tamen et possunt, et debent, vel hoc solo nomine: quod eamdem, duae in
unum ea consociat potestatem, diverso modo participent, et quorum alter cum altero
commisceri nequeant.
Sic ratio quae Papam et Episcopos conjungit, eadem etiam eos et distinguit. Sunt
quidem et Papa et Episcopi potestatis ecclesiasticae subjectum, sed omnino ut diximus, alio modo ille, alio modo isti; [75] quod demum nihil aliud est, nisi eos esse
ejusdem potestatis duo distincta relativa subjecta.
Et hoc erat probandum.
Sed nunc hoc alterum monstrandum est: quo loco unumquodque subjectorum consistere, et quibus juribus gaudere dicendum sit.
Locus Papae jam evidenter determinatus apparet. Centrum est et Principium potestatis.
Eo ipso et locus quem Episcopatus tenere jubetur, non minus est certus et evidens.
Terminus est, quo potestas ecclesiastica in existendo se ipsam perficit, et in actu suo
completo constituitur.
Hoc jam nemini dubium. Sed quaestio potius in hoc versatur ut doceamur: in quo
posita sit natura et ultima ratio mutuae relationis inter ejusmodi principium et terminum potestatis.
Aut pressius ad rem, et primo loco: Num, quaeso omnes Episcopi, eo ipso quod sint
Episcopi, sunt etiam adaequatum illud alterum potestatis ecclesiasticae relativum subjectum, an aliqua distinctione hac in re utendum est potius?
Secundo loco veniet illa altera quaestio, quam postea resolvemus: Quae maxime jura
huic subjecto competant?
Jam vero prima illa questio non solum non est supervacanea, sed maxime opportuna
et pernecessaria. Id vel ex hoc solo apparet, quod ex omnium consensu Episcopi haeretici, et etiam schismatici, ad rationem hujus subjecti potestatis haudquaqnam pertineant.
[76] Distinguendum est igitur inter Episcopatum materialiter consideratum et eumdem ipsum spectatum formaliter. Hic solus est verum potestatis in Ecclesia subjectum.
Sed quisnam est hic verus Episcopatus, ita formaliter sumptus? Prima specie solutio hujus quaestionis nullum videtur facessere negotium; statimque unusquisque nostrum, adversariis non exceptis, hoc idem daturus est responsum: Illum profecto esse
legitimum Episcopatum, qui neque schismaticus, neque haereticus est; illum igitur qui
tenet cum Papa, nempe qui juxta formulam nostram, verus est terminus veri principii
ecclesiasticae potestatis. Nimirum formula nostra rationem vel ipsa suppeditat, qua
formalis a materiali discernatur Episcopatus.
Non abnuimus certe; quin etiam id ipsum asserimus. Attamen omnino ad unguem
quaestionem expedire non est tam facile negotium, et majorem a nobis exigit curam.
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Itaque ante omnia distinguenda sunt certa ab incertis.
Certum est Episcopos haereticos et schismaticos legitimi Episcopatus exsortes esse.
Incertum est, vel saltem in aliquam quaestionem vocari potest: utrum pertineant,
an non pertineant, ad Episcopatum formaliter acceptum, illi etiam Episcopi, qui verbi
gratia, in causa nondum definita, at mox definienda, non eamdem quam Papa tenent
sententiam.
Cum hac altera quaestione intima necessitudine connectuntur omnes illae aliae
quaestiones, quae nunc [77] animos exagitant: quaestio verbi gratia de causa plurimorum suffragiorum in Conciliis, de unanimi consensu morali, de confirmatione Concilii a Papa, illa praesertim de depositione ejusdem, et si quae sunt aliae.
Ut omnes porro rite solvantur, distinctis capitibus expediantur, necesse est. Hoc
nobis erit operae pretium; interim ut ea quae jam certa sunt in hac quaestione de
altero potestatis ecclesiasticae relativo subjecto, firmius teneantur, adstruamus conclusionem sequentem.
Conclusio tertia
Duo relativa potestatis Ecclesiasticae subjecta ita eamdem participant, ut alterum eorum,
qui est Papa, semper idem sit formaliter qui et materialiter; alterum vero eorum, qui est Episcopatus, non sit semper idem formaliter qui et materialiter. Jam porro ille tantummodo Episcopatus, qui formaliter talis est, legitimum est potestatis ecclesiasticae alterum relativum subjectum.
Omni ex parte videtur nobis haec Conclusio probata.
Quod Papa semper sit idem formaliter qui et materialiter, id a nemine videtur in
quaestione jure ponendum. Agitur enim de Papa certo, et nullo modo de dubio. Dubius
Papa neque formaliter, neque materialiter, dicendus est Papa. Exemplum sumamus ex
Episcopo. Ut Cajus vel Titius Episcopus sit materialiter, [78] necesse est ut sit consecratus, et ut de ejus consecratione haud dubie constet; ut vero et formaliter etiam Episcopus
sit, necesse ulterius est ut cum Sancta Sede communicet. De Papa vero et ita et non ita.
Nam ut Petrus vel Paulus materialiter Papa fiat, necesse est ut sit legitime electus et
institutus, et ut de hoc in Ecclesia certe constet; et in his eadem est ratio Papae et
Episcopi. Sed ut etiam formaliter idem sit Papa, nihil ultra requiritur; et hoc est utrorumque causae discrimen. Idcirco Papa secus ac Episcopus, eo ipso quod sit materialiter Papa, est illico et formaliter. Quum igitur dubii alicujus Papae agitatur causa,
semper in materialem, et non in formalem, rationem inquiritur. Quapropter jure
merito diximus: dubium Papam nullo modo hic in causam vocari, quum nequidem
Papa sit; et stat quod in conclusione affirmavimus: Papam semper esse eumdem formaliter, qui et materialiter.
Nae, id nos haudquaquam fugit quam grave sit quod hic a nobis asseritur; proindeque rem hanc non facile e manibus dimittimus, et quamvis haec veritas jam videatur satis
superque firmata, eam nihilominus omni ex parte corroborare perutile existimamus.
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Diximus: eo ipso quod constet aliquem materialiter esse Papam, nihil ultra requiri ut
idem et formaliter Papa dicatur. Quid enim potest requiri? Non invenio, nisi forte haec
duo: primum ut communicet cum Episcopis (sicut Episcopi debent cum ipso communicare); [79] deinde vero ut ne sit haereticus, neve canonibus ecclesiasticis contradicat.
Atqui horum neutrum sanum est.
Et primo quidem Papa ex necessitate communicat cum Episcopis, sed eo solo nomine quod materialiter sit Papa, et eo ipso jam sit formaliter. Ad hoc enim ipsum ut
communicet cum Episcopis tamquam Papa, jam requiritur ut formaliter sit Papa, neque posset communicare cum Episcopis tamquam Papa, nisi prius omnino formaliter
Papa esset. Nullus hic consensus Ecclesiae, nulla acceptatio ex parte Episcoporum
postulatur, sicut inversa ratione similes conditiones ab Episcopis exiguntur; qui nisi
Papa consentiente, ab eo instituti, ab eoque acceptati, non possunt legitimi, id est
formaliter Episcopi esse. Qui aliud contenderet, omnem Ecclesiam sursum deorsum
versaret; quod neque adversariorum ausus fuerit facere ullus. Ut igitur Papa sit formaliter Papa, id non pendet ex communicatione cum Episcopis, eorumque consensu;
haec communicatio effectus est, causa non est; et sine ipsa, Papa formaliter est Papa.
Deinde vero neque hoc ex ea pendet conditione (inutili omnino!): Papam debere
esse orthodoxum, et contra fidem aut Canonum decreta nihil delinquere. Haec quaestio gravior est, immo gravissirna. Quod ratio hujusmodi ante Protestantismi ortum, et praesertim intempesta illa et perturbatissima in Occidente schismatis aetate,
extra rectos legitimosque fines aliquorum animos exturbare valuerit, id non adeo mirum videri debet. Sed quod hodie etiam, [80] quum Protestantismi ausum nefandum,
vel ipsum subvertens fidei fundamentum, oculos omnium aperire debuerat, eadem
ratio mentes praestringere et occoecare possit; id potius mirandum est, et merito etiam
dolendum. Nam Protestantismi historia, siquid certi et rati demonstravit aliud, hoc
profecto luce clarius nos docuit: fidem ex auctoritate, non auctoritatem ex file pendere. Atqui si ita res habet, luce etiam clarius est, nullo modo ex fide repetendum esse ut
qui materialiter est Papa, sit Papa formaliter; et illi omnes qui docent Papam rectam
fidem conservare debere (ac si umquam a recta desciscere potuisset!) ut legitimus Papa
permaneat; qui docent Papam in haeresim prolabi, et tunc, ob filem amissam et judicari et deponi posse, hi omnes cum Protestantibus ab imo ad summum conveniunt,
et, ut mitissime dicam, nesciunt quid faciunt.
Fides ex auctoritate pendet, non auctoritas ex fide. Hoc unum catholicum est, et
totius Catholicitatis axioma, dogma et lex. Quapropter fides ab auctoritate judicatur,
non auctoritas a file. Quapropter Papa judicat quae vera sit, fides, et non fides qui
verus sit Papa, aut quando verus esse desierit. Quapropter non requiritur fides ut qui
materialiter est Papa, sit etiam Papa formaliter.
Sed quid, ajunt, si Papa haereticus fieret?
At, reponere licet: quid, si sol interiret, si mundus occideret, si omnia aegri somnia re
complerentur? Nam haec sunt aegri somnia: immo, pejus aliquid. Admittere enim hujusmodi hypothesin: Papam haereticum fieri posse, est penitus destruere illam catholicam
[81] regulam: fidem esse ab auctoritate judicandam non auctoritatem a fide.
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At, regerunt, somnium non est. Jus canonicum hanc hypothesim admittit; tum vero
id ipsum in Honorio saltem, re completum est, et Conciliorum oecumenicorum, ipsorumque Romanorum Pontificum auctoritate comprobatum.
Verum nihilominus somnium est, et pejus somnio. Nullum est hic nobis propositum, sed neque refert, plenam discussionem movere de hac utraque causa. Brevi manu
rem expedire possumus.
Jus canonicum perperam adducitur, et tanto infelicius, quod cum ostentatione et
emphasi. «Pontificem Romanum (...) haereticum esse posse, in Jure Canonico constanter
docetur» - pronuntiat nonnemo (1). Illud: constanter! ad unum solum quod sciam reducitur locum (2). Ex hoc ipso loco tamen argui potest quam hypothetice, et veluti per
transennam, textus juris canonici hanc rem considerat: dum neque judices jubet, neque
causam instituit, neque poenam decernit. At verum est quod hypothesin fingit, quam
melius omisisset. Quid inde? Textus hic certe non est dogmaticum decretum. Hypothesis ejus non est veritas [82] fidei. Dicam potius quid sit. Somnium utique, quod illis
antiquis temporibus pacatissimis innocuum erat confingere, et pietatis speciem prae se
ferebat; eoque magis erat ingenuum, quod nulli dum Protestantes orti essent, qui procaciter assererent, auctoritatem ex fide esse judicandam. Nunc vero qui hunc textum strictius interpretari et exsequi vellet, cum iisdem concineret, et illico fieret apertissime Protestans ex asse; atque pejus aliquid gereret in animo quam innocuum somnium.
Eadem est ratio Honorii. Profecto, longissime abest ut velimus hic causam Honorii
ex industria historice ventilare, quum non sit locus suus iste. At locus certe est ut illa
ratione et argumento, quod prae manibus tenemus, causam Honorii omnino ex discussione excludamus. Non enim fides judicat auctoritatem, sed auctoritas fidem. Jam vero
si Concilium Oecumenicum VI. vel quodvis aliud, Honorium uti verum haereticum
(non uti negligentius contra haeresin agentem) auctoritate sua condemnasset, eo ipso
Protestantium principium pro lege sanxisset: auctoritatem scilicet ex fide judicandam.
Ab hujusmodi crimine non salvasset Concilium sua propria auctoritas, neque ullo modo
dici posset: saltem Concilium ex auctoritate de fide judicasse. Nam si Papae auctoritas,
cujus est Concilia confirmare, ex fide aestimanda est; multo magis certe auctoritas Concilii. Verum quidem est Oecumenicum VI. ab alio Papa confirmatum fuisse; at si ex
causa Honorii semel probatum erat auctoritatem Papae ex fide pendere, certum esse
debuerat Leonis auctoritatem tantum valuisse [83] quantum et Honorii; certum etiam
Leonem ideo solummodo rite confirmasse: quia juxta rectam fidem, et non quia ex
auctoritate judicaverat; certum denique auctoritatem Papae confirmantis e causa exclusam esse, et remanere auctoritatem Concilii solius, de fide judicantis. Redit igitur vehe(1) In opusculo: De Summi Pontificis Infallibilitate personali. «Sine Ira et studio», Neapoli 1870.
(2) Decretum Gratiani, I. parte, XL. Distinctione. Dico autem ad unum reduci locum in Jure
Canonico; nam hoc Jus appellatur ab adversariis. Parum deinde refert si in Commentariis, et
apud non paucos Juris professores vel scriptores, haec doctrina liberiori et pinguiori Minerva
tractetur; nam certe hic Jus ipsum vocatur in causae subsidium, et solum juvare potest; non
Juris plus vel minus peritorum auctoritas, quae in fidei causis a nemine magni aestimatur.
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menter illa quaestio: Si Papae auctoritas, cujus est Concilia confirmare, ex fide examinanda et judicanda est, quomodo non multo magis etiam ex fide auctoritas Conciliorum? Et quomodo non ex tempore efficimur meri ac puti Protestantes?
Certe non potest responderi: Concilium habere auctoritatem independenter a fide, et
Papam dependenter a fide. Primo quidem, hoc esset negare omnem auctoritatem Papae
in rebus fidei, quod hactenus Catholicorum ausus fuit dicere nemo. Deinde vero, si ita
res haberet, cur adhuc Concilium egeret Papae confirmatione? Ut alia aeque incongrua
hic missa faciam. Nihil igitur restat nisi hoc unum: ut si dicatur Papa dependenter a fide
Papa esse, et Concilium etiam Concilium esse dependenter a fide dicatur. Et sic rursum
cum Protestantibus eadem stipendia meremur.
Ultimum perfugium desperatae hujus causae (nam omnia perquirere debemus)
haec forte esset inventio quod pro certo admisso, et Papae, et Conciliorum auctoritatem, seorsum sumptas ex fide pendere; si tamen una secum conspirent, naturam rei
mutare, et auctoritates quae prius separatim ex fide pendebant, illico ac secum foedus
inierint, id efficere, ut fides pendeat ex auctoritate. Sed quis non videt talem [84]
sententiam, ipsa sua enuntiatione, sibi contradicere, et causa cadere? Contra logicam
namque est, ne dicam evidentius etiam contra naturam rei: id quod prius ex una et ex
alia parte dependens erat, conjunctione inducta, non dupliciter dependens, sed ex
integro independens fieri; quin imo, cui prius famulabatur, extemplo ejusdem postea
fidei patronum agere. Haec impossibilia sunt.
Quam rectius, quam omnino juste ac praeclare eamdem rem proponit catholica
veritas. Fides ab autoritate dependet, non auctoritas a fide. Auctoritas haec una est, et
communis Papae et Episcoporum Concilio. Ipsi judicant de fide, non fides de ipsis.
Sed haec una auctoritas in Papa residet veluti in centro essentiali, persona Papae ipsa
essentialis est et immutabilis, auctoritatisque modus independens; residet etiam in
Episcopis veluti in termino suo interiori, pariterque essentiali, in personis tamen (veluti in accidentibus) accidentaliter mutabilis, qui etiam modus auctoritatis pro natura
sua dependens est. Sed vera auctoritas, una eademque et hic, et illic; auctoritas quae
non judicatur a fide, sed quae fidem judicat, decernit, docet; fidei testis simul et magistra. Hoc solum non est Protestantium, hoc unum Catholicum est.
Nunc vero ad Honorii quod adtinet causam: certe, ex discussione exclusa est. Nisi
Protestantes esse velimus, oppido verebimur contendere id, quod, quum historice plusquam facto opus esset infectum probatum sit, dogmatice etiam impossibile demonstratur: nempe, Honorium a quocumque Concilio tamquam [85] formalem haereticum condemnatum esse. Protestantium haec sit cura; in qua, si ipsis placet, quantum
voluerint, oleum et operam perdant!
Et jam tandem ratum firmumque manet: Papam, qui materialiter, eumdem esse
et formaliter.
Non ita certe Episcopatus. Nam, uti jam satis monuimus, si Episcopatus idem esset
formaliter qui et materialiter, tunc non solumqui praeteritis temporibus rescissi sunt,
sed qui hodie etiam in Schismate Episcopi versantur: graeci, russici, anglicani, et si quo
alio nomine audiunt, ad legitimum Episcopatum pertinerent.
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Quinam itaque formaliter Episcopi et Episcopatus dicendi sunt?
De Episcopis singulis nulla difficultas. Omnis qui Catholicus esse velit, confiteri
tenetur: illum solum esse legitimum, id est formaliter Episcopum, qui cum Papa tenet
in omnibus; id est qui triplici illo est cum Papa colligatus vinculo et subjectione: fidei,
jurisdictionis, et regiminis.
Qua in re iterum animadvertisse et sedulo notasse quod jam semel monuimus,
peropportunum erit.
Itaque habet suum regimen Episcopus, nempe suam quam regit provinciam; sed ea
omnino conditione: ut ipse regatur a Papa.
Habet suam jurisdictionem Episcopus, nempe claves quibus oves suas vel solvit vel
ligat; sed ea etiam omnino conditione: ut sit ipse sub clavibus Papae.
Eodem igitur jure, tenet suum magisterium Episcopus, nempe docet fideles; sed
quomodo non etiam [86] aequali per omnia et in omnibus conditione: ut ipse doceatur a Papa?
Scimus itaque omnes conditiones quibus singuli Episcopi vera et formali ratione
legitimi et Catholici Episcopi renuntientur. Sed nonne hisce iisdem conditionibus et
Episcopatus universus satisfacere tenebitur, ut tandem Subjectum potestatis Ecclesiasticae, illud aliud relativum, jure et revera proclamari possit?
Ita omnino videtur; sed rem ex professo tractare oportet.
Distinguendum igitur est inter singulos Episcopos et inter universum Episcopatum, qui solus, sic collective sumptus, subjectum est potestatis, ad latus Summi Pontificis divinitus collocatum. Certe, si ita sumatur in majestate sua, magna sunt ejus jura
et venerandus locus. Habet tum certe Episcopatus, quod singuli Episcopi non habent;
habet essentialiter eadem jura et eamdem potestatem, licet hierarchice subditam, quam
tenet et Papa; et divinitus habet. Quin igitur minuenda in aliquo, extollenda est potius
in omnibus sanctissima haec auctoritas; atque hic similiter, qui Catholicus esse velit,
institutionem hanc et auctoritatem divinam summopere suspiciat, et toto animo revereatur, necesse est omnino.
Verissime dolendum est hanc controversiam exortam esse et diuturnam invaluisse.
Ubi enim semel hoc coepit, non poterat abesse quin humani nonnihil animos commoveret, et in disputationis aestu hujus vel illius augustissimi Magistratus inviolata
veneratio [87] detrimenti aliquid pateretur. Haec nos una spes solatur: fore, ut ipsa
haec commotio, tempestatis instar, nubila animorum serenet, et luce reducta, quo
majori splendore Petri sedes illuminabitur, eo nitidiori etiam claritate et Episcopatus
sacrosancta auctoritas coram omnibus refulgebit.
Sine dubio itaque Episcopatus universus, simul sumptus aliam auctoritatem obtinet in Ecclesia atque singuli Episcopi; eamque tenet, ut satis perspeximus, ex institutione divina. Manet tantummodo ut rite doceamur: quisnam verus et legitimus, id est
quisnam formaliter dicendus sit Episcopatus? Et pressius adhuc, pro quaestione quae
agitur: An legitimus Episcopatus ille sit tantum, qui non solum cum Papa conjunctus
est in regimine et jurisdictione, sed etiam in magisterio fidei?
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Et in hoc magisterio, non solum post sollennem in Conciliis articulorum fidei
definitionem, sed etiam (qua autem ratione id mox videbimus) ante hujusmodi definitionem sollennem?
Antequam huic quaestioni satisfaciamus, ut disputatio, quoad ejus fieri potest,
maximo procedat ordine et evidentia, unum adhuc vel aliud opus est ponere principium, et totidem etiam ex iis deducere conclusiones.
Principium quartum [88]
Potestas ecclesiastica ita residet in primo suo relativo subjecto, id est in Papa, ut ipsi sit,
essentialiter personalis; in altero autem, id est in Episcopatu, ita ut a singulis teneatur in solidum.
Hoc principium non est nisi legitima consequentia procedens, quum ex hac veritate: Papam eumdem esse formaliter qui et materialiter; tum ex illa: ejus personam esse
naturale et essentiale potestatis centrum; tum denique ex iis omnibus, quae disputavimus; et nullum nunc certe facessit negotium. Profecto sola illa duplicis ordinis decreta, quibus Christus potestatem in Ecclesia instituit, si rite, uti fecimus, et discernantur,
et secum componantur, ultro hanc veritatem probant. Idcirco reliquam probandi curam omittere possumus; et eo vel magis suscipimus curam applicandi hoc ipsum principium ad rem nostram, ut eam veluti acu tangamus.
Potissimum autem quod exinde sequitur, hoc est sine dubio: potestatem ecclesiasticam haudquaquam teneri in solidum a Papa et ab Episcopis simul sumptis, ita ut Papa
habeat suam partem, Episcopi vero suam: uti vult falsa, illa opinio quam initio in medium produximus; - sed id omnino sequitur: Papam unum et personaliter tenere omnem
potestatem ecclesiasticam; Episcopos vero eos esse qui hanc eamdem et totam etiam
potestatem inter se in solidum teneant, et hoc modo tandem constituant venerandum
[89] illum Magistratum in Ecclesia, qui non jam singuli sunt Epicopi, sed universus
Episcopatus. Hunc in modum quod singuli Episcopi non habent, universus Episcopatus obtinet; hunc inquam in modum Episcopatus, tametsi loco suo et hierarchice subditus, tamen aequat jura sua cum Papae ipsius juribus.
Nisi ita esset, nisi Episcopatus ita collective sumptus teneret in solidum, inter se
tantum, ecclesiasticam potestatem, et sic tantum fieret tale ejusdem alterum relativum
et distinctum subjectum, non equidem eveheretur ad illum sublimem locum quem
sustinet in Ecclesia; neque sua cum Papae ullo modo aequaret jura. Causa et logica, et
historica, et divina cur Episcopatus id sit in Ecclesia quod revera est, haec est profecto
quod sit distinctum, et pro se subjectum potestatis Ecclesiasticae. Haec sola efficit ut
singuli Episcopi, quorum cujusque jura nimium quantum distant a Papae juribus, si
simul in unum corpus coeunt, statim in ea collocantur auctoritatis sede, quae licet
hierarchice subdita, eadem tamen cum Papa potestate gaudet. Nisi essent ita distincte,
et pro se, Papae ad latus divinitus constitutum potestatis subjectum, quomodo tandem id juris consequerentur?
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Res certe ipsa loquitur. Singuli etenim Episcopi, ut legitimi Episcopi sint, debent in
omnibus potestatis exercitium a Papa accipere, in hoc exercitio a Papa pendere, ab eo
etiam si res postulaverit ab officio revocandi. Nullus Episcoporum, in re ulla, habet
talem potestatem quae, vel hierarchice subdita, possit Papae [90] potestati ad latus collocari, atque dici aequalis, eodemque quo et illa, licet subdito, jure praedita. Nimis longum
spatium utrosque disjungit. Si proinde Episcopi in unum idemque subjectum potestatis
in Conciliis Oecumenicis cum Papa consociarentur: quum nemo singulorum illam relationem, quae ipsi cum Papa est, in aliam mutaret, neque omnes simul naturam rei in
aliam convertere possent. Non enim de numero, sed de jure et de essentia rei agitur. Non
haberent tunc igitur plus juris quam prius habuerant. Sed neque Papa ipse hoc plus rei et
auctoritatis cum ipsis communicare tunc dicendus esset: namque res ita communicata
non esset eorum propria; propria autem est Episcoporum ita simul convenientium.
Non aliunde igitur repetenda est auctoritas Episcoporum in Conciliis, nisi ex eo quod
tunc, ex institutione divina, aliam personam induant; id est, quod tunc non amplius soli
et meri Episcopi sint, sed fiant Episcopatus, constitutus in verum potestatis Ecclesiasticae subjectum, quale Episcopi seorsum nisi virtualiter non constituunt. Sed ex eo patet:
neque consociari in Conciliis Oecumenicis cum Papa in unum idemque potestatis subjectum, neque cum ipso potestatem tenere in solidum. Sunt, omni dubio procul alterum
et omnino distinctum subjectum a Papa; nempe ipsum pro se, et jure proprio sibi divinitus competenti agens, licet hierarchice subordinato.
Et hic in pleniori lumine apparet, quam necesse fuerit inducere hujusmodi distinctionem inter duo relativa potestatis subjecta. Ut nihil aliud de malis, quae inde orta
sunt, dicamus, id certe exinde sequutum [91] est: quod hujustnodi distinctione neglecta, et verae sententiae patroni nimis aliquando, et certe praeter intentionem, visi sint
auctoritatem universi Episcopatus deprimere; et falsae assertionis fautores ex logica
necassitate saepe saepius singulorum Episcoporum locum nimis extollere, et Papae
jura veluti pessumdare, non sint cunctati. Istis autem aliquid pejus contigit: adeo ut,
hac distinctione praetermissa, qui ima summis mutare voluerunt, summa in ima malo
suo convertere coguntur.
Et re quidem vera: imum locum in ratione principii, seu potestatis, in Ecclesia Episcopi tenent quando singulariter spectantur; summum autem locum, id est summo parem,
Episcopatus obtinet, juxta illam distinctionem. Isti autem, quum non advertant hanc
peculiarem rationem qua Episcopatus constituitur distinctum subjectum potestatis, coguntur plane singulos Episcopos sic materialiter et numerice acceptos, cum Papa in juribus sociare, eique etiam, si opus fuerit, eosdem praeponere; et sic ima extollunt, et naturam
rei violantes, summa eis attribuunt. Quod nunquam fecissent si Episcopatum ex vera ejus
summa ratione aestimassent. Quum autem rei natura pessum habita injuriam ulciscatur,
illico fit: ut ex adverso negatis juribus, quae equidem singulis Episcopis non competunt,
certo periculo isti se exponant etiam haec jura, utique summa, amittendi, humique prosternendi, quae juxta illam distinctionem Episcopatui merito et divinitus competere intelliguntur. Et sine dubio omnia perdidissent, causaque penitus caderent, nisi causam perorassent ipsa institutio [92] Christi, et eorum quos pro adversariis habent inviolata fides.

Quid Papa et quid est Episcopatus...

307

Quaquaversum itaque rem inspiciamus, id nobis magis magisque fit certum Episcopatum esse a Papa distinctum potestatis ecclesiasticae subjectum. Quod si distinctum: jam profecto singuli Episcopi, qui hoc subjectum soli constituunt, illam potestatem soli, inter se tantum, in solidum tenent; non vero in solidum cum Papa.
Nihilo tamen minus nullo modo ex hoc sequitur: Papam separatum esse ab Episcopatu, Episcopatum a Papa. Ea, quae eos conjungit, potestas est, una et eadem utrisque.
Et hic rite et exacte solvitur illa controversia quae de hac voce: separate, nuperrime
exorta est. Duo quidem sunt potestatis ecclesiasticae subjecta, attamen non separata,
sed distincta; et ita distincta ut adsit ratio in qua rursum sunt unum, quae ratio est
unitas ipsius potestatis. Quapropter dici debent subjecta relativa: quae vox ad id inservit, ut in distinctione unitas affirmetur.
Ex quibus primum sequitur Papam personaliter, et distincte ab Episcopatu, quamvis relative ad ipsum, tenere unum totius ecclesiasticae potestatis plenitudinem.
Deinde vero Episcopatum, pro se, et distincte a Papa, quamvis omnino etiam relative ad ipsum, tenere in solidum eamdem potestatis plenitudinem.
Et haec est summa conclusionis, quam ex hoc principio deducere propositum nobis erat, quaeque sic plenius proponi potest:
Conclusio quarta [93]
Papa ita est personaliter potestatis Ecclesiasticae subjectum ut eam teneat plenissime
UNUS et distincte ab Episcopatu, licet non separate, sed relative ad ipsum; Episcopatus
autem tale est ex sua parte ejusdem subjectum: ut eam teneat plenam etiam, sed IN
SOLIDUM inter omnes Episcopos, et pari modo distincte a Papa, licer rursum relative
ad ipsum et cum subordinatione hierarchica.
Conclusio haec jam se ipsam probavit, et non est opus aliquid addere.
Animadversio de causa majoris numeri suffragiorum
Hic esset locus utilem proferre animadversionem circa illam causam, quae de majori
vel integro suffragiorum numero, in Conciliorum decretis rite firmeque sanciendis, his
etiam diebus agitata est: utrum scilicet major tantum suffragiorum numerus, an vero
moraliter omnium unanimis consensus, imo et ex integro unanimis requiratur?
Jam vero in hujusmodi quaestione statim omnis tollitur dubitatio ex hoc solo principio: Episcopatum esse distinctum potestatis Ecclesiasticae subjectum, et omnes Episcopos eam tenere in solidum inter se, et non in solidum cum Papa.
[94] Etenim vero, si Episcopatus est distinctum, et pro se subjectum potestatis,
illico patet sententiam ab eo latam, vel ferendam, non esse sententiam totius potestatis, in quantum subsistit in suis utrisque subjectis, sed solummodo in quantum subsistit in altero eorum. Propterea quando de numero suffragiorum agitur id solum in
quaestione ponitur: quis numerus necessarius sit ut istius distincti potestatis subjecti
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sententia certa firmaque habeatur; non autem sententia totius Ecclesiae, totiusque potestatis qualis in eadem subsistit. Ex quo sequitur: etiam unanimem Episcopatus sententiam non ideo fieri definitivam, sed esse solummodo definitam quantum pertinet
ad rationem et jus hujus alterius subjecti. Haec, ut videbimus, et ut jam videmus, ratio
potissima est, cur Conciliorum decreta confirmatione Papae indigeant; quae idcirco
non tam confirmatio, quam definitiva sententia illius alterius, ejusdemque et primi,
potestatis subjecti vocanda est. Sed de hoc postea.
Tum vero, quum Episcopatus potestatem teneat inter se in solidum, et non in
solidum cum Papa, non ita nimium refert an statuatur majorem sufficere suffragiorum numerum, an vero requiri moraliter vel ex integro unanimem consensum. Nam
semper agitur de sententia unius tantum potestatis subjecti, et sententia alterius semper integra manet; cujus auctoritatem unanimis ille consensus sicut in secundis rebus
non auget, ita neque in adversis labefactat vel minuit. - Verum quidem est quod si
contrarius esset hic unanimis consensus, quaestio non levis posset exoriri; sed vero
vocare hunc consensum in causam, [95] et operosius de ejus necessitate indagare, quando utriusque subjecti vota in unum conspirant, id profecto, sit venia verbo, sed
quasi ridiculum videtur. Quid enim? Alterum, idque primum, subjectum potestatis
hoc vel illud haud dubie sentit, alterum etiam subjectum ex sui potiori parte id idem
non minus firmiter asseverat, et adhuc res dubia aestimabitur? Et non erit certa nisi
accedat unanimis illius alterius subjecti consensus? Prorsum non possum contineri ut
in memoriam ne revocem portentosum hujus rei exemplum, quod quondam in nobilissima gente, quae mihi a Deo optimo pro patria data est, simili forma funestissime
pro lege invaluerat. Nomen illi erat Liberum veto; eaque lege sanctum fuerat: ut quidquid Rex, Senatusque, Populusque conscriptus, omnes in unum conspirantes, opportunum saluberrimumque jussissent, quisquis conscriptorum unus, sola hac voce
Veto, inane irritumque efficeret. Monstrum certe regiminis; at quanto magis illud considero, tanto evidentius simillimum invenio huic eidem quod nobis proponitur.
Quidquid de hoc sit, redit certe quod asseruimus: non tam magni referre hujusmodi
quaestionem, ut nisi solvatur, causa potestatis ecclesiasticae jam haereat in salebra. Dato
enim quod consensus unanimis requiratur; ad id solum nimirum necessarius erit ut
Episcopatus sententia, pro sua ratione ac parte, firmissime sanciatur, habeatque totam
suam vim ac robur. Quod si ita est, in iis solis causis foret necessarius, in quibus tota
auctoritas Episcopatus necessario asserenda esset. Hoc autem esse non potest [96] nisi in
iis causis (quas prorsus impossibiles dicimus), in quibus sententia Episcopatus contraria
esset Papae sententiae; tunc revera non solum unanimis, sed si ita loqui fas est, unanimi
unanimior consensus oppido exigendus foret. Et quamvis omni dubio procul Papae
sententiae auctoritas, utpote distincti subjecti, et tunc etiam integra mansura esset, et ad
minimum tantum valitura ut illam contrariam assertionem inermem redderet et innocuam; nihilo tamen minus et ille contrarius unanimis consensus vim suam haberet; et
semel tali casu impossibili admisso, probabile forte esset Papae sententiam, etiam veram,
pro dubia tunc habendam, et pro tunc suspendendam. Haec ferme ea causa foret, in qua
simile propemodum jus atque erat Romanorum Consulum, locum obtineret; et alia
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aliam tametsi non vinceret, tamen vinciret auctoritas. Sed hujusmodi hypothesis ficticia
omnino est et inter somnia releganda, ut data opera evidenter confirmare curabimus.
At vero in iis causis in quibus sententia Episcopatus Papae sententiae non contradicit, alia prorsus ratio est rei. Quum enim sententia Episcopatus non sit nisi unius ex
duobus subjectis, et quidem illius qui potestatem inter se in solidum possidet, nemo non
videt: scisso hoc subjecto in duas quantaslibet partes, auctoritatem etiam (non potestatem), quae in solidum redundat in omnes, in duas, tantasque partes dividi omnino; et
quo pars major vel minor, eo etiam majorem vel minorem ejusdem esse auctoritatem.
Ipsa rei natura id affatim postulat. Tunc autem ex ipsa rei natura, etiamsi major pars
Episcopatus sit [97] Papae contraria, non est tamen haec plene auctoritas istius subjecti
qui est Episcopatus; altera pars etiamsi minor habet etiam suam auctoritatem. Cui auctoritati si addatur plenissima auctoritas illius integri alterius subjecti qui est Papa; num
forte non sat auctoritatis consurgit, ut causa plus quam facto opus sit rite definiatur?
Quid igitur dicendum si non minor, sed major; quid, si maxima pars cum Papa in
unum consentit? Ter, quaterque prorsus causa judicata est.
Quamqnam perinde, si aequis conditionibus stare velimus, etiam sine Papa, id solum
justum ac sanum intelligatur: nempe quum Episcopatus sit; pro se, distinctum potestatis
subjectum, et potestas ab omnibus Episcopis in solidum possideatur; non esse aliam
rationem qua probetur sententiae ejus auctoritas ac valor, nisi solum majorem suffragiorum numerum. Secus enim Episcopatus una simul et haberet et non haberet auctoritatem. Haberet, quippe enim de jure est; non haberet, quippe quod nunquam esset de facto.
Nunquam, ajo, esset de facto. Fac enim, judicetur causa aliqua, et sententia haec vel illa
tulerit majorem suffragiorum numerum. Sed major dicunt, non sufficit; jam vero eo
magis non sufficit minor. Ubi tunc erit auctoritas, quaeso? Nonne fugit, ut ajebam, et non
comparet de facto? Fortasse majorem adhuc exquires numerum? Sed quousque tandem?
Semper eamdem ob causam auctoritas sufficiens non aderit; et quae de jure semper est, de
facto aderit nunquam; nisi tandem aliquando ad unanimem consensum recta devenire
cogaris. Qui exitus, [98] quum contra naturam rei delinquit, tum maxime contra sanam
rationem pugnat: est enim illud plane de quo monebam, et ipsissimum: Liberum Veto.
Haec sufficiant. Quum tamen haec sint majoris momenti, liceat nobis ea in unam
perstringere assertionem; quam ne intervertatur ordo Principiorum et conclusionum,
peculiari scholio proponendam curabimus.
Scholion
Ex his sequitur: Quaestionem de majori numero suffragiorum vel etiam, de unanimi Episcoporum in Coraciliis consensu, talem esse, quae referatur solummodo ad internoscendam auctoritatem sententiae hujus unius potestatis ecclesiasticae subjecti, qui est Episcopatus; et quae (quaestio) proinde non tam permagni ad causam intersit: manet enim integra auctoritas alterius
subjecti; qui est Papa, et quae (auctoritas) semper, sive majori, sive minori numero, aut id
auctoritatis adimere potest quo pollere, aut id triburare quo carere videtur.
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Alterum nunc principium assumendum est, quo melius illa, quam expendere coepimus, resolvatur quaestio de formali ratione, qua Episcopatus verus et legitimus
renuntietur?
Hoc principium ad ultimam refertur relationem inter Papam et Episcopatum. Ultima
autem haec relatio jam novimus quaenam sit: tota etenim pendet ex responso ad hunc
quaesitum: Quisnam, Papa an Episcopatus, supposito dissidio, rerum summa potiatur?
[99] Quod rursum responsum proficiscitur ex hoc alio: Quodnam duorum illorum subjectorum sit non dependens ab alio, quod vero dependens? De hac igitur
ratione: qua alterum ab altero dependet, principium hoc nostrum agere debebit.
Qua in re, quum vocabula dependentia, independentia, dependenter, independenter, non
admodum latina, usu tamen invaluerint, nos etiam libere ea, sicut jam identidem
usurpavimus, ita et deinceps usurpabimus; id tamen unum sollicitos nos habebit ut
eorum verum sensum ne cum adversariis nostris non diligenter curemus. His enim
nostris mos est passim asserere: Papam non esse omnino independentem ab Episcopis; et longe lateque de aliquanta Papae dependentia disserere amant. Sed vox dependentiae ambigua est, et in controversia, ut haec nostra, non debet nisi unico proferri,
eoque gnaviter definito sensu. Nam profecto et Pater familias a prole sua dependens
dici potest; attamen verane haec dicenda est dependentia? Quin potius dependentia
vera si qua hic deprehenditur, est prolis utique a patre. Ex parte autem Patris non
dependentia est, sed necessitudo quaedam, quae accurato vocabulo, philosophico juxta et theologico, relatio dicenda est omnino. Quo sensu nos cum primis dicimus et
asseveramus Papam in essentiali et necessaria cum Episcopatu esse relatione; sed eodem
jure etiam affirmamus in nullam venire dependentiam vere et proprie dictam.
Nimirum adversarii nostri, qui relationem asserere debuerant, dependentiam inducere maluerunt; et, dicto [100] facto, in ambiguo spatiantur. Tantum prodest vel obest
vocabulorum recta significatio.
Relatio itaque est notio generalis quae omnem nexum inter duos terminos intelligit;
dependentia autem est particularis notio (species vel potius pars relationis) quae solam
illam rationem in omni nexu inter terminos considerat, qua alter ex altero pendet. Relatio ad utrumque terminum illius nexus refertur, dependentia ad alterum tantum eorum.
Quibus praemonitis, jam nunc ponamus:
Principium quintum
Papa non solum personaliter, sed etiam independenter ab Episcopatu, licet relative ad ipsum,
divinitus tenet unus totam ecclesiasticam potestatem; Episcopatus autem, non solum in singulis
Episcopis, sed etiam universus, ad instar unius subjecti consideratus, tenet eamdem proprio
quidem divinitus jure, attamen non solum relative ad Papam, sed etiam dependenter ab eo.
Rationes jam per longum allatae sunt omnes.
Si enim papa est primum subjectum potestatis ecclesiasticae, et quidem divinitus;
Si divinitus est ejusdem principium, fundamentum et centrum essentiale;
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Si divinitus tandem omnem omnino potestatem, quin aliquid jam ei desit (ne
scissa dicatur), possidet unus personaliter;
Profecto jam divinitus a nullo in ejus possessione [101] dependet, nemo potest ei
aliquid dare vel auferre, et dicendus est omino independens ab Episcopatu. E contra:
Si Episcopatus, ex divina etiam institutione, est secundum ecclesiasticae patestatis
subjectum;
Si est non principium, sed terminus interior ejusdem, et veluti peripheria;
Si plenam illam eamdemque potestatem possidet inter se in solidum, ad instar
corporis, ita ut, quum unum corpus scindi divina permissione possit in plura, ne ipsa
etiam potestas scindatur, divinitus datum sit ei unum personale centrum unitatis;
Jam omnino similiter, ex divina institutione, Episcopatus uti Episcopatus, id est
uti potestatis ecclesiasticae alterum subjectum, est dependens a Papa:
Tamquam secundum a primo;
Tamquam terminus a principio;
Tamquam corpus existens et vivens a suo unico centro existentiae et vitae.
Ubi ex ipsa natura rei clare perspicitur: omnem rationem dependentiae esse ex
parte Episcopatus; ex parte autem Papae nullam adesse, nisi rationem relationis.
Et jam simul apparet: rationem et regulam ultimae relationis inter Papam et Episcopatum consistere in hac divinitus instituta et essentiali dependentia Episcopatus a Papa,
qui pro sua parte a nemine nisi a Deo dependet.
Porro hac in re multum interest distinguere inter dependentiam, qua Episcopatus
universus, et eam, [102] qua singuli Episcopi a Papa dependent, quae distinctio ex illa
alia proficiscitur, jam sufficienter a nobis exposita, et qua verissime distinguitur inter
Episcopos singulos et universum Episcopatum.
Dependentia igitur qua universus Episcopatus erga Papam devincitur, ea est quam
proxime attigimus.
Alia profecto, multoque major est dependentia singulorum Episcoporum.
Episcopatus universus tenet ut vidimus plenitudinem potestatis, et quidem directe
a Deo, quantum ad ejus substantiam; licet dependenter a Papa, quantum ad ejus exercitium. Hanc distinctionem inter substantiam et exercitium potestatis secundo libro
apertius explicabimus, quamvis ex his quae dicta sunt, satis et nunc pateat qnid sit.
Quare Episcopatus universus, tametsi dependenter quantum ad exercitium, tamen,
quum plenam et eamdem teneat, quam et Papa, potestatem: dici potest et debet ejusdem in officio Collega, par cum pari, licet suo loco, eodem jure utens. Et quum jura
consequitur honor et jurisdictio: sequitur etiam Episcopatum jurisdictionem et honorem summo parem, loco suo, obtinere.
Hoc autem longe abest ut dici possit de singulis Episcopis, quorum nemo plenam
potestatem, vel illam quam tenet Episcopatus universus, participat unus, et tantum pro
rata parte hanc ultimam singuli participant. Quare singuli Episcopi duplici ratione dependentes intelliguntur: primum quidem dependent ab Episcopatu, quemadmodum in
unoquoque [103] Collegio, maxime si sacrum sit, singuli Collegae a Collegio pleno
dependere noscuntur; tum vero dependent a Papa.
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Sed a Papa rursum dependent dupliciter. Primum quidem directe, eadem ratione
qua dependent ab Episcopatu universo. Quum enim dependeant ab Episcopatu eam
ob causam, quod istic plenam habeat potestatem, quam illi, nisi pro sua parte quisque,
singuli non habent; a fortiori, ob similem causam, dependent a Papa: quia hic eamdem potestatem, quam et Episcopatus, non solum tenet plenissimam, sed prior, et
personaliter, et independenter tenet. Tum vero ex hoc alio capite a Papa dependent,
quod sint a Papa quidem adlecti Collegae in illo sacro Collegio, quod vel plenum,
plene nihilominus a Papa dependet. Sequuntur enim Collegium suum, sicut pars sequitur totum. Et hic quidem, esto vel uti indirecte, attamen majori quadam ratione
dependent. Nam si Collegium universum, cum omni sua auctoritate, plene in omnibus dependens sit a Papa; quoad plenissime igitur non erunt dependentes illi, qui
tantum pro rata parte ejusdem Collegii auctoritatem participant?
Haec omnia ad rem illustrandam non parum conferre videntur, ideoque possumus
ea in unum redigere. Sit itaque
Conclusio quinta
Dependentia a Papa alia est Episcopatus universi, alia vero singulorum Episcporum. Episcopatus enim, qui est Papae in officio Collega, et par cum [104] pari, licet loco suo, eadem
potestate utitur, dependet a Papa tamquam secundus a primo, tamquam terminus a principio,
tumquam corpus a suo centro vitali. Episcopi autem singuli, qui sunt sacri illius Collegii, qui
Episcopatus est, participes pro parte sua quisque, dependent primum ab hoc suo Collegio pleno; tum
vero dupliciter a Papa: in primis directe ea ratione qua a suo Collegio dependent, sed a fortiori:
quia Papa eamdem tenet plenam potestatem quam et Collegium Episcoporum, sed prior, et
personaliter, et independenter; deinde tamquam participes Collegii Episcoporum, una cum ipso,
et tunc veluti indirecte, sed majori quadam ratione subjectionis, quum partem tantum habeant
auctoritatis (1) in illo Collegio, cujus tota auctoritas a Papa dependens est.
(1) Posset quis forte cavillatione uti, objectans nos ipsos, qui potestatem in partes sciudere
prohiibemus, hic tamen de partibus auctoritatis verba facere. At quaeso, advertat nos hic non
loqui de parte potestatis, sed de parte auctoritatis, et ideo nos vocabula mutasse ut huic recriminationi obviam iremus.
Forte inter voces potestatis et auctoritatis non tam magnum intercedit discrimen; attamen
ni fallimur, vox potestatis potius refertur ad rem, auctoritas vero ad personam: illa ad jus
spectat, haec ad ejus exercitium. Non igitur praeter naturam rei asserere nos posse putamus:
singulos episcopos neutiquam habere partem potestatis (quam utpote rem unam et individuam
totus Episcopatus in unum collectus solus tenet individuo modo), habere tamen partem auctoritatis: quia ad exercitium et actum ejus personaliter concurrunt. Alteram vero ab altero eo vel
magis distinguendum est, quod, supposito inter Episcopatum dissidio, quum una pars recte,
altera autem necessario male tulerit suffragia, certissime quidem haec ultima in potestate non
stetit, et nihil jam cum ipsa commune habet; auctoritatem tamen servat, saltem ad tempus
quoad definitiva sententia feratur, cui se tandem submittere debet, ne omnino ab auctoritate
etiam excludatur.
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[105] His positis unum adhuc subsidiarium principium ad suppetias vocare, necesse est nobis; quod, etsi alio spectare videatur, ad rem tamen omnino pertinebit.
Aget autem hoc principium de objecto potestatis quam Papa et Episcopatus in
unum tenent. Nam distinguendum est inter terminum potestatis et inter ejus objectum. Terminus potestatis sine dubio est plebs fidelium; objectum autem est illa res,
sive finis, ad quem conseduendum potestas instituta est et munus exercet.
Finis iste porro est ipse Deus, ab homine fideli tandem obtinendus. Omnis potestas Ecclesiastica ad id instituta est: ut homines ad hunc finem perducat; atque in hoc
occupatur: ut Deum det hominibus, homines autem Deo consociet.
Jam vero Deus se praebet hominibus primum in genere, uti eorum ultimus finis;
deinde in particulari: uti Verum, uti Bonum, uti Justum. Et Ecclesia itaque, id est
potestas ejus, dat Deum fidelibus: uti Verum, uti Bonum, uti Justum.
Primum facit quatenus est potestas Magisteri et legislativa;
[106] Alterum, quatenus est potestas Jurisdictionis pressius sumptae;
Tertium denique, quatenus est potestas illius Jurisdictionis, quae est Regiminis et
Gubernationis.
Quatenus autem in hoc triplici ministerio semper tamen unum eumdemque Deum
praebet, summum atque personalem fontem illius trinae rei; eatenus et ecclesiastica
potestas possidet unum summum jus, illius triplicis juris ultimum fontem; quemadmodum in explanatione monuimus.
Jam porro Verum, et Bonum, et Justum, unum est; sicut et Deus unus est.
Unum igitur, essentialiter et necessario unum, est objectum circa quod exercetur
potestas Ecclesiastica; non potest hoc objectum scindi in duo ne cogitatione quidem,
si de re agitur.
Ex quo sequitur alia ratio, quae objectiva est ex natura sua, quaeque ultro probat:
potestatem ecclesiasticam, jam ex intima natura sua unam eamdemque numero, etiam
ratione objecti sui, et in exercitio sui officii, unam esse ex necessitate.
Ex quo ulterius consequitur Potestatem ecclesiasticam, licet sit distincta in duo subjecta, in exercitio tamen muneris sui, sicut non debere, ita neque posse scindi in partes;
atque Deo providente, sicut nunquam id factum est, ita etiam nunquam fore futurum.
Et hoc est principium quod statuimus.
Principium sextum [107]
Objectum potestatis ecclesiasticae, quod est Deus ipse, et ejus Verum, Bonum et Justum, quum
sit omnino Unum et indivisum, hujusmodi est ut omnino vetet, quominus inter duo subjecta
Potestatis ecclesiasticae in officio exercendo, possit unquam dari verum dissidium.
Ex his intelligitur: primo quidem nos nullo modo potestatem dividere in partes; tum vero
ostenditur quomodo singuli Episcopi habeant partem in potestate, et non partem potestatis.
Nempe, habent partem in exercitio ejus, et in illa participatione qua concurrunt ad actum
potestatis. Haec autem pars in exercitio opportune nuncupari potest auctoritas.
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De vero loquimur dissidio non de opinato quocumque. Nam opinata dissidia, et
non pauca fuisse, et etiam futura esse, nemo potest non admittere. Attamen haec
omnia non vera, sed opinata tantum dissidia, et fuisse, et futura fore, non parvi referet
perspectum habuisse.
Opinatum dissidium illud dicimus quod materialiter revera existit, formaliter autem est nullum. Hujusmodi dissidium illud est, quod inter Episcopos identidem exortum est vel exoriri potest; ita ut materialiter Episcopatus in duas partes divisus appareat.
Inter Episcopos tunt quidem revera dissidium est, at non inter Episcopatum et Papam.
Quum enim et tunc alterutra pars Episcopatus semper cum Papa teneat, et formalis
ratio unitatis in hac conjunctione resideat: nullo modo haec Episcoporum inter se
materialis discordia, formale inter Episcopatum et Papam dissidium esse poterit.
Rationem rei jam perspectam habemus. Tota in eo est: omnem hujusmodi discordiam esse inter solos E-piscopos, id est inter Collegas illius sacri Collegii [108] qui est
Episcopatus, et constituit alterum potestatis Ecc-lesiasticae subjectum.
Hanc rationem suadent tum ipsa natura rei, tum principium proxime a nobis
expositum.
Ex natura rei habemus duo distincta potestatis subjecta; ex ipsa ergo sequitur tum
solum inter utraque verum et formale fore dissidium, si utrumque utrique plenum pleno opponatur. Quoad igitur solus Episcopatus inter se dissentit; eousque nulla est omnino inter utraque subjecta dissensio.
Accedit nunc principium superius expositum. Ex eo enim ratum firmumque est:
utrumque et utrumcumque subjectorum idem omnino administrare debere objectum,
idem Verum, et Bonum, et Justum; et id revera etiam potestate sua administrare. Ex
parte Papae necessario hoc re completur: ipse enim tantum est subjectum potestatis,
quanta et persona ejus: unicum videlicet, sicut et illud objectum, quod potestate sua
administrat, pariter est unicum; et quum insuper divino illud jure administret (divina
autem nec ruere, nec deficere possunt), etiam objectum illud potestatis suae Papa semper ministrabit, veluti unus idemque factus cum illo. Et haec est dubio procul potissima ratio infallibilitatis ejus, quam mox loco suo firmabimus. In praesentiarum autem
id certissimum manet: Papam in ministrando objecto potestatis ecclesiasticae nunquam deficere posse.
Enim vero et Episcopatus etiam deficere non potest, sed alia ratione. Quum enim
non sit unica persona, et Christus pro hac re non oraverit Patrem, neque promiserit
singulis Episcopis fidem eorum non [109] defecturam; ideo fieri optime potest, factumque est, multos a ministerio suo descivisse. Utique pie credendum est, et experientia
etiam probatum, nunquam fore, vel fuisse, ut Episcopatus ex integro, vel etiam ex
potiori parte a ministerio suo deficiat vel defecerit; nisi unum alterumve deplorandum casum excipias (Arimini verbi gratia aut Seleuciae perpessum); ubi etiam ex majori parte Episcopatum ab officio recessisse ingenue fatendum est. Attamen quidquid
de hoc sit, et quidquid sit de illa pia sententia, qua creditur major pars Episcoporum
ab officio nunquam recessura; id tamen certum est pro natura rei: neque factum esse,
neque fieri posse: ut Episcopatus ex toto, et pro omni eventu, unum idemque efficia-
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tur cum objecto potestatis ecclesiasticae, sicut unum idemque cum illo factus est Papa.
Et haec est ratio: cur primum dissidia in Episcopatu locum habuerint; cur deinde,
dato etiam quod nunquam ex majori parto Episcopatus defecerit, probabiliter tamen
asseri permittatur: possibile id esse; et Episcopatum esse fallibilem materialiter, id est
ex majori sua parte; ut etiam suo loco plene confirmabimus.
Neque ulla est ratio quae suadeat id non esse probabile, quia nulla eat ratio quae
persuadeat id esse necesse. Sive major, sive minor sit pars illa, quae stet in officio, et
administret verum objectum ecclesiasticae potestatis, semper modus adest quo sciatur
quaenam pars revera divinum illud objectum administret, proindeque quisnam sit
formaliter verus et legitimus Episcopatus. Illa certe erit pars Episcopatus quae cum
Papa idem sacrum ministrat objectum: [110] eo ipso quod hoc unicum sit, et a Papa
necessario ministretur.
Tantum igitur valet principium quo asseritur: Objectum potestatis ecclesiasticae
unum idemque esse.
Clarissimus auctor libri, quae prima fuit origo controversiarum nunc longe lateque ferventium, modum proponebat curiosius a se inventum, quo Papa fieret infallibilis; et erat Episcopatus in Concilia statis temporibus colligendus, et ad latus eidem
assistens, eumque docens ubi consisteret Verum, Bonum et Justum, potestatis ecclesiasticae sacratissimum objectum. Quam arbitrarius, quam potius contortus sit iste modus, rei divinae natura nos docet. Retorqueatur igitur, necesse est. Non Papa ullo
modo, sed Episcopatus opus habet, ut infallibilis, non dicam fiat, sed quis certe sit,
monstretur. Et si modum invenire volumus quo quis infallibilis fiat, sumamus illum
quem Christus nobis dedit, quem inseruit in ipsam rei a se creatae naturam: in qua
non fundamentum dependet ab aedificio, sed aedificium a fundamento: non Papa ab
Episcopatu, sed Episcopatus a Papa.
Extra omne dubium igitur positum est: simul ac duo sunt potestatis subjecta, et
unicum ejusdem objectum, nullo modo dari posse inter eadem verum et formale dissidium. Et haec veritas; quemadmodum ex una parte firmat dependentiam Episcopatus a Papa, ita ex altera parte suppeditat verum modum internoscendi quis sit formalis
Episcopatus.
Conclusio autem quae ex his sequitur, haec erit omnino:
Conclusio sexta [111]
Asserere, etiamsi hypothetice, verum dissidium posse admitti inter duo Ecclesiasticae potestatis subjecta, Papam et integrum exadversus Episcopatum, non est solum negare divini juris
dependentiam istius ab illo, sed, est negare Deum, in quantum ejus Verum, Bonum, et Justum
sunt unicum et indivisum objectum a potestate ecclesiastica administratum; est deinde destruere
ipsam hanc potestatem, non solum in Papa, sed etiam in Episcopatu; est denique destruere
Ecclesiam ipsam. Quare firmiter tenendum est Episcopatum formaliter sumptum nunquam
a Papa separatum iri.

316

Petrus Semenenko CR

Haec est conclusio quae definit ultimam relationem inter Papam et Episcopatum, quam
hactenus exquirebamus; haec est quae pronuntiat, non equidem quid abendum esset in illo
casu desperato qui temere fingitur, quando Papa et Episcopatus secum ex adverso pugnare
supponuntur; sed omnino impossibilem esse hujusmodi casum nefandum, et neve unquam futurum, neve aliquando in praeteritis temporibus, ne Arimini quidem, ex integra
causa accidisse. Nam et in illo discrimine, licet minor pars Episcoporum, super fuit tamen
aliquanta quae non cecidit, et cum illa stetit etiam totus Episcopatus formaliter sumptus.
Verum est, neque nos fugit, etiam non parvi nominis doctores hujusmodi casum
supposuisse. At vero [112] in primis aeque bonae et etiam melioris notae doctores stant
ex adverso; tum vero non de auctoritate nominis, sed de rei veritate agitur; tum denique
ratio non deest, qua a crimine hujusmodi Theologorum excusetur non unus. Nam si de
bonae notae Theologis sermo est, sicut de Joanne de Turrecremata, et aliis ejusdem census, qui hunc casum hypothetice admiserunt; eadem ferme eorum est ratio, quae et illius
textus juris canonici, de quo supra disputabamus. Hypotheses innocuae fingebantur,
quae ante Protestantium tempora et perversum eorum axioma: auctoritatem ex fide
judicandam, haud dum poterant justa statera examinari, unde evidentius conjiceretur
quid damni minitarentur. Qui autem ex posterioribus Theologis damnum jam evidens
non adverterint, vel non curaverint, hosce et nos possumus minus curare; et omnino
permittimur, imo jubemur eosdem non admodum probatae notae Theologos dicere.
Qui enim Theologi sunt isti, qui Protestantibus vinctas dant manus?
Verum deinde est, ex historia etiam nonnulla proferri. Quae ad historiam spectant et
ad Christianae Reipublicae hac in re varia discrimina et casus, de his suo loco, ad mentem nostrae distinctionis, disserendum erit. Nunc autem uno verbo affirmare possumus:
quod si aliquando pars Episcopatus, pro universo se obtrudens, et jura non sua usurpans, propriae auctoritatis nomine Papam ad dependentiam sui redigere conata fuerit
(id vero praesertim in Constantiensi Concilio actum intelligitur; nam Basileense nec
meminisse refert); illico sua propria auctoritate [113] ceciderit; adeo ut nullum eorum
Conciliorum, quae sic naturam rei et jus divinum interververe attentarunt, in numero
Oecumenicorum ex integra causa a Catholicis habeatur. Quomodo enim esset Oecumenicum, illud ipsum quod ne quidem Christianum est: dum duo facit, ubi Christus fecit
unum, et unum, ubi fecit duo Christus? Talia machinari ausum, certe Oecumenicum
non est. Nimirum, fecit duo Concilium Constantiense, ubi Christus fecit unum: nam
disjunxit suam potestatem a potestate Papae, suamque illi praeposuit; fecit autem unum,
ubi Christus duo: nam in ratione subjecti potestatis Papam non distinxit a Concilio,
neque ei locum proprium assignavit, sed cum suo commiscuit. Non Oecumenicum
igitur, neu Christianum in his sane; ut de ceteris ejus rebus ad tempus taceamus.
Conclusio itaque nostra hujusmodi casus ab ea quae in Ecclesia obtinet, rerum divinarum natura removet, et uti diximus, definit ultimam relationem inter duo potestatis
ecclesiasticae subjecta relativa. Haec relatio in eo consistit: ut inter Papam et Episcopatum formaliter sumptum, inter quos jam novimus esse unitatem potestatis, sit etiam ex
necessitate, et nulio contrario casu admisso, uniformitas in ejusdem exercitio.
Hanc veritatem propria et distincta formula proponere juvabit.
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Scholion [114]
Ultima relatio, eaque prima etiam et essentialis, inter duo relativa potestatis ecclesiasticae
subjecta, in eo consistit ut inter Papam et Episcopatum formaliter sumptum, sicut est unitas
potestatis, ita etiam, servato hierarchico ordine et dependentia hujus ab illo, sit etiam, semper et
necessario, perfecta uniformitas in potestatis exercitio.
Nihil jam impedit quominus tandem definiatur ratio qua constituitur verus, legitimus et formaliter sumptus Episcopatus, hoc alterum ecclesiasticae potestatis relativum subjectum.
Haec ratio est sequens:
Principium septimum
Episcopatus formaliter sumptus (alterum potestatis ecclesiasticae relativum subjectum) est,
ille Episcoporum coetus (sive totum Collegium, sive pars) qui potestatem quam directe habet
a Deo, in exercitio eodem modo quo et Papa, et dependenter ab eo, administrat: docet idem
Verum (in dogmate et legibus), judicat idem Bonum (in moralibus), exsequitur idem Justum
(in disciplina et Gubernatione), cum illa erga Papam reverentia et submissione quae ex
dependentia oritur; et id non solum post definitionem sollennem causarum in Conciliis, sed
etiam ante hujusmodi definitionem.
[115] Prima pars hujus propositionis non est nisi legitima consequentia eorum quae
jam disputata sunt, et fuerunt probata.
Altera pars, quie asserit etiam ante sollennem definitionem haec omnia requiri, forte
aliqua indiget explanatione.
Ante omnia non potest dubium esse, si res in se spectetur, ex ipsa natura rei id
sequi omnino. Sequitur namque: Episcopatum formaliter sumptum, utpote potestatis
ecclesiasticae verum ac legitimum ministrum, dum hac potestate utitur, et ante, et post
definitionem, debere cum altero subjecto, qui est Papa, idem sentire omnino, idem
agere, et idem docere, in omnibus quae essentialiter hujus potestatis sunt. Secus enim
aut potestas esset duplex: quae non est; aut Papa eam non unus, neve personaliter,
neve independenter administraret: administrat vero; aut tandem Episcopatus non esset, ante definitionem etiam, hac eadem potestate directe a Deo insignitus, eamque
jure suo pariter administrans, id est, non esset formaliter Episcopatus: est etenim.
Omni hac in causa permagni refert iterum iterumque considerasse: et Papam et
Episcopatum tenere potestatem, qua potestas est, id est, quantum ad ejus essentiam
spectat, directe a Deo, et Episcopatum, solum qua exercitium adtinet, tenere potestatem dependenter a Papa. Quod si ita est, Episcopatus non extrinsecus a Papa, sed
intrinsecus a Deo movetur ad potestatem exercendam, et eodem modo movetur quo et
Papa, hoc solo discrimine servato: aliquos ex Episcopatu posse deficere, Papam [116]
vero non posse. Omnis haec causa in plenissima luce collocabitur si supponatur hu-
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jusmodi rerum perpetua conditio, in qua Episcopatus, sicut unam cum Papa tenet,
a Deo sibi collatam, potestatem; ita in exercitio ejus semper cum Papa unum sapiat et
in unum conspiret: idem cum eo docens, idem sentiens, idem agens, non solum post,
non solum etiam ante definitionem, sed omnino ante qualemcumque quaestiunculam. Certe hic esset perfectissimus status, ubi re compleretur tota hujus causae ratio:
ubi potestas non solum in se ipsa intacta, remaneret, sed in exercitio etiam ne specietenus quidem vitio hominum turbaretur; ubi non solum nullum esset dissidium aut
dissidii timor, sed neque expostulatio ulla contra Papam; ubi nulla esset querinionia
de dependentia, quam Episcopatus ne sentiret tunc quidem. Tum enim vero Episcopatus esset sernper idem formaliter qui et materialiter, et uteretur plenitudine potestatis,
directe sibi a Deo collatae, sine ullo impedimento et commotione. Haec potestas,
quum in exercitio semper eodem modo ministraretur ab Episcopatu juxta et a Papa,
ita sociaret in unum utraque, quae eam ministrant, subjecta, quemadmodum unus
visus utrosque oculos, unus auditus utrasque aures, una vox labia consociat utraque,
parum certe de hoc sollicita utrum eorum inferius sit vel superius. Num non egregie
ex hac suppositione intelligitur proba, regularis, ac plena totius hujus rei conditio?
At enim vero haec ipsa est quam, ut de facto sit, rei natura reclamat; adeo ut si eam
de facto non condidit Deus, alio saltem modo debuit naturae rei [117] prospicere.
Prospexit etenim, qui opus suum non poterat deserere Deus. Illa omnibus numeris
absoluta in exercitio potestatis uniformitas, quam natura rei reclamat, non est vana
suppositio, aut pium inutile desiderium; sed revera inter Episcopatum et Papam existit. Unum punctum tantummodo mutatum est Episcopatus videlicet non est sumendus materialiter; sed tantum formaliter.
Quare nunc si hoc utrumque consideretur: et rei naturam talem uniformitatem
repetere, et fieri non potuisse ut essentiale aliquid Deus in Ecclesia re non complesset;
fatendum est omnino: eum solum Episcopatum talem esse formaliter, qui, ad mentem
propositi a nobis principii, non solum post, sed etiam ante sollennem definitionem,
cum Papa in unum conspirat.
Haec veritas, quamquam theoretice omni exceptione major, potest tamen in praxi
aliquam movere difficul-tatem. Quare distinguendum est, et quidem dupliciter.
Alia distinctio erit inter causam in qua Papa suam sententiam adhuc tenet suspensam, et inter causam in qua jam tulit sententiam magis minusve definitam.
Alia vero distinctio erit omnino inter universum Episcopatum et inter singulos Episcopos, pro diversa ratione qua formaliter in suo loco constituti censendi sunt.
Primum quod adtinet, si Papa causam non definivit, integra sine dubio manet. Tunc
et Papae, [118] et Episcopatui, aequum jus est sententiae dicendae, servatis de quibus
superius agebatur conditionibus. Hoc passim fit in Conciliis Oecumenicis, ubi Papa
sententiam suam tenet suspensam, et Episcopatui dat locum ut suam dicat. Omnino rei
naturae convenit hoc genus tractandi Episcopatum: nam qui secundo loco potestatem
tenet, decet ut primo loco sententiam dicat: et ideo ut honore aequiparetur, et ideo ut
auctoritate ne detrusus dicatur. Quo in negotio Papa primus est qui Collegae jura sarta
tectaque servat; atque universa Conciliorum historia nihil aliud exhibet, nisi longum et
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luculentissimum testimonium quoad ejus fuerint Summi Pontifices solliciti ut Episcopatus majestatem, quin deprimerent, attollerent potius; et in sua sede collocarent.
Neque aliter facere poterant, aut timendum est ne faciant: Spiritu namque Dei aguntur. Etenim probe norunt: quaecumque esse possint inter Episcopos intestina dissidia,
quaecumque partium studia, semper adesse illam partem Episcoporum (quam majorem etiam numero, et maximam fore Dei gratia confidunt), qui formaliter est Episcopatus; et hunc verum Episcopatum, potestatis divinae subjectum, tuentur, suspiciunt,
immo et venerantur. Quamobrem ex parte Summorum Pontificum semper obtinuit
et obtinet ille agendi modus, qui rei divinae naturae convenit; cujus etiam insigne
exemplum hoc ipsum praesentat Concilium Vaticanum, ubi gravissimae quaestiones
et causae, tametsi jam a Pontificibus et ab ipso Pio IX. ex parte definitae, tamen novae
revisioni et approbationi Concilii exhibitae sunt; non certe ut de [119] veritate latarum definitionum dubitetur, sed ut sacra Episcopatus auctoritas affirmetur denuo, et
illa potestas quae ei divinitus data est, actu etiam exerceatur; eo vel magis quod et
hujusmodi exhibitae sint quaestiones, causaeque, quae nullo modo definitae sunt; et
in quibus Sacrum Concilium sententiam suam dicturum est primum.
Sed ad propositum veniamus. In his itaque in quibus Papa sententiam suam tenet
suspensam, nihil prohibet, et omnia jubent: ut universus Episcopatus idem censeatur
formaliter qui et materialiter, et ut sententiam suam ad arbitrium dicat, id est quemadmodum suggestum ei fuerit a Spiritu Sancto; quem si singuli Episcopi audiissent,
sententia dubio procul unanimis panderetur.
Verum si de illis agitur quae aliquo modo a Pontifice jam definita noscuntur, iterum distinguendum est, seu ut ajunt subdistinguendum. Aut enim definita sunt dogmatice, et de fide sunt; aut alio certitudinis et probabilitatis gradu. Si primum; quidquid dicant partium extremarum causidici, quos inter domesticos adversarios vix,
aut nullo modo, adnumerare possumus (sunt tamen!), quidquid contendant in gratiam illius juris quod Episcopatus haberet consentiendi, vel non consentiendi, in hujusmodi definitionem; aut vehementer fallimur, aut iis omnibus quae exposita sunt et
probata, multo plus quam opus esset, refutati sunt. Tum enim Papa non esset illud
distinctum potestatis ecclesiasticae subjectum, quod unum, et personaliter, et independenter hanc potestatem exercet, plenam inquam et integram potestatem [120] Apostolorum Petri et Pauli, suam simul et Episcopatus universi, quae est una eademque potestas. Sed vero est, et exercet, et stat quod definivit. Itaque certo certius pars illa Episcopatus quae non consentiret, ad formalem Episcopatum nulla ratione pertineret.
Si vero alterum, si causae illae sunt minori ac dogmatica sanctione definitae: res ad
tempus in medio relinquitur, et maxime eam ob causam, quod forte non satis exploratum sit quoad ejus Papa ipse auctoritate sua sit usus; aut id etiam, an non sit ex parte
aliqua sententiam suam reformaturus, quae supponitur non ultimo definita. Quamvis
hic etiam ex gradu certitudinis sententiae gradus officii in obsequio dimetitur. Sed
vero causa huec ejus generis est, ut ad illam aliam recurrendum sit distinctionem,
quam secundo loco instituendam superius praemonuimus.
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Secundo igitur distinguendum est inter Episcopatum et singulos Episcopos, id est
inter rationem qua singuli dicendi sint formaliter Episcopi, et rationem qua universus
formaliter dicitur Episcopatus. Varium est enim utriusque rationis genus.
Quod ad singulos Episcopos spectat, causa magis est integra et latior regula. Etenim
haec est causa personae, ejus criminis vel integritatis. In hujusmodi autem causa usum
obtinet regula negativa: nempe nisi quis reus probetur, innocens judicatur. Accedit,
quod ante definitionem de certitudine rei non ultimo constet, et in causa personarum
etiam bona fides pensanda sit. Potest itaque quivis Episcopus ante [121] definitionem
in nonnullis contradicere, quae tamen essentialia et necessaria non sint, oportet; potest
sententiam suam etiam falsam, quam veram putat, cum debito moderamine et extra
Concilium et in Concilio proponere et defendere; potest haec inquam, quin desinat
legitimus et formaliter verus Episcopus esse. Tota causa ad interiorem potius pertinet
forum; et solus Deus novit quanti eorum, qui extrinsecus ad formalem Episcopatum
pertinere censentur, intrinsecus sint, ante definitionem etiam, ejusdem exsortes; nisi
bona fide excusentur, quam post definitionem submissione integra probabunt.
Quod vero ad Episcopatum universum pertinet, causa strictior est, et regula exactior. Causa est enim Collegii et Magistratus ex officio agentis: ideoque non criminis
causa est, sed officii; in qua non sufficit nihil fecisse iniqui, necesse est omnia ex lege
fecisse. In hujusmodi causa usum obtinet regula positiva: nisi bonus probetur, reus
judicatur. Quae regula eo opportunius et securius in hac causa adhibenda est, quod in
Conciliis Oecumenicis, in quibus Episcopatus loco suo comparet, non agatur, ut plurimum, nisi de rebus essentialibus et necessariis; quae licet nondum sint definitae,
nihilo tamen minus essentiales et necessariae sunt. In necessariis vero et essentialibus
Episcopatus, qui formaliter talis est, omni dubio procul etiam ante definitionem, etiamsi
nondum sint definitae, unum omnino idemque cum Papa non sentire non potest.
Ex quo sequitur: Episcopatum formaliter sumptum in his etiam quae nondum
definita sunt, vel [122] a Papa ex parte tantum majori minorique sanctione firmata,
siqua necessaria et essentialia aliquando tandem probabuntur, inde jam ab initio, et
longe ante definitionem, in omnibus unum omnino cum Papa sentire; Episcopatumque etiam dispersum, in exercitio potestatis, in his etiam eamdem cum Papa semper
sequi rationem.
Et hoc est quod in principio asseritur.
Quisquis legentium, dummodo rationem in hac disputatione institutam attente
sequutus fuerit, et principia omnia una cum conclusionibus aequa trutina perpendere
non sit dedignatus, nunc reor una nobiscum et perspicit, et confitetur, certa omnino
esse haec duo.
Primum quidem: Papam, qui semper formaliter est Papa, neque potest unquam
non esse Papa formaliter, eo ipso non posse unquam officio suo deesse in essentialibus, et a vera ratione potestatis in exercitio ejus deficere. Alioqui labente persona,
caderet ipsum principium essentiale, quod simul personale est, et cum ipso rueret
quoque ipsa substantia Ecclesiae.

Quid Papa et quid est Episcopatus...

321

Alterum vero: Episcopatum, qui non necessario idem est formaliter qui et materialiter, eo ipso posse (quod Deus avertat, quodque eventurum probabile non est, quod
tamen non est impossibile) officio suo deesse vel ex aliqua parte, vel etiam ex majori; et
a vera ratione potestatis in exercitio ejus deficere. Id vero eo vel magis non est impossibile, quod labente etiam majori parte Episcoporum, non caderet ipsum [123] principium
essentiale; quum minor etiam pars formalem Episcopatum satis repraesentaret; ac proinde nullo modo tunc rueret Ecclesiae substantia.
Haec duo, inquam, evidentissima sunt. Quid inde sequitur statim videbimus. Nunc
tamen unum adhuc verbum de hac possibili, ex quantavis parte, ruina Episcopatus.
Ex ipsa natura rei luculenter apparet: ex defectione cujusvis partis Episcoporum Ecclesiae substantiam nullatenus destructum iri. Porro naturae rei suo testimonio historia
opitulatur praeclare: sufficit hic vel solum immane illud schismatis Graecorum exemplum citasse, ubi ingens Ecclesiae pars cum omnibus Episcopis, qui probabiliter et numero vincebant, officio defuit, et ab exercitio potestatis misere defecit. Ecclesiae tamen
substantia ne commota quidem est, et Episcopatus formaliter sumptus profecto non
disparuit, quinimo purior inde et vegetior exivit.
Quando, Deo adjuvante, historice hanc causam tractabimus, speramus id efficere, ut
hoc uno exemplo schismatis Graecorum, theoria gallicana, ex suis propriis principiis,
funditus evertatur. Sed et nunc omnino patet ingentem numerum Episcoporum a formali ratione Episcopatus deficere posse, quin ipse Episcopatus deficiat.
Sed hic ad ultimum luculenta apparet ipsa ratio rei. Non est autem alia, nisi ipsa
institutio Christi. Christus pro Petro, id est pro Papa oravit ne deficiat, et non deficit;
Christus pro Apostolis, id est pro Episcopis, non oravit ne deficiant, et deficiunt.
[124] Sed apparet ipsa etiam ratio rationis hujus, et institutionis Christi.
Oravit pro Petro et Papa, quia necessarium erat: eo namque labente, Ecclesia
ruebat ipsa.
Non oravit pro Apostolis et Episcopis, quia non erat necessarium. Cadant sicut
stellae de coelo, coelum non ruet, et Ecclesiae substantia non commovebitur.
Etenim Deus superflua non facit. Ubi unum miraculum sufficit, miracula non multiplicat. Uno verbo creavit rem quamque, alterum non adjecit. Non erat necessarium.
Sunt qui de miraculo clamant, quum Papam infallibilem audiunt. Age, sit miraculum; ast unum est. Quanta autem putas miracula necessaria futura fuisse ut Episcopatus
pari modo non deficeret? Hoc ex illis maxime scire vellem qui unanimem consensum
pro lege inducunt.
Non ita instituit Christus, non ita clamat rei natura, non ita nos docet rerum gestarum historia. Quamobrem omni securitate hanc ponere possumus conclusionem.
Conclusio septima
Quum Papa personaliter a formali sua ratione, ac proinde a potestate, et in essentialibus
a recta ratione in exercitio ejus, praesertim vero a fide nunquam deficere possit; Episcopatus
autem materialiter sumptus possit a formali sua ratione, qua Episcopatus est, et a fide etiam,
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idque ex majori numero [125] parte deficere; fieri potest (nisi altissimum consilium Dei, de quo
non constat, appelletur), ut in aliquo puncto temporis, Episcopatus formaliter spectatus sit etiam
minor numero pars Episcopatus universim sumpti; proindeque iterum iterumque frmatur haec
regula: unitatem cum Papa in omnibus unicam esse notam, qua discernatur quis Episcopatus sit
formaliter talis.
Haec itaque est vera ratio qua Episcopatus in sua formali ratione constituitur.
Quae si accuratius perpendatur, tantum abest ut exinde Episcopatus amplitudo extenuetur, aut etiam omnino minuatur, quemadmodum perperam opinantur gallicanae
doctrinae patroni; ut potius evehatur, et multo solidius fimnetur, quam ne ipsa quidem efficere valeat theoria gallicana. Ad mentem namque hujus theoriae, quum Episcopi potestatem in solidum teneant cum Papa, pars tantum potestatis eis conceditur;
hic vero totam possident. Ibi pars potestatis quam Episcopatus tenet minor est, ipsis
adversariis fatentibus (1), hic quia integra est potestas, aequalis est omnino. Ibi subjectum ipsum, nempe Episcopatus, quum in eadem ratione subjecti cum Papa constituatur, gradum ipsi cedere debet, et dubio procul diminutus comparet; hic, quum sit
distinctum subjectum, tota sua plenitudine et auctoritate gaudet. Profecto, alia [126]
hic est omnino Episcopatus conditio et supra modum aucta amplitudo. Tantum prodest veritatem servasse: quae dum in speciem demittere videtur, revera sublevat; tantum obest errorem coluisse: qui dum extollere creditur, opprimit et dejicit.
Nihil ergo timeant adversarii nostri, et potius veram rationem Episcopatus discant et
teneant. Episcopatus formaliter sumptus distinctum est potestatis ecclesiasticae totius
subjectum, et hoc quidem non adverterunt. Est in Ecclesia essentialis et necessarius, non
solum in quantum est necessaria conditio ipsa et dignitas Episcoporum, sed in quantum
est Collegium et Magistratus; et hoc nunc melius assequuntur. Est a Deo ipso directe
potestate donatus, proindeque proprio jure gaudens: et hoc sicut tenuerunt, ita nunc
possunt tanto securius tenere; hujus solius tantum non obliti: quod si Episcopatus immediate habeat potestatem a Deo, exercitium tamen ejus mediate a Deo, et immediate a
Papa teneat et administret. Est denique Episcopatus in exercitio ipso non delegata, sed
sua propria auctoritate utens, proindedue non est Vicarius Papae, sed Collega; et hoc si
nunquam non asseruerunt, nunc etiam ex vera ratione aestimare et firmare possunt.
Nihil est igitur, quod timeant: plus lucri faciunt quam re quaerebant et spe aestimabant.
Unum tantum amiserunt sine spe ulla: aliquando futurum esse, aut fieri posse, ut
verus Episcopatus inveniatur in dissidio cum Papa. Ast hoc certe non dolebunt. Immo,
si boni et aequi sunt, summopere gaudebunt in Opere divino servatam esse divinam
[127] legem: Ut unum sint! Ut non unum esse non possint!
Verum quidem est, neque hoc possumus silentio praeterire, nonnullos ex gallicanae
sententiae acrioribus patronis ita esse studio partium abreptos, ut hujusmodi fatalem
diem semper praesentem ante conspectum habeant, de hoc solliciti uno, quomodo re(1) Confer illam sententiam adversariorum quam initio libri adduximus, et quae
tota nostra disputatione confutatur.
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media parent, ut Ecclesiam incolumem servent; nihil melius se facturos rati, quam
quum Episcoporum auctoritatem in infinitum augeant. Hoc tamen in negotio suum
produnt ingenium; facile est enim ex eorum rationibus conjicere: eos non tam hujusmodi fatalem horam avertere, quam potius praejudicatam suam causam firmare velle;
et illum casum fingere potius, quam timere. Stimulus tanti studii, alte animo infixus,
illa tenax voluntas intelligitur, qua Episcoporum praeoptatam auctoritatem tota vi ac
nisu affirmare contendunt.
Sed haec est eorum ratio, qui veluti sui obliti, magis se abripi passi sunt; omnes
tamen boni et aequi certe non dolebunt, quum semel perspexerint omnem timorem
discidii penitus evanescere, neque omnino opus esse ut Episcopatus tam infinita, tam
insolita, tam rei naturae contraria auctoritate donatus temere et inutiliter asseveretur.
Melius est profecto ut habeat omni tempore id quod suum est, quam ut una hora,
quod non suum est, per nefas tenere videatur.
Id vero quod suum est jam probe scimus, et non erit inutile distincta formula
enuntiasse.
Scholion [128]
Episcopatus formaliter sumptus illis omnibus conditionibus nihil amittit, et omnia servat. Ostenditur enim plenum ecclesiasticae potestatis alterum subjectum: proindeque etiam
distincte a Papa, licet relative, est in Ecclesia essentialis et necessarius; est non delegata, sed
propria potestate utens, a Deo sibi immediate donata; est denique, tametsi exercitium potestatis habet mediate a Deo et immediate a Papa, etiam in exercitio non Papae Vicarius, sed
Collega, quod pro rata parte, et in singulos Episcopos redundat.
Haec certe amplissima sunt. Diximus porro et in Episcopos redundare. Nam quum
omnes teneant potestatem Episcopatus in solidum, singulorum quisque totum Episcopatum in se unus quodam modo repraesentat. Potestas enim haec una est: et quemadmodum ad ejus unum actum singuli concurrunt, ita vice versa hic unus ejus actus
in singulos redundat, et integer plena sua vi in singulis et per singulos affirmatur. Hoc
certe de illis intelligitur qui ad formalem rationem Episcopatus ex omni parte pertinent.
Animadversio de Vicariis Apostolicis
Quaestiuncula hic oritur de Vicariis Apostolicis, quae et ipsa ex occasione Concilii
Vaticani non fuit neglecta.
[129] Profecto, ut quis ad actum potestatis concurrat, necesse est ut eam participet
prius. Sed Vicarii Apostolici ex his iisdem principiis quae proposuimus, videntur vera
potestate episcopali carere, quum haec potestas non sit delegata a Papa, sed proprio
jure teneatur; Vicarii autem Apostolici vel ipso nomine suo, sed et re etiam vicaria
tantum auctoritate gaudeant.
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Attamen simplex distinctio difficultatem omnino removere videtur. Qui nunc enim
Vicarii Apostolici vocantur duplicem habent characterem; nam censentur imprimis Episcopi verae alicujus sedis in partibus infidelium; deinde vero sunt administratores provinciarum ecclesiasticarum sub nomine Vicariatuum Apostolicorum constitutarum. Profecto, pro hoc altero charactere vicaria tantum pollent auctoritate, sed pro illo primo
praediti sunt sine dubio potestate ordinaria. Alterum vero alteri non repugnat. Nam
statim ut suam ordinariam potestatem exercere prohibentur, nihil impedit quominus
alia delegata provideantur. Certe illa priori neutiquam exsortes fiunt.
Creabantur aliquando in Ecclesia Episcopi cum solo charactere episcopali, sine ullo
titulo alicujus dioeceseos. De his jure merito poterat esse dubium an potestatis, qua
Episcopatus gaudet, participes essent. Sed de Episcopis in partibus infidelium nullum
omnino dubium jure moveri potest. Ipsa Ecclesiae agendi ratio in illorum creatione
evidenter ostendit, quam vere eos judicat ordinaria potestate praeditos esse. Jubentur
enim dipensationem a Sede Apostolica quaerere ne ad plebem sibi commissam accedere
[130] cogantur. Nisi verum esset ordinariam ipsis potestatem collatam, jocus hic esset et
ludus; Ecclesia vero neve illudit, neve jocatur. Habent igitur etiam ordinariam potestatem, qui nunc Vicarii apostolici vocantur, et si ceteris conditionibus satisfecerint, ad
Episcopatum formaliter consideratum jure merito pertinere dicendi sunt.
Et haec ex limine, sed satis ad propositum.
Ultimo loco de ipsa infallibilitate sententiam proferre disputationis totius ratio postulat. Est autem haec res nullius jam fere negotii post illa omnia quae dicta sunt, et
statim possumus proponere quid de eadem sentiendum sit.
Principium octavum
Papa, potestatem Magisterii ecclesiastici exercens, et docens quid ex divina ratione sit Verum,
Bonum, et Justum; seu ut ajunt: in omnibus quae ad fidem et mores spectant, etiam distincte ab
Episcopatu (quod non est separate), unus, personaliter, et independenter, pleno jure et infalibiliter judicat, docet, ac sancit, seu ut brevius dicitur: INFALLIBILIS EST.
Explanabimus imprimis sensum propositionis. Dum igitur dicimus: potestatem
Magisterii ecclesiastici exercens, idem intelligimus quod communiter asseritur illa formula: ex cathedra.
Quando addimus: ex divina ratione; intelligimus [131] in genere revelationem; sed
hac latiori formula attingimus significationem seu sensum etiam revelationis, nec non
conclusiones quae ex revelatione recta deducuntur.
Quum ponimus: Verum, Bonum, et Justum, objectum ipsum idque plenum ponimus hujus potestatis Magisterii, quod recte illa alia etiam formula enuntiatur: in omnibus quae ad fidem et ad mores spectant; nisi quod in hac formula nomen morum latius
accipiatur, et sit veluti genus quod duas species in suo significatu contineat: Bonum
videlicet, et Justum. Tametsi enim haec duo promiscue sumantur, tamen si accuratius
considerentur, distinguuntur etiam. Bonum refertur tunc magis ad mores uniuscuju-

Quid Papa et quid est Episcopatus...

325

sque privatim: quid cuique proficiat vel officiat fecisse; sobrium verbi gratia vel immoderatum esse, suum cuique tribuere vel injuriam inferre, parentes colere vel posthabere. Justum autem magis ad publicam rationem, et ad gubernationem (quam etiam
disciplinam ajunt) referri videtur; verbi gratia, lege statuere: haereticis anathema esse
dicendum, Ecclesiam jus habere per vim etiam rebelles coercendi, et alia id genus.
Porro in his etiam, quemadmodum et in illis, potestas supremi Magisterii eamdem
conditionem servat: et quando jus lege exsequendum pronuntiat, jus infallibiliter affirmat; quod utrumque si satis enuntiatur illa formula: ad mores; evidentius explicatur
hac altera: Bonum et Justum.
Diximus deinde: distincte ab Episcopatu (quod non est separate). Patet autem illud: distincte, nos posuisse pro illa ratione qua Papa distinctum est [132] potestatis ecclesiasticae
subjectum. Sed quia ita est distinctum, ut sit etiam relativum: ideo addidimus: hoc non
significare: separate. Ratio rei omnibus nunc patet. Longe autem lateque a verae doctrinae assertoribus expositum et probatum est: Papam nunquam in suo infallibili magisterio exercendo separate ab Ecclesia, et etiam ab Episcopatu, egisse vel agere. Imprimis
enim Papam cum omni antiquitate et veneranda traditione intima necessitudine conjunctum esse; tum vero et cum Episcopatu sui temporis, licet disperso, quotidianam
consuetudinem colere, ejusque vota et sententias perspectas habere; tum denique corona
Patrum conscriptorum et doctorum eminentium circumdatum esse, eorumque consilio
et testimonio gnaviter uti: in propatulo positum est. Non agit itaque separate ab Ecclesia; quin potius ex ipsa natura potestatis suae, quae relativa est, necessario et semper agit
intime cum Episcopatu et Ecclesia conjunctus. Hanc adversarii dependentiam vocant, et
in infinitum auctam vellent; nihilominus relatio est tantum, et suis finibus continetur.
Deinde etiam diximus: unus, quod non significat solum; quum ad latus unius possit
esse et alter: ut hic revera est Episcopatus; sed significat: hoc altero non obstante, per se
unum etiam tenere plenam potestatem.
Tum adhuc: personaliter et independenter; de quibus conditionibus, tametsi alias maxima, tamen nunc neve minima potest esse controversia. Pro ratione enim distincti subjecti, Papa sicut summum jus et omnem potestatem tenet plenissime, personaliter [133] et
independenter, sic etiam eodem plenissimo modo possidet et exercet hoc jus particulare
et hanc specialem potestatem Magisterii; quae a summo jure ac potestate separari non
possunt. Tenet igitur personaliter et independenter. Secus enim non esset, saltem ex hac
parte, id quod est: primum principium Ecclesiae; et Ecclesia sine suo principio certae
propediem ruinae exposita, aut potius jam vixisse dicenda esset.
Tum denique asseruimus: infallibiliter judicare, docere et sancire; nam haec tria requiruntur ut sit plena infallibilitas: nempe ut Papa eodem infallibili modo et de sententia
judicet, et eam dicat, et tandem sanciat. Quod vero ipsam infallibilitatem ejusque rationem adtinet, nunc prorsus nulla dubitationis est causa aut occasio. Constat enim inter
nos et adversarios: Ecclesiam a Deo donatam fuisse vere infallibilis Magisterii jure; nunc
autem non constare non potest Papam unum distincte, personaliter et independenter
pleno hoc jure gaudere. Si igitur Ecclesia infallibilis est, infallibilis etiam est Papa.
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Immo vero, accuratius et plenius causam tractemus, et pleniorem ac justiorem
feramus sententiam. Papa, ita ut diximus: unus, distincte, personaliter atque independenter, est primum principium Ecclesiae. Omnis autem causa et res ex suo principio
pendet. Si itaque Ecclesia infallibilis est, ideo est quia infallibilis est Papa, ita unus,
distincte, personaliter atque independenter. Haec tandem sententia sola est justa.
Exposuimus itaque significationem propositionis assertae, sed una simul et probavimus eam.
Animadversio de sententia Papae ex Cathedra [134]
Quaestio, siqua adhuc superesset, haec sola superesse intelligeretur quae in conditiones inquirit, quibus certo constet Papam revera loquutum fuisse ex cathedra, seu ut
diximus: jus suum Magisterii exercuisse.
De his conditionibus disceptatur acerrime. Adversarii ejusmodi conquirunt atque
accumulant conditiones, ut satis prodant id se consilii cepisse: ut vix, aut ne vix quidem internoscatur unquam, Papam loquutum esse ex cathedra. Justae doctrinae tenaces et ipsi aliquantulum haesitant, at verbis potius, quam re ipsa, inter se non convenire videntur. Rei autem natura modo exposita quum omnem ambiguitatem tollere,
tum etiam cum comununi sententia egregie consentire videtur.
Sententia ex cathedra, qua Papa plenum ac summum jus Magisterii exercet, ex
natura sua, siquidem sententia sit, est certe actus sui generis; siquidem vero ex cathedra
sit, est actus publicus.
Sententia porro est ejusmodi actus ut his tribus perficiatur: judicio, enuntiatione, et
affirmatione. Publicum autem esse actum, nihil aliud est certe nisi ut omnibus notus
possit esse, et revera sit. Necessarium itaque erit ut de his tribus conditionibus, in sententia illa ferenda re ipsa completis, inter omnes, quorum hoc interest, publice constet.
In sollennissimo itaque illo actu, qui est sententia [135] Papae ex cathedra primo
loco venit conditio ut ipsum judicium sit publicum. Et huc spectant: studium adhibitum, consilia quaesita, preces etiam et supplicationes ad Deum missae eo fine ut hic
actus summi Magisterii rite peragatur; vel ipso Spiritu Sancto publice, ut ita dicam,
judicium et sententiam praeformante.
Deinde venit conditio ut rite fiat enuntiatio. Ubi non solum declaratum venit quid
doceatur et definiatur; sed potissimum intelligitur declarandus modus etiam: nempe
declarandum esse Papam docere et definire ex potestate summi juris Magisterii; quae
quidem intentio aperte enuntianda de necessitate supponitur: pertinet enim ad publicam rationem actus.
Tum denique venit ultima affirmatio, et haec in sanctione consistit, quo gradu
certitudinis res credenda, et quid poenae non consentientes subire jubeantur. Quae
sanctio ut plurimum censuris firmatur, et ad publicam rationem et sollennitatem
actus certe requiritur, eaque veluti ultima manus operi imponitur.
Hujusmodi conditiones ex ipsa natura rei liquent omnes; quae si penitius inspiciantur, hanc nobis dabunt simplicissimam formulam.
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Regula, qua judicari debet sententia Papae ex cathedra, unam requirit conditionem
quantum ad essentiam actus, hanc nempe ut sit revera actus summi juris Magisterii; deinde
triplicem postulat veluti conditionem modalem, quae totidem sunt notae ex quibus constat illum esse revera actum summi juris Magisterii: primo quidem ut praeparetur uti talis,
[136] deinde vero ut uti talis publicetur, tum denique ut uti talis sanctione confirmetur.
Quae quum ex ipsa natura rei profiuant, sua etiam evidentia se probant.
Ubi tamen hoc forte notare juvabit: totam essentiam sententiae ex cathedra in eo
consistere: ut sit actus publicus summi juris Magisterii; et illas alias conditiones nonnisi notas esse, quibus de ejus natura et charactere certo constet. In tantum igitur
necessariae sunt, in quantum sine ipsis de hoc charactere non certo liquet. Possunt
igitur, ut plurimum, omnes esse necessariae; at etiam fieri potest ut aliquando non
sint necessariae omnes. Essentia rei sola semper est necessaria, et in hac causa in eo est
posita: ut sententia ex cathedra sit revera actus publicus summi juris Magisterii, et ut
de hoc ejus charactere certo constet.
***
Quam autem partem in infallibili Ecclesiae Magisterio Episcopatus habere dicendus est? Et haec quaestio nullum jam facessit negotium, et sine mora respondere possumus: Eamdem omnino habere quam et Papa ipse, iis de quibus jam satis liquet
conditionibus servatis. Hae autem speciales intelliguntur esse conditiones:
1°. Ut ille Episcopatus, qui formaliter tantum talis est, exercitio hoc utatur. Et huc
spectat exclusio schismaticorum et haereticorum ab exercitio potestatis Magisterii, et
etiam illa possibilitas, qua contingere potest ut aliquis numerus Episcoporum, [137]
eorum qui nomine tantum inter formalem Episcopatum computantur, ab ejus ratione re vera excludatur. Hunc, quis sit, rei eventus patefaciet.
2°. Ut Episcopatus, utpote in munere suo secundus, et in exercitio ejus dependens,
non exerceat suum munus sine Papa. Et huc refertur jus, Papae soli proprium, convocandi Concilia.
3°. Ut Episcopatus, qui etiam in Concilio non solum dependens est, sed possit esse
non idem formaliter, qui et materialiter; sententiam suam Papae submittat. Et huc
hertinet confirmatio Papae.
Hae sunt conditiones essentiales.
Ad confirmationem Papae quod adtinet, ultro perspicere possumus ex his ipsis
conditionibus quae sit ejus natura. Ante omnia namque est signum exterius et nota,
qua, dignoscitur quis fuerit formaliter Episcopatus, qui sententiam tulit, et quae lata
sententia, sit revera lata ab Episcopatu formaliter sumpto. Insuper etiam, et secundo
loco, est actus proprius, quo hoc alterum potestatis subjectum, id est Papa, pro se,
sententiam fert, et sententiae illius alterius, nempe Episcopatus, hanc suam adjungit.
Hujusmodi distinctiones subtiliores forte videbuntur; attamen rei natura apertius
declarata, et ipsae quemadmodum necessariae, ita etiam et evidentes, non apparere
non possunt.
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Diximus confirmationem Papae esse notam, qua internoscitur sententia illius Episcopatus qui formaliter est talis. Nam si notae requiruntur quibus constet Papam
loquutum esse ex cathedra; non minus sunt profecto necessariae similes notae, quibus
certiores [138] fiamus et Episcopatum ex sua cathedra loquutum esse. Sed enim materialis concursus Episcoporum, et materialiter quantavis sollennitate prolata sententia,
hujusmodi nota non est. Sufficiens haec erat pro Papae sententia, qui semper idem est
formaliter qui et materialiter, et sententiam dicit independenter; non sufficit vero pro
Episcopatu: qui et potest non semper esse idem formaliter qui et materialiter, et sententiam non dicit independenter. Quapropter nulla alia potest nota adesse, qua certo
sciatur Episcopatum loquutum esse ex cathedra, nisi haec sola: confirmatio Papae; et
id quidem ex ipsa atque intima natura rei.
Haec autem confirmatio non solum est hujusmodi nota, sed est insuper actus
verus et proprius summi magisterii quod tunc exercet Papa. Nam si Papa pro sua parte
possit dicere sententiam independenter, Episcopatus tamen id non potest; idcirco quoties
id facit, quum Episcopatus suam sententiam semper dicat dependenter, Papa non
potest eam in medio relinquere, et debet ei adjungere suam. Hic autem actus Papae
suam plenam et propriam rationem sequitur: est videlicet actus exercitii illius juris,
quod est summi magisterii jus, Papae distincte, personaliter, et independenter proprium. Est igitur actus distinctus in quantum ad exercitium juris, licet unus idemque
in quantum ad substantiam rei.
His ita explanatis, possumus rem omnem concludere sententia ultima de partibus,
quae Episcopatui competunt in jure infallibilis Ecclesiae magisterii.
Conclusio octava [139]
Episcopatus formaliter sumptus, potestatem magisterii exercens, utpote alterum et distinctum
potestatis ecclesiasticae relativum subjectum, in iis omnibus in quibus et Papa, et etiam distincte
a Papa (quod non dicit independenter), proprio jure et infallibiliter judicat, docet, et sancit; seu:
INFALLIBILIS EST; ejus tamen sententiae debet accedere Papae confirmatio; tum sicut nota:
Episcopatum esse loquutum revera ex cathedra sui magisterii; tum sicut actus proprius magisterii
Papae, ut actui dependenti jus absolutum tribuat.
Haec sunt jura quae, ex natura rei ipsius, Episcopatui sine ulla controversia hac in
causa competunt; hae partes ejus in Ecclesiae infallibili magisterio.
***
[140] Deo adjuvante rem ex hac parte absolvimus, pro eo ut tempus et ratio propositi tulit. Non possumus tamen abire quin prius causam aperiamus quae nobis potissima videtur cur tanta animorum perturbatio et tot lites exortae sint; et quae, si aliquando
e medio tollatur, malo remedium paratum erit.

Quid Papa et quid est Episcopatus...

329

Haec causa nulla alia intelligi potest, nisi quod sacrosancta, haec et divina res non
ex aeterna et divina ratione aestimetur. Ex hac enim ratione potestas ecclesiastica, de
qua maxime disquiritur et disceptatur, censeri omnino debet non solum divinitus
data Ecclesiae; sed omni dubio procul divinitus etiam administrata et in exercitio
directa. Hoc autem, hoc inquam non attenditur, et ex humanis, eheu! rationibus omnis
haec causa exercitii potestatis pensatur et judicatur.
Res tamen est evidens, et sicut ipsum lumen divinum, nitida et serena. Deus, qui
Ecclesiae dedit potestatem, ipse eam et administrat; et sicut natura ejus ad instar est
potestatis divinae, ita etiam et ejus exercitium. Una igitur potestas, et exercitium unum.
Idem Spiritus Sanctus eadem assistentia sua adstat Papae, et Episcopatui adstat; adspirat illum (1), et hunc adspirat; movet illum, et hunc movet. Quomodo actio [141] non
erit communis, quomodo una eademque non erit? Eccur igitur tam modica fides? Cur
timores, suspiciones, cautelae, humana auxilia? Cur irae etiam et partium studia? Cur
ipsa bella, et in sacris ac divinis rebus, non sacra et non divina discordia?
Semel enim posito potestatem Ecclesiae a Deo ministrari, et Spiritum Sanctum
eodem modo movere utrumque potestatis hujus subjectum, quod non admittere impium prorsus ac blasphemum esset; statim sequitur hoc fidei decretum: Papam, qui
pro divino promisso, pro officio suo personali, pro rei ipsius natura deficere non
potest, quin ipsa Ecclesia ruat: nunquam etiam ab eodem Spiritu Sancto desertum iri,
aut non ita moveri ut falli non possit; ex altera vero parte Episcopatum, qui aequo jure
necessarius est in Ecclesia, nunquam etiam a Sancto Spiritu deserendum ita, ut non
moveat eum idem Spiritus eodem modo quo et Papam, et non efficiat ut revera adsit
illa formalis pars, quae simul totum erit, et quae libera et plena voluntate actionem
Spiritus Sancti suscipiens et adjuvans, eo ipso idem semper sentiat quod et Papa; et
nunquam cum illo in discidium veniat, aut venire possit. Qui de hoc dubitat, de
Ecclesia desperavit; sed etiam et de Deo.
Verum enim vero qui in hac fide stat firmus, curam abjecit et ridet procellas. Non
eum corripit humanus timor, non quaerit unquam humana auxilia, non terrena perturbatione commovetur. Non sunt enim humanae rationes quae eum circum circa
agunt; sed quae eum firmat, aeterna est et divina ratio. Huic innixus, stat in fido
littore; et quo majori tempestate [142] in alto mari humanarum rationum jactatos
videt et dolet alios; eo magis fide gaudet se ad hanc tutam petram recepisse, ad hanc
aeternam et divinam Ecclesiae rationem; quae petrae similis a Christo Ecclesiae suae
datae, sicut illa contra inferorum portas, sic ista contra humanarum rationum insultus, perstabit aeternum duratura.

(1) Hoc vocabulo usus est Pius IX in Bulla dogmatica de Immaculata Conceptione Beatissimae Virginis Mariae.
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AVANT PROPOS
Nous sommes en présence d’un évènement considérable. Le monde qui semblait
dormir du sommeil de l’indifférence, se trouve soudain assailli d’une vraie tempête
religieuse. Les questions dont il semblait se soucier le moins le préoccupent tout d’un
coup, et l’agitent jusqu’au fond.
La nacelle de l’Eglise lancée sur cette mer, est battue de ces vents nouveaux, et plusieurs de ceux là même qui la montent, voudraient jeter quelque chose de la cargaison
dans les eaux, pour conjurer le danger.
Le Seigneur semble dormir et nous laisser à notre sort. Nous ne craignons rien cependant, car nous savons qu’il s’éveillera à temps. Néanmoins, avant que cela arrive,
il faut que chacun remplisse son devoir, et fasse ce qu’il peut pour assurer le salut.
Ce travail se fait, et Notre Seigneur doit être bien consolé en voyant quel zèle,
quelle sagesse et quelle force on y apporte. Il a certes encore, et en bon nombre, des
serviteurs fidèles et des fils dévoués; il les reconnaît et bénit leurs efforts. Le succès ne
pourra leur manquer et le naufrage est plus loin que jamais.
Il est d’autant plus loin que le pilote a fait ses preuves, que d’un oeil calme il rit de
la tourmente, et tient sans crainte et d’une main ferme le gouvernail sacré.
Et cependant c’est sur lui que semble fondre toute la fureur des vents. S’il est tranquille, nous pouvons être rassurés.
Ne craignons donc rien. Avec un tel pilote, avec un tel équipage, ayant notre Seigneur au milieu de nous, nous pouvons bien braver les vents et rire des tempêtes, et
ne pas jettera nos trésors à la mer.
Tout le monde cependant, nous le répétons à nous même, doit faire son devoir, et
nous nous sommes demandé quel était le notre?
Il est évident que le devoir ici est d’imposer silence à cette orage si inopinément
dechaînée; d’opposer à ce sifflement aigu des mauvaises raisons et des cris passionnés
la voix calme de la vérité et sa raison sereine. Ce sera nécessairement la voix Notre
Seigneur Jésus Christ lui même, et devant elle les tempêtes se taisent.
On n’a pas manqué de la faire entendre d déjà, et plus que jamais elle s’est montrée
aujourd’hui ce qu’elle a été toujours: lumineuse, forte, invincible. On n’a pu lui rien
répondre; et si les cris n’ont pas cessé, ils ont dû changer de ton et recommencer sur
un autre thème. Qu’ils se hâtent: bientôt, ils seront réduits au même silence.
Dans un tel état de choses nous ne pouvions pas, dans notre faiblesse, nous bercer
de l’espoir de faire mieux ou au moins aussi bien, que ces vaillants défenseurs de la
vérité; et nous nous serions bornés à les admirer et à leur rendre des grâces. Toute fois
nous nous sommes aperçus que nous avions une idée, que les autres n’ont pas touchée,
et qui était vraie cependant. Il nous a semblé que cette idée pourrait être opposée d’un
tout autre coté aux ténèbres amassées par nos adversaires et y apporter une lumière
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qui lui est propre. Peut être qu’ainsi, en prenant l’ennemi de revers, où il s’y attend le
moins, nous contribuerons à la vaincre plus complètement. Telle a été notre pensée, et
elle a suffi pour nous imposer l’obligation de descendre dans la lice. Si nous n’y réussissons pas, nous aurons au moins une excuse auprès de nos amis et de nos maîtres:

LE PAPE ET SON INFAILLIBILITÉ
Les questions orageuses qui agitent en ce moment le monde religieux ont commencé par une simple question d’opportunité; circonstance, semblable à celle qui
a précédé la grande révolution du protestantisme, suscitée, elle aussi par la petite
question des indulgences.
Partant de la question de l’opportunité: s’il faut ou s’il ne faut pas définir l’infaillibilité du Pape, on s’est avancé jusqu’à mettre en doute l’infaillibilité elle même.
Maintenant on va plus loin: et on finira par mettre en question l’autorité même du
Pape et toute la constitution de l’Eglise. Certains y travaillent déjà.
De notre coté, par conséquent, l’important n’est pas de nous harceler avec nos adversaires dans des combats perdus; l’important est de nous appuyer sur les gros centre
de nos forces et de livrer une bataille décisive. La travail que la science théologique
doit faire dans ce moment est de reprendre les travaux de nos devanciers, d’en résumer toutes les données certains et définitives, et de reconstruire encore une fois une
théorie pleine et inattaquable de la constitution de l’Eglise afin de la montrer dans
une telle lumière qu’à sa vue seule on soit contraint de répeter les paroles que l’Esprit
prophétique de Dieu lui adressait si longtemps d’avance: Haec est ista, quae progreditur
quasi aurora consurgens, pulchra ut Luna, electa ut Sol, terribilis ut castrorum acies ordinata.
“La voilà, qui s’avance, telle que l’aurore naissante, belle comme la lune, unique comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille”1.
Dans ce travail un double chemin peut nous conduire au résultat désiré.
L’un d’eux suit évidement le méthode a posteriori. C’est celui qui partant des faites
s’élèvera à la théorie. C’est le chemin suivi communément, le seul essentiel et le seul
nécessaire, et qui du reste suffit par lui seul.
L’autre suivrait au contraire le méthode a priori. Il commencerait par donner une
théorie toute faite nécessaire en elle même, et absolument applicable au sujet en question.
Le travail descendant des hauteurs de la théorie consisterait à ranger les faites selon les
données de celle-ci, et à les mettre dans un ordre non moins nécessaire que la théorie.
Cette méthode n’est pas indispensable, puisque la première suffit; mais elle a cet
avantage qu’elle donne à la science, un résultat nécessaire, et d’une certitude métaphysique.
Ainsi, si la foi qui s’enquiert avant tout de faites et des autorités, est basée sur la
première de ces méthodes; la science, dans sa véritable acception, se fonde plutôt sur
la seconde, car elle cherche au dessus de tous les raisons intimes des choses.
1

Cant. VI, 9.
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C’est cette dernière méthode que nous suivrons la nature des idées que nous apportons, nous y force.
On sait déjà notre intention.
Nous voulons, en suivant la méthode a priori, et à l’aide d’une théorie nécessaire,
établir scientifiquement la constitution de l’Eglise, pour en déduire la nature de l’autorité du Pape et de ses prérogatives, et en premier lieu celle de l’infaillibilité.
Ce n’est pas certes que nous voulions créer d’avance pour ainsi dire et à notre plaisir la constitution de l’Eglise, cela veut dire seulement: qu’en prenant le fait matériel,
tel qu’il est, c’est-à-dire en prenant les élément visible qui constituent l’Eglise, nous en
voulons déterminer la valeur et la nature à l’aide d’une théorie théologique nécessaire.
Ce que nous appelons ici: théorie théologique c’est l’ensemble de principes, de développements et de conséquences réunis par la science théologique dans l’exposition d’un
dogme; et si nous la voulons nécessaire, c’est que ce doit être la théorie d’un dogme qui
soit le principe et la base de tous les autres. Et dont la théorie doive par conséquent
savoir de loi et critérium aux autres.
Il est évident qu’en appliquant cette théorie à celle de la constitution de l’Eglise,
non seulement la valeur et la nature des élément intrinsèques de celle-ci sera déterminée, mais nous verrons encore la nécessité de cette détermination.
Une semblable théorie existe-t-elle? Et si elle existe, peut elle être appliquée à notre sujet?
La réponse ne saurait être douteuse.
Cette théorie est celle que la Science théologique, appuyée sur la foi, nous donne
de l’existence de Dieu, quand elle nous le représente comme unité de substance, et
Trinité de personnes.
Quant au principe d’application ce n’est rien d’autre que le principe même de
causalité, qui dans le cas présent prend cette expression particulière que Dieu est non
seulement la cause efficiente de ses créatures, mais qu’il en est encore la cause exemplaire; - et qu’étant leur cause exemplaire, il l’est non seulement en tant que substance,
qui est unique, mais encore entant que Trinité de personne.
S’il y avait quelque doute sur ce principe exprimé ainsi, et particulièrement sur le
tout dernier point, nous tacherons de le dissiper à l’instant.
En attendant, si on admet le principe l’application de la théorie générale sur la
manière d’exister de Dieu devient nécessaire dans chaque cas particulière, - elle l’est de
plus en plus à mesure que les existences s’élèvent dans l’échelle des êtres, elle devient
d’une nécessité absolue pour l’homme qui est l’image et la ressemblance de Dieu, et
à plus forte raison pour l’Eglise qui est sa plus belle image et sa plus parfaite ressemblance. Et s’il en est ainsi, la constitution de l’Eglise peut parfaitement être détermine
a priori et d’une manière nécessaire.
Tout dépend ici du principe d’application énoncé plus haut. Nous allons essayer
de l’établir aussi clairement qu’il nous sera possible.
***
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Nous avons dit, que c’était le principe de causalité lui même, appliqué à notre cas.
Or le mot de causalité et de cause se prend dans différentes acceptions.
LA CAUSE PREMIÈRE DE L’INFAILLIBILITÉ DU PAPE
Je commencerai par présenter une théorie, qui jusqu’a présent n’a pas été, que je
sache, présente encore. Par conséquent je l’avancerai d’abord comme une hypothèse,
mais tout concourra bientôt, je l’espère, à en faire une thèse solidement prouvée.
Ce ne sera pas du reste une théorie nouvelle; car tout ses éléments appartiendront
aux fondements même de la foi et de la Théologie. Ce qu’il y aura peut être de nouveau, c’est leur réunion dans un seul tout et la conséquence qui en sera déduite.
Notre thèse sera une conclusion théologique nouvelle, se l’on veut; mais sa vérité sera
ancienne comme la foi et comme ses principes.
Et sans autre préambule j’aborde le sujet lui même.
1.
Commençons par l’infaillibilité de l’Eglise, elle même qui parmi les Catholiques,
est un dogme au dessus de tout doute et de toute controverse.
L’infaillibilité de l’Eglise est un fait surnaturel qui est la suite incessante d’une
action continue de Dieu.
Or, chaque action de Dieu, chacune de ses oeuvres, ayant sa cause première en lui
même, il en résulte que pour bien connaître l’effet, qui est l’infaillibilité de l’Eglise, il
faut l’étudier dans sa cause première, qui est Dieu.
Ce principe évident est notre point de départ.
2.
La logique rigoureuse de l’Ecole a divisé le genre de cause, en plusieurs espèces;
nommément, en cause matérielle et formelle d’une coté, et de l’autre en cause efficiente et finale. Nous n’entreprendront pas ici de définir ces différentes espèces de causes,
elle sont expliquées dans tous les traités de logique, et généralement reçues. La suite de
notre raisonnement en fixera d’ailleurs le sens, selon qu’il sera nécessaire. Nous ferons
seulement observer qu’au delà de ces quatre espèces principales, la logique distingue
plusieurs sous espèces, mais qu’en même temps elle les réduit toutes à celles que nous
venons de nommer.
Or, quand il s’agit de Dieu et de son opération, il y en a une parmi ces sous-espèces
particulières, qui prend une extension considérable, et qui devient, par rapport à l’opération de Dieu, une cause formelle, efficiente, et finale à la foi.
C’est la cause idéelle ou exemplaire.
Sa nature est facile à saisir.
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3.
Il y a en Dieu, dans son essence, les idées éternelles de toutes choses. Ces idées
constituent les causes exemplaires de ses choses mêmes.
En tant qu’elles déterminent la cause formelle intrinsèque de chaque chose, en particulier, les idées éternelles de Dieu sont la cause formelle de chaque chose ab extrinseco.
En tant qu’elles donnent à chaque chose son mode propre d’existence, et font
qu’elle est ce qu’elle est, elles en sont la cause efficiente.
En tant que les idées éternelles sont le modèle parfait à la ressemblance du quel doivent arriver, en s’y conformant, toutes les choses créées, ces idées en sont la cause finale.
Ainsi, quand il s’agit de l’opération de Dieu, la cause exemplaire, c’est-à-dire les
idées éternelles de Dieu, réunit en elle les autres espèces ce causes: elle devient formelle, efficiente, finale. Elle reste cependant ce qu’elle est, la cause exemplaire: et c’est sa
plus haute expression.
Or, comme ces idées éternelles de toutes choses en Dieu sont sa substance propre,
on peut et on doit dire: que la substance même de Dieu est la cause exemplaire de
toutes choses, et qu’en ce sens Dieu peut être appelé l’Idée, l’Idée par excellence.
4.
C’est aussi ce que fait Saint Thomas, et avec lui l’Ecole: “Ideae in mente divina existentes (...) non sunt realiter aliud a divina essentia (...) sic ipse Deus est prima causa
exemplaris omnium”2. Et dans un autre endroit: “Deus secundum essentiam suam est
similitudo omnium rerum. Unde idea in Deo nihil est aliud quam eius essentia”3.
C’est lá notre principe; basé de toute notre discussion ultérieure. Il faut cependant
le compléter, en faisant voir que ce n’est pas seulement comme substance que Dieu est
l’Idée et la cause exemplaire de toutes les choses créées, mais qu’Il l’est encore comme
Trinité de personnes.
5.
Nous touchons là à l’un de points les plus délicats comme aussi les plus sublimes
de la haute Théologie.
Nous croyons même, s’il nous est permis de dire toute notre pensée, que le futur
développement de la Théologie, consistera précisément dans l’usage qu’elle fera du principe indiqué par nous en l’appliquant à toutes les questions qui sont de son ressort.
C’est la théorie générale de la Théologie sur la Trinité de personnes, dans la nature divine, théorie si solidement établie d’après les données de la foi, si rigoureusement et je dirais si fini ment exposée par les Pères d’abord, et ensuite par la Théologie scolastique et la
2
3

Summa theologiae, I-a, q. 44, a. 3, co.
Summa theologiae, I-a, q. 15, a. 1, ad 3.

wGzGjy

ZZ_

Théologie positive; c’est cette théorie, dis-je, qui nous en avons le sentiment, sortira maintenant de la solitude où elle était l’objet de la contemplation de la foi seule, - et qui prêtant
ses données, comme règle des jugement et des conclusions à faire, à la science théologique,
et même à la science en général, fécondera puissamment la science tout entière.
Il faut confesser que jusqu’à présent on n’a pas posé cette règle, ni en cette pensée.
C’est plutôt la voie contraire qu’on a suivie.
Jusqu’à présent, tout ceux, en commencent par les Pères, qui ont traité scientifiquement de la S. Trinité, quand ils l’ont confronté avec les créatures, se sont occupés
d’une seule chose: ils ont cherché dans les créatures des analogies et des analogues.
Le but qu’ils avaient dans cette recherche était, si nous parlons des Pères, de trouver
des exemples, qui pussent expliquer d’une certaine façon et rendre intelligible le dogme révélé; - et si nous parlons des auteurs plus modernes, quelques uns sont allés
jusqu’à prétendre que ces analogies étaient de vraies preuves sur les quelles on pouvait
construire, en supposant, ou même en ne supposant pas le révélation du dogme, une
vraie démonstration du mystère révélé.
Evidemment les derniers sont allés trop loin; nous aurons l’occasion d’en parler.
La direction cependant qu’ils ont prise dans leurs travaux va du même coté ou allaient des Pères.
Quant aux Pères, ils ont certes fait une chose utile et excellente. Mais en quoi
consiste-t-elle en définitive?
Dans une certaine explication du dogme de la Sainte Trinité, dans une conception plus claire et si l’on veut dans une preuve indirecte de ce dogme. Mais tout
leur travail n’a profité qu’à ce dogme seul, et son résultat n’est pas du tout celui que
nous voulons obtenir.
En un mot, dans les essais dont nous parlons on avait examiné la S. Trinité dans
la lumière analogique que donnaient les créatures. Or c’est le contraire que nous
voulons faire: nous voulons examiner les créatures dans la lumière analogique que
donne la Sainte Trinité.
***
Notre point de départ sera donc la supposition préalable, non seulement de la révélation du dogme de la Très Sainte Trinité, mais encore de tout le travail que la Science
Sacrée a fait la dessus. Ensuite notre vrai point d’appui et la base de notre raisonnement
sera l’hypothèse que nous avons faite: que la Sainte Trinité, c’est-à-dire Dieu, non seulement comme substance, mais encore comme Trinité de personnes, est l’Idée et la cause
exemplaire de toutes les choses crées. Dieu qui est Trinité est ainsi le premier analogue
incréé et Créateur, toute la création est composé d’analogues créés correspondants.
Le travail à faire sera d’appliquer la théorie de la S. Trinité à toute la Création et
de juger celle-ci dans la lumière de celle là.
La loi de l’analogie sera ici toute la règle. Aussitôt que nous en verrons les traces,
il nous faudra les suivre aussi loin que le sujet l’exigera, aussi longtemps que nous
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serons sûrs de n’en avoir pas perdu le fil. La lumière que nous aurons apportée, et qui
est précisément cette théorie théologique de la Sainte Trinité, est si claire et si certaine,
qu’elle nous dira elle même jusqu’où nous pouvons aller, et qu’à son aide nous pourrons toujours contrôler les résultats, et nous assurer de n’être pas sortis de la voie.
Il est aisé de le voir, s’il s’agissait d’une étude plus générale, on pourrait traiter de cette
manière toutes les questions de la science sacrée ou profane. Quant à nous, dans ces considérations sur la constitution de l’Eglise, nous nous bornerons au sujet qui nous occupe.
L’hypothèse que nous avons émise, tout probable qu’elle paraisse, a besoin cependant d’être prouvée et mise au dessus de toute controverse. Il le faut d’autant plus,
qu’il y a une objection assez sérieuse qu’on peut lui faire.
Si Dieu, en tant que Trinité aussi, est la cause exemplaire et le premier analogue de
tout ce qui est créé, il y aura donc dans les autres analogues, c’est-à-dire dans les créatures des effets particuliers qu’on devra nécessairement rapporter, comme à leur cause,
aux personnes divines, considérées en tant que personnes. Ce rapport entre les effets
particuliers qui se trouvent dans les créatures et entre les personnes divines considérées
comme leur cause, sera la raison et la base nécessaire de l’analogie sur la quelle s’appuiera le travail que nous voulons essayer, et dont dépendront tout ses résultats. Sans ce
rapport pour base, l’analogie n’aurait ni le sens, ni l’importance nécessaires. Or, une
telle analogie, nous pourrait on dire, est excessive et elle va beaucoup trop loin.
L’objection, en l’affirmant, ne serait pas dépourvue de quelques raisons spécieuses.
En effet, elle pourrait dire en premier lieu que l’analogie en question, ainsi comprise, donnerait une base solide à la prétention d’établir une véritable démonstration
rationnelle de la Sainte Trinité; que cependant la chose est impossible et que nous
semblons nous même être loin d’une telle prétention.
Secondement l’objection pourrait nous opposer, que c’est un axiome théologique;
que la création est l’oeuvre commune de toute la S. Trinité, et qu’en créant, Dieu agit
selon son essence (et non selon qu’il est Trinité de personnes); que par conséquent il est
inutile de chercher dans les créatures ce qui ne peut s’y trouver: c’est-à-dire, des effets
propres à telle ou telle personne; qu’enfin puisque notre manière de comprendre l’analogie en question le suppose, à ce point de vue encore elle va beaucoup trop loin.
Voilà les raisons qu’on peut nous opposer. Si nous ne nous trompons pas ce sont
précisément ces raisons là qui ont été la cause pour quoi laquelle il n’y a pas en de
Théologiens qui eussent entrepris un travail semblable au notre. S’il y ont jamais
pensé, la crainte d’aller trop loin les en aura bientôt détournés.
Et cependant nous croyons que cette crainte est vaine et qu’on peut très bien faire
ce que nous avons dessein d’essayer.
Nous répondons donc à l’objection qu’on vient de nous adresser, que l’analogie;
telle que nous l’entendons, nous seulement n’est pas poussée trop loin, mais que toute
analogie entre la S. Trinité et les créatures cesserait d’en être une aussitôt qu’on lui
refuserait le sens que nous lui donnons.
Les raisons ne nous manquent pas, et nous allons les donner en rependant à celles
de l’objection.
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Il est impossible, nous dit on, de démontrer la Sainte Trinité par des preuves
rationnelles. La Trinité divine est un mystère et un mystère ne se prouve que par
la Révélation. Et notes le bien: Pour ôter au mystère son caractère sacré il suffit de
pouvoir démonter l’existence nécessaire de la chose qu’il signifier; il ne faut pas aller
plus loin; c’est-à-dire faire comprendre ce que le mystère est en lui même et quelle
est sa nature intime: Ainsi l’existence de Dieu n’est aucunement un mystère, car elle
se prouve par de nombreuses raisons, quoique d’un autre coté nous ne connaissons
guère positivement la nature intime de Dieu. Il y va donc de l’existence seulement; et
si par des preuves rationnelles vous démontrez celle de la S. Trinité, c’en est fait du
mystère proprement dit.
Or, votre analogie, nous dit-on pour conclure, vous y conduit directement. Car,
dés l’instant que vous admettez dans les créatures certains effets qu’on doit rapporter,
comme à leur cause, aux personnes divines, vous posez la base d’une démonstration
qui va des effets de la cause et qui est une véritable démonstration ayant un caractère
apodictique et nécessaire.
La réponse est aisée. Le plus simple serait une fin de non recevoir basée sur le fait
bien connu que ces analogies sont admises communément, et sans qu’on se préoccupe
en général si elles sont les effets d’une causalité distincte des personnes divines; en
certains cas même on l’affirme expressément. Ces analogies sont ainsi admises par un
nombre immense des Théologiens, elles le sont par les Pères qui ont traité ce sujet,
surtout par S. Augustin, ou en trouver enfin le fondement dans les Ecritures; et cela
sans que ni ces Théologiens, ni les Pères, ni les Ecritures aient dérogé au mystère.
D’autre part il est vrai de dire qu’un certaine nombre des Théologiens, tout en
admettant dans les créatures, des analogies avec la S. Trinité, parait leur refuser catégoriquement le caractère que nous leur attribuons. Ces Théologiens sont nues évidemment par la crainte d’ériger ces analogies en preuves rationnelles. Nous allons ne
pas les comprendre. En niant toute sorte de preuves de la S. Trinité, et, pour le mieux
faire, en refusant aux personnes divines une causalité distincte dans le production
des créatures, comment ces Théologiens, peuvent ils parler encore des analogies et
des analogues dans les créatures? Cela nous semble s’approcher beaucoup d’une contradiction. Car enfin, ces analogies ne seraient en aucun sens des analogies, si leurs
termes respectifs n’avaient chacun un rapport correspondant quelconque avec les
personnes, respectives de la Trinité divine, ce rapport où pourrait il trouver son origine et sa raison d’être; si ce n’est dans l’acte créateur, et respectivement dans la part
relative qu’y ont prise, chacune pour sa raison relative, les trois personnes divines?
L’analogie ici est un fait réel, et non un être de raison, elle a donc son fondement
dans la réalité. Or, puisque c’est une analogie entre la créature et le Créateur, la réalité sur laquelle l’analogie se fonde est l’acte créateur lui même par le quel l’analogue
créé est rendu semblable à l’analogue créateur. Ce dernier, c’est-à-dire Dieu, doit par
conséquent dans son acte créateur agir non seulement comme cause première mais
encore comme premier analogue, ou en d’autres termes, comme Trinité de personnes, puisque c’est en tant; que, Trinité qu’il est dans toutes ces analogies le premier
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analogue. Ainsi, admettre ces analogies et ne pas admettre, leur fondement; et ensuite
rejeter toute sorte de preuve de la Sainte Trinité parce qu’on a gratuitement nié ce
fondement, - encore une fois, cela nous parait une contradiction asses évidente, et
même une double contradiction.
Nous déclarons donc que pour notre part nous voyons dans ces analogies, comprises comme elles le doivent être, une espèce de preuve; toute fois nous ajoutons
à l’instant que ce n’est qu’une espèce de preuve. Ce n’est dans aucun cas une preuve
apodictique; elle n’est peut être pas suffisante, même après avoir connu, la dogme,
c’est-à-dire en supposant le fait de sa révélation. Elle ne peut aucunement servir de
base à une démonstration.
En effet la révélation et la connaissance préalable du dogme, qu’elle nous donne,
ne changent en rien ni les données réelles, ni les données rationnelles, sur lesquelles
devrait s’appuyer une démonstration rationnelle du dogme. Les données réelles sont
les données que nous apercevons dans les créatures, et qui sont les termes supposés
de l’analogie. Les données rationnelles sont les catégories et les principes de la pensée,
tels que nous les donne la philosophie. Or, ces derniers sont assez incomplets dans
l’état ou cette science se trouve réduite aujourd’hui. Cependant en les supposant
même parfaits, nous n’avons pas le premier élément tel qu’il nous le fondrait; je
veux parler des données réelles qui sont les termes, de l’analogie tels que nous les
fournissent les créatures. Nous ne trouvons pas dans les créatures un analogue parfait
de Dieu, et supposé même qu’il existât, son analogie cependant ne peut attendre ici
bas son état définitif et parfait. Il en résulte que nous manquons d’éléments pour
une véritable démonstration rationnelle du dogme de la Sainte Trinité, et surtout du
dernier point qui le constitue réellement, c’est-à-dire que les trois relations divines
(que nous aurions pu démontrer) sont une Trinité de personnes, chacune réellement
identique avec la nature, chacune réellement distincte l’une de l’autre. Et puisque tout
le dogme est là, nous ne pourrions jamais avec ces données arriver à la démonstration
de la simple existence de la S. Trinité.
En cela, nous sommes suffisamment d’accord avec les Théologiens dont nous
avons parlé. Tout cela cependant n’empêche pas que les analogies en question aient
le caractère que nous leur attribuons, et que prises ainsi, elles puissent servir de fondement a une certaine preuve de la S. Trinité qui peut aller assez loin, et, selon notre
avis, jusqu’à prouver qu’il y a en Dieu une existence absolue, et trois manières de
subsister relatives, sans pouvoir conclure cependant que ce sont des personnes.
En tous cas ce sujet n’est plus le notre; si nous l’avons entamé c’était pour nous
défendre, et pour conserver aux analogies attaquées le caractère qu’on ne peut leur
ôter. Que d’autres voyant maintenant jusque-là quel point elles peuvent prouver nous
ne dirons pas l’existence réelle, mais une ombre probable de la Sainte Trinité.
Cependant, avant de quitter cette question des preuves de la S. Trinité nous croyons nous apercevoir d’un résultat assez beau que pourrait obtenir sur ce terrain la
méthode que nous proposons. Car, si on suit l’ordre inverse; si au lieu de prouver la
S. Trinité par les analogies et les analogues créés, on éclaire au contraire ces derniers
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par la théorie de la S. Trinité, il en résultera une grande lumière et une preuve, qui
pour être d’une autre nature, ne laissera pas que d’être fort bonne et fort concluante.
Ce ne sera pas une preuve Apodictique, il est vrai, qui puisse donner le démonstration
du mystère, mais ce sera une preuve confirmative qui lui donner pleinement raison,
et répétée mille fois, lui donnera mille fois raison.
Ce qu’il y aura de particulier en cela c’est que sans avoir la prétention d’être une
preuve, ce procédé en sera une, et très importante. La règle on la loi est bonne et juste
en elle même, s’impose par elle même et n’a pas besoin d’autre appui; et cependant
si dans la pratique tous les cas particuliers aux quelles cette règle est appliquée se trouvent accorder avec elle, au point qu’on ne puisse même pas trouver d’exception, qui
ne voit combien ce résultat parle pratiquement en faveur de la règle et sans la prouver
la prouve cependant?
Voilà donc dans quel sens surtout nous disons que est une preuve. Et de cette
manière nous croyons avoir asses répondue à la première objection. Peut être même
sommes nous allés trop loin. Car pour nous et pour les besoins de notre discussion il
ne s’agit ni de preuves ni de démonstration de la Très Sainte Trinité; il s’agit contraire
de la prendre pour notre règle.
Or que, la Sainte Trinité et la théorie que la Théologie nous en donne, puisse et doive
être une règle, personne que je sache ne le nie, ou au moins ne devrait le nier; surtout
personne de ceux qui admettent des analogies et des analogues dans le monde créé.
Mais c’est ici que vient juste se placer la seconde objection dont nous nous
souvenons très bien. - On nous reprochait d’aller contre une vérité théologique,
à savoir: que la création est une oeuvre commune et propre à toute la Sainte Trinité,
et qu’elle n’était pas propre à une telle ou telle personne. C’était l’objection. Voici
maintenant notre réponse.
En premier lieu nous nous empressons, s’il en est besoin, de confesser cette doctrine de la foi et de la Théologie que toute oeuvre ad extra, et par conséquent la
création, est nécessairement commune à toute la Sainte Trinité. Cette doctrine n’est
certes ignorée par personne de ceux qui s’occupent de la Théologie; seulement, il faut
le dire, elle parait ne pas être bien comprise de tout le monde.
Plusieurs Théologiens, graves de reste et très (compétents, s’imaginent, et leur
manière de parler le fait deviner, que la Création est tellement une opération de Dieu
selon la substance exclusivement qu’il n’y a en elle aucune place pour les fonctions
relatives des personnes. Ils paraissent par conséquent ne pas admettre dans le terme
de l’acte créateur, qui est la créature, des traces et comme des effets des propriétés
relatives de Dieu, qui représentassent dans la créature la Très Sainte Trinité divine. Et
ils ne manquent pas de nous dire pour prouver leur sentiment: que les relations qui
constituent les personnes divines sont des actes immanents, et comme tels, ils ne sortent jamais au dehors. Comme sa l’acte simple et pur par lequel Dieu existe, comme
si cette existence substantielle divine, dis-je, n’était pas non plus une acte immanent;
et cependant cette immanence n’empêche en rien la création, ni la communication
contingente de l’être et des attributs de Dieu au dehors?
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Pour nous, nous prenons la liberté de dire à ces Théologiens: Si les Personnes
divines dans l’acte créateur qui leur est commun, ne communiquent au dehors rien
d’analogue à leur propriétés personnelles, comme vous le dites; c’est-à-dire ne mettent
pas dans les créatures des effets extérieurs qui correspondent à leur propriétés relatives
intérieurs; comment se fait il qu’il y ait des analogies et des analogiques; et que vous
même vous en parliez comme d’une chose réelle? Et comment une chose réelle n’aurait pas de fondement réel aussi? Et quel autre fondement en pourrait il se trouver si
non ces propriétés personnelles intérieures elles mêmes?
Nous avons répété en deux mots l’argument exposé déjà plus haut; mais il n’est
pas notre seule reponse. Nous en avons plusieurs: une surtout: qui est prise dans les
entrailles même du sujet.
***
Il faut dans chaque créature, mais surtout dans la créature raisonnable, faire une
distinction logique, semblable à celle que nous faisons en Dieu: il faut distinguer
entra son existence essentielle et sa manière d’exister. Et cette distinction dans les
êtres créé n’est pas du tout arbitraire, elle est exigée par la nature même des choses.
Car, il est certain que chaque créature, chaque être crée, outre les rapports
extérieurs qu’il a avec d’autres êtres, a encore, et nécessairement, des rapports intérieurs, des relations avec lui même. Il n’y a pas de créature si brutes qui ne soit
composé d’éléments; il n’y a pas d’idée si simple qui ne soit comprise de notes; une
créature qui n’aurait qu’an seul élément d’existence telle que la matière première,
une idée qui n’aurait qu’une seule note pour toute compréhension, telle que l’Etre
idéel et abstrait, n’existent pas réellement: ce sont des êtres de raison ou dés abstractions de la pensée.
Chaque être existent ou même possible suppose nécessairement au moins deux4
éléments d’existence. Les éléments de cette composition s’appellent de trois manières
diverses mais parallèles. Ce sont:
Substance et Accident,
Forme et Matière,
Acte et Puissance.
Il nous suffira de faire usage de la première de ces dénominations, de celle de
Substance et d’Accident, et à son aide examiner l’être créé.
La substance d’un être créée ne peut exister sans l’accident (car l’être lui même
pour elle est un accident), ni l’accident, ne peut exister sans la Substance, ce qui est
plus clair encore.
4

Nous disons au moins deux, car en réalité il en exige trois. Mais nous ne voulons pas soulever ici des questions philosophique nouvelles, et nous nous contentons de prendre les catégories
rationnelles telles qu’elles sont formulées par la philosophie la plus autorisée, et la seul consacrée
par l’usage de l’Eglise: celle d’Aristote, perfectionnée par S. Thomas et la Scolastique.
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Or, de cette dépendance mutuelle de la substance et de l’Accident il résulte un
triple rapport tout à fait intérieur et absolument nécessaire dans toute être qui existe
ou; qu’on suppose possible.
1. Le rapport de l’accident à la substance. Il s’appelle inhésion, inhaesio; car l’Accident est inhérent à la substance, et c’est sa condition qui le fait exister; car autrement
il n’existerait pas. L’inhésion est donc un rapport réel.
2. Le rapport de la substance à l’Accident. Il s’appelle subjection, subjectio; parce que la substance sert a l’Accident de sujet d’inhésion. Il est aussi nécessaire à la
Substance, que le premier était nécessaire à l’Accident; car c’est pareillement pour la
substance une condition d’exister d’une manière actuel, esse actu: que d’être un tel sujet
d’inhésion. C’est donc encore un rapport réel.
3. Le rapport central qui résulte des deux premiers, lesquels étaient latéraux et
extrêmes - C’est un état d’union et d’équilibre tant de l’inhésion que de la subjection
dans lequel la substance et l’accident se pénètrent mutuellement, ne font qu’un, et
donnent pour résultat le composé entier, c’est-à-dire l’être existant. Ce rapport s’appelle l’identité; il fait que le tout soit cette chose là, identique à elle même. Or, ce rapport
est aussi nécessaire à l’existence que l’étaient les deux premiers; car aussitôt que l’équilibre de l’union est rompu, soit du coté de l’accident et de l’inhésion, soit du coté de
la substance et de la sujétion, la chose; elle même cesse d’exister. Ce dernier rapport
est donc aussi réel que les deux premiers.
Il est donc évident que dans chaque chose, dans chaque être existant, il y au moins
les deux éléments et il y a nécessairement les trois rapports réels exposés plus haut.
Il est évident encore que ces éléments et ces rapports pris en eux mêmes ne sont ni
l’être entier ni son existence; mais qu’ils sont je ne dirai pas les parties, ni même les
conditions, mais plutôt les modes, les relations intérieures, les différentes manières
de subsister d’un être, et qui pris ensemble, donnent enfin la vraie et l’entière existence de cet être.
Il parait donc évident de tout cela, comme nous avons affirmé en commençant,
qu’il faut faire dans chaque créature une distinction, logique semblable à celle que
nous faisons en Dieu. En Dieu nous considérons premièrement son essence qui est en
même temps son existence, et secondement nous considérons en lui les trois modes
dont cette essence subsiste; modes que la révélation nous présente comme des personnes réellement distinctes. Dans la créature nous devons aussi admettre premièrement
tout son être en tant qu’existant, et en second lieu les rapports intérieurs que la raison elle même, appuyée sur la nature des choses, nous présente comme des relations
distinctes, et qui, loin d’être ce que sont les personnes dans l’essence divine, existent
cependant réellement, et nous donne un fondement réel pour admettre dans la créature un terme analogue aux personnes divines.
La conclusion vient d’elle même. L’analogue créé existe, son analogie est plus
claire que jamais; quelle est donc sa raison d’être sinon son premier analogue qui est
en même temps non tout puissant Créateur? si non dis je la première raison de l’a-
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nalogie, raison créatrice, et qui est la Sainte Trinité? et cela nécessairement dans l’acte
créateur lui même qui a crée l’analogie dans l’analogue créé.
C’est la réponse à l’objection qui de l’axiome théologique affirment que l’oeuvre
de la création est commune à toutes les personnes de la S. Trinité voudrait tirer la
conséquence qu’il n’y a point dans les créatures des effets qui puissent être rapportés
aux personnes divines.
Le contraire parait prouvé, et nous en avons même trouvé la règle. La voici: Tout
ce qui est essentiel dans la créature doit être rapporté à l’opération créatrice de Dieu
agissant selon l’essence; mais tout ce qui y est relatif , doit être mis en rapport avec
la part ou plutôt avec la raison relative que chaque personne a selon sa propriété personnelle, dans l’acte commun de le création.
***
Ici sera peut être placée à propos une petite explication, à l’aide de laquelle l’axiome théologique dont nous nous occupons sera probablement mieux compris.
Cet axiome nous commande d’envisager la Création comme une oeuvre commune de toute le Sainte Trinité et non comme propre a telle ou telle personne. Creare non
est proprium aliqui personae, sed commune toti Trinitati5.
C’est très bien. Mais an quoi cela empêche-t-il que les trois personnes divines
agissent en commun laissant sur leur oeuvre commune, qui est la créature, chacune
sa marque particulière; marques, qui certes n’existeront pas l’une sans l’autre, mais
se réunissant par nécessité, finiront, par être une marque unique et commune de la
Sainte Trinité et à de sa commune opération? La chose considérée ainsi parait au contraire être tout à fait dans l’ordre, et un tel résultat, loin d’infirmer, confirme plutôt
la dite vérité théologique.
Disons par conséquent la vraie signification de cet axiome de Théologie. Il est dirigé,
non pas contre nous et nos semblable, mais contre la fausse interprétation qu’on pouvait faire et que réellement on avait faite, de passages des Saintes Ecritures, semblables au
commencement de l’Evangile de S. Jean, qui paraissaient attribuer la Création exclusivement à la personne du Verbe: omnia per ipsum facta sunt. Est-ce que, sans parler même des
anciens, nous n’avons pas vu de nos jours encore, des auteurs, tels que Hermes et Guenther, donner d’une manière presque exclusive à la personne du fils l’attribut de Créateur? Mais c’est là une erreur qui va contre tous les principes de la foi et de la Théologie,
et c’est cette erreur que la règle mentionnée combat de front. Non, la Création n’est pas
propre seulement à la personne du Fils, elle est commune à toute la Sainte Trinité.
Mais précisément parce qu’elle est commune à toute la S. Trinité, la Sainte Trinité
a dû y déposer un signe qui lui fut commun: Et c’est ainsi que la règle invoquée contre nous se tourne en notre profit, et dévient notre défense et notre confirmation.
***
5

S.Thomas, Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 6. co.
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Jusqu’ici nous avons taché de nous frayer un passage pour arriver au point précis
ou nous puissions librement et sans être contredits poser le principe définitif de toute
notre discussion.
Ce que nous avons obtenu jusqu’a présent c’est que la théorie théologique sur l’existence divine en général et sur la Sainte Trinité en particulier peut être appliquée aux
Créatures comme un premier analogue non créé aux autres analogues créés et même
qu’elle doit l’être si nous voulons faire un pas en avant dans la vraie science.
Nous avons vu que de l’un de ces analogues à l’autre il y avait un lieu de causalité,
et nous en avons même entrevu la loi, à savoir: que ce qui est essentiel dans la créature
doit être, comme un effet à sa cause, attribué à ce qui est en Dieu essence, et opération
selon l’essence, et ce qui y est relatif, ce qui appartient à la manière d’exister doit être rapporté aussi à la manière d’exister et d’opérer de Dieu dans trois subsistances distinctes.
Or comme cette causalité, selon le principe d’application établi dès le commencement, doit être rangée dans le genre de Cause exemplaire, il s’en suit que si nous avons
pu alors avoir un doute sur la question: Dieu est-il la cause exemplaire de sa Créature,
même entant qu’il est la Sainte Trinité? maintenant nous ne l’avons plus. Nous savons
que Dieu selon la substance est la cause exemplaire de toutes les substances créées, nous
savons aussi que la Trinité des personnes divines est la cause exemplaire de toutes les
relations intérieures et de toutes les manières d’être de ces mêmes substances créées.
Et il nous est facile maintenant d’établit une loi précise qui règle le rapport
nécessaire entre la Sainte Trinité cause exemplaire, et entre la créature qui en est l’exemplaire créé; loi qui rendra facile l’application de la connaissance que nous avons
de la cause à la connaissance que nous devons avoir de l’effet. Cette loi ne peut être
autre que celle-ci: La manière dont les personnes divines produissent les unes les autres ou
precedent les unes des autres, c’est-à-dire la manière dont elle sont, dans la Sainte Trinité, ou
principe ou terme les une des autres, cette manière ast aussi la raison selon la quelle chaque
personne opere dans l’acte commun de la creation, et elle est la cause exemplaire qui produit
des effets analogues dans les créatures.
Une conséquence nécessaire de cette loi est le corollaire suivant: Si nous voulons
donc avoir une brute et vraie connaissance des rapports intimes qui existent dans les choses créés
nous devons les examiner à la lumière des raisons éternelles qui se trouvent dans les relations des
personnes divines, et qui sont les causes exemplaires de rapportes analogues dans les créatures.
Voilà le grand principe d’application, sur lequel doit s’appuyer tout notre discours, pleinement et ce nous semble nettement exprimé. Nous croyons d’un autre coté
qu’il est déjà suffisamment prouvé et qu’il ne s’agit plus que de appliquer à notre
sujet, c’est-à-dire à l’Eglise et à sa constitution. C’est pour cet usage particulier que
nous nous sommes imposés la tâche de l’établir ici. D’autres pourront en faire un
autre usage, nous mêmes peut être dans d’autres circonstances nous le ferons; mais
aujourd’hui il s’agit pour nous avant tout de l’Eglise, du Pape, de l’infaillibilité.
Avant d’aller plus loin, nous sentons le besoin de nous adresser un moment à nos
lecteurs, pour leur demander s’ils partagent avec nous la conviction que le principe
posé plus haut est suffisamment établi, et au dessus de toute controverse? Qu’il nous
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pardonnent ce moment d’arrêt: ils ne peuvent pas ne pas s’apercevoir qu’arrivés à ce
point nous devons ou nous séparer, ou nous donner la main pour aller ensemble
jusqu’au bout.
Pour les rassurer nous devons dire que ce principe et la formule même que nous
lui avons donée, ne sont pas tout à fait de nous, mais bien de S. Thomas; et si jusqu’a
présent nous n’avons avancé, ni son nom, ni son autorité, c’est que la question que
nous traitons par sa nature même dépend moins des autorités, que de la justesse du
raisonnement.
Cependant après avoir essayé d’établir notre thèse a l’aide d’arguments, voyons s’il
ne nous sera pas possible d’arriver a la même fin en nous appuyant sur l’autorité du
Docteur angélique.
“L’acte Créateur – dit S. Thomas – est propre à Dieu selon son être, qui n’est autre
que son essence. Mais l’essence divine étant commune à toutes les trois personnes. Il
s’ensuit que l’acte créateur n’est propre à aucun personne en particulier, mais qu’il est
commun à toute la Trinité6”.
“Néanmoins les personnes divines, (restant toujours une seule et même cause) ont
une causalité distincte par rapport à la création, chacune selon le mode de sa procession, (ou selon sa non procession par rapport au Père)7”.
“D’après cela on doit dire que les processions des personnes divines contiennent
les raisons (causes exemplaires) de la production des Créatures8”.
Cela est ainsi du coté de Dieu. Les créatures de leur coté répondent dans leur
manière d’être à ce principe et à cette loi, et elles deviennent ou vestige ou image de
Dieu, considéré non seulement dans sa substance, mais encore dans sa Sainte Trinité.
“Il y a vestige de la cause dans son être, poursuit S. Thomas, lorsque cet effet
représente la simple causalité de sa cause, et non pas sa forme propre d’existence;
et selon cette manière aussi il y a dans toutes les créatures sans aucune exception, la
représentation de la Sainte Trinité, c’est-à-dire, qu’elle y est par manière de vestige; car
dans chaque créature on trouve quelques rapports (inveniuntur aliqua) qu’on doit
reporter aux personnes divines, comme à leur cause”9.
“Il y a non plus vestige, mais vraie image de la cause dans son effet, lorsque l’effet
représente la cause quant à la ressemblance de la forme même dans laquelle la cause
6

Creare convenit Deo secundum sum esse, quod est ejus essentia, quae est communis
tribus personis. Unde creare non est proprium alicui personae, sed commune toti Trinitati,
Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 6, co.
7
Sed tamen divinae personae secundum rationem suae processionis habent causalitatem
respectu creationis rerum, ibidem.
8
Et secundum hoc processiones personarum sunt rationes productionis creaturarum, ibidem ad finem.
9
Aliquis effectus repraesentat solam causalitatem causae, non autem tormiam ejus, et tali
repraesentatio dicitur esse representatio vestigii (...) In creaturis omnibus invenitur repraesentatio
Trinitatis per modum vestigii, in quantum in qualibet creatura inveniuntur aliqua quae necesse
est reducere in divinas personas sicut in causam, Summa theologiae, I-a, q. 45, a. 7 in corpore.
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existe. C’est de cette autre manière, comme image, que la Sainte Trinité se trouve
représentée dans les créatures raisonnables. Aliquis autem effectus representat causa
quantum ad similitudinem formae eius (...) et haec est repraesentatio imaginis (...) In
creaturis igitur rationalibus invenitur repraesentatio Trinitatis per modus imaginis10.
6.
Ces principes, ces raisons, cette conclusion sont le résumé de tout ce que nous
avons dit.
De cette manière nous avons premièrement établi avec S. Thomas que Dieu comme substance était la cause exemplaire de toutes les Créatures.
Nous venons maintenant d’éclaircir avec le même que ce n’est pas seulement comme substance qu’il en est la cause exemplaire, mais encore que chaque créature a au
moins un vestige, et que la créature raisonnable possède en elle une image entière de
la Sainte Trinité, vestige et image qui doivent être rapportés comme à leur cause aux
personnes divines, dont chacune a une causalité en raison de don mode de procession. Si donc
ce vestige et cette image sont l’effet de la Sainte Trinité, celle ci en est nécessairement
le cause exemplaire. Et ainsi c’est comme Trinité encore que Dieu est la cause exemplaire de la Créature.
Nous croyons que l’expression que nous avons donnée plus haut à notre principe
et à sa conséquence sera maintenant beaucoup mieux comprise, et gagnera une clarté
nouvelle à la lumière que nous avons empruntée à la doctrine de l’Ange de l’Ecole. La
voici donc: La manière dont les personnes divines produisent les unes les autres, ou procèdent
les unes les autres; - c’est-à-dire, la manière dont elle sont, dans la Sainte Trinité, ou principe ou
terme les une des autres. Cette manière est aussi la raison selon laquelle chaque personne opère
dans l’acte commun de la création et elle est la cause exemplaire qui produit les effets analogues
dans les créatures. En voici maintenant la conclusion nécessaire: Si nous voulons donc
avoir une bonne et vraie science des rapports intimes qui existent dans les choses créées, nous
devons les examiner à la lumière des raisons éternelles, qui se trouvent dans les relation du
personnes divines, et qui sont les causes exemplaires de rapports analogues dans les créatures.
Nous espérons que dans ce moment nos lecteurs partagent nous l’assurance quant
aux principes établis, et que dorénavant, sans aucune crainte, nous pouvons nous
mettre ensemble au travail et réunir nos efforts.
***
Or, pour-nous, il s’agit de l’Eglise. C’est à l’Eglise que nous devons appliquer
tout ce que nous savons sur la manière d’exister de Dieu, dans l’espoir fondé déjà
d’apprendre ainsi la vraie manière dont l’Eglise existe, ou plutôt dont elle doit nécessairement exister.
10

Ibidem, in corpore.
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Et combien nous y sommes autorisée. Car ce que nous avons indiqué plus haut:
cette ascension, dis-je, dans les degrés de la ressemblance que les créatures ont avec
Dieu, leur cause exemplaire, à mesure qu’elles montent dans l’échelle des êtres, vient
d’acquérir une nouvelle clarté par le distinction que fait S. Thomas entre la ressemblance d’un vestige et celle d’une image de la Sainte Trinité représentées dans les Créatures. Et ne doit on pas, par la même raison, faire une nouvelle distinction entre une
simple image, et une image parfaite; et dire: que s’il suffit pour avoir le caractère de
l’image de Dieu, d’être une créature raisonnable, seule dans sa solitude individuelle;
ne sera-t-on pas nécessairement une image beaucoup plus parfaite quand on est une
Société des créatures raisonnables et d’autant plus une image partait qu’on est une
Société plus parfaite; que dire lorsqu’on est la société la plus parfaite qui puisse exister
une société fondée immédiatement par Dieu lui même et dans le but de participer
directement à sa nature et à sa vie bien heureuse, pour être sa joie et sa gloire éternelle;
société, qui certainement est l’Eglise?
Mais on nous arrête et on nous demande si une Société peut être aussi l’image de
la Sainte Trinité? et si passer ainsi d’une simple créature à une réunion de créatures
n’est pas un sans logique qu’il faudrait justifier d’abord?
La réponse est toute prête: La société est une chose réelle, et existante; or tout ce
qui existe est une créature de Dieu; mais c’est surtout quand la société est faite et
constituée par Dieu lui même, qu’elle est doublement sa créature: et matériellement
dans les membres qui la composent, et formellement, dans le principe même de leur
réunion établi par Dieu. Or si toute créature a sa cause exemplaire en Dieu ce sera
à plus forte raison une créature de ce genre.
Cette application aux sociétés de créatures raisonnables et de la théorie et du
principe que nous avons posés, nous conduit à une thèse que nous croyons être le
complément du sujet qui nous occupe, thèse, qui en même temps nous parait aussi
belle que vraie, et que nous demandons la permission à nos lecteurs de leur exposer
dans ses traits généraux.
***
L’incompréhensible manière d’exister de Dieu, absolue et relative en même temps,
absolue comme existence, relative comme subsistance, unique dans la nature, trine
dans les personnes, ne pu être représentée dans aucun créature prise isolément, créature, par une manière d’exister en tout semblable à elle.
La sagesse de Dieu cependant a cherché un moyen de l’exprimer aussi parfaitement; que possible, et l’a trouvé en multipliant dans la créature, et en combinant
entre eux, les termes de l’existence et les termes de la ressemblance.
Or il y a deux modes de cette multiplication et de cette combinaison des termes, qui
réunis ensemble expriment parfaitement dans la créature, sauf la différence de l’absolu
au contingent, à manière d’exister de Dieu. Ces deux modes nous donne l’homme dans
son existence, considéré une fois comme individu, une seconde fois comme société.
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En effet, que faut il pour qu’il y ait dans une existence créée une vraie représentation de la manière d’exister de Dieu? Evidemment il faut trouver une manière
d’exister qui pose le substance de l’être une fois comme absolue, et trois fois comme
relative; en d’autres termes: dans laquelle il y ait une substance absolue et trois substances relatives11, qui ne forment qu’un seul être et une seule existence.
Ce cas se vérifie dans les deux modes indiqués plus haut et combinés ensemble de
l’existence humaine.
L’homme premièrement comme individu est l’image de Dieu de cette manière qu’alors
il représente directement l’unité de la nature, et indirectement la Trinité des personnes.
L’homme secondement comme Société, (et la Société nécessaire et naturelle de
l’homme est la famille), est l’image de Dieu de cette autre manière qu’il représente
directement alors la Trinité des personnes et indirectement l’unité de la nature.
Dans le premier cas l’unité est une unité de substance et la Trinité est une Trinité
des relations. Dans le second cas l’unité est une unité de relation, et le Trinité est une
Trinité de substances.
Et comme la nature humaine existe nécessairement de ces deux modes, comme
individu et comme Société.
(...) encore en quoi, elle ressemble à Dieu considéré dans la Sainte Trinité. En
d’autres termes, il ne s’agit plus de savoir, que l’Eglise est une, sainte catholique, apostolique, infaillible et indéfectible: tout cela appartient à l’essence; il s’agit en outre
devoir comment, dans quelles conditions, et selon quels rapports, elle est tout cela.
La première de ces choses, l’Eglise la devait à la ressemblance de ses attributs essentiels avec les attributs semblables de la nature divine; la seconde, elle la devra à la
ressemblance de son mode d’existence et de ses rapports intimes, avec les relations
correspondantes en Dieu lui même, c’est-à-dire avec la Très Sainte Trinité.
Parce que et c’est ici le lieu de répéter notre troisième principe: Si Dieu, comme essence, est l’Idée et la cause exemplaire de toutes choses existantes; il est comme Trinité la
raison aussi et la cause exemplaire de leur mode d’existence et de ses rapports intimes.
7.
Nous avons dit que ce principe mettra la question dans tout son jour.
En effet, pour arriver au résultat désiré, il ne nous faut maintenant que trouver
tous les éléments qui constituent l’Eglise et forment ainsi son mode d’existence; et il
ne faudra pas les chercher longtemps. Tout Catholique les connaît parfaitement; bien
plus; c’est la première chose qu’il apprend quand il entend parler d’Eglise: ils sont
contenus dans la définition même que nous en donne le Catéchisme. L’Eglise, nous
dit-il, est une société des fidèles, réunis sous des pasteurs légitimes, qui ont le Pape
à leur tête. Voilà les éléments constitutifs de l’Eglise, voilà son mode d’existence.
11

Nul besoin d’observer qu’en Théologie c’est un langage correct quand on dit: trois substances relatives.
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Ce qui est moins connu, ou plutôt ce qui est sujet à quelques difficultés, à quelques objections, à quelques doutes peut être, ce sont les rapports réciproques de ces
trois éléments constitutifs de l’Eglise, c’est la loi de ces rapports. Au moins les discussions présentes, qui à l’approche du Concile ont surgi si inopinément, sembleraient
asses l’indiquer.
Or cette loi, elle est là. Nous la connaissons maintenant, et il ne s’agit que de
l’appliquer. L’opération est simple comme tout ce qui vient de Dieu. Prenons les
éléments constitutifs de l’Eglise et mettons les à coté de leur raisons éternelles qui se
trouvent dans les processions des personnes divines dans la Très Sainte Trinité. Du
premier coup nous mettrons à sa place et d’une manière incontestable. Nous aurons
alors dans tout son jour, le vrai mode d’existence de l’Eglise, et surtout la nature des
rapports entre les éléments qui la composent.
L’infaillibilité de l’Eglise participera de la même lumière et il n’y aura plus de
discussion sur la façon dont elle en repartie.
8.
Ce que quoi, je veux le faire.
Cependant une considération m’arrête. Je parlais en commençant de la nouveauté
de cette théorie, bien que j’aie eû en même temps le soin d’avertir qu’elle n’est aucunement nouvelle quant à ses principes, et que s’il est nouvelle ce n’est que somme
conclusion, en ce sens que jusqu’à présent on ne l’a peut être pas formulée d’une
manière si précise.
Cependant en partant de là on pourrait me dire: Votre théorie n’a pas de valeur: on
ne l’a jamais entendue en Théologie. Est-il possible que pendant tant de siècles, parmi
un si grand nombre des Théologiens il ne se soit trouvé aucun qui y ait pensé?
Je ne suis pas préparé, je l’avoue, à répondre directement à cette fin de non recevoir. Je ne saurais en effet, produire aucun Théologien, qui ait formulé exactement la
même conclusion. Mais qu’on me permette de le dire, je ne me crois nullement tenu
de le faire. C’est plutôt l’objection qui est de nulle valeur.
Supposons qu’aucun mathématicien n’ait fait l’addition de certains nombres quelconques. Est ce une raison de refuser son résultat quand il viendra vous dire ces
nombres font une telle somme, c’est-à-dire en définitive: quand il viendra vous dire
que deux et deux font quatre?
Dans chaque conclusion il s’agit de vérifier les prémisses. C’est elles toujours qui
sont bonnes ou coupables, vieilles de vérité ou nouvelles d’erreur. La conclusion en
elle même est toujours innocente, et pourvu que les prémisses aient leur âge, la conclusion n’est jamais trop jeune.
Je pourrais donc laisser sans autre réponse l’objection qui s’appuie sur la prétendue nouveauté de notre conclusion. Il y a cependant quelque remarque à faire.
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9.
La première sera sur la nécessité d’une telle théorie.
Evidement elle n’est pas nécessaire. On peut parfaitement trouver, et je tiens qu’on
a plus que suffisamment prouvé tout ce que cette théorie éclaircira, confirmera et prouvera de son coté. Nous ne l’apportons donc pas comme quelque chose d’indispensable.
Les preuves directes dans la Théologie sont l’Ecriture Sainte et le Tradition combinées
ensemble. Elles nous fournissent dans la question qui nous occupe, des preuves nombreuses, abondante, et surtout assez évidentes pour qu’on puisse y lire le dogme de l’infaillibilité, et toutes ses conditions. Elles seules sont strictement nécessaires et suffisent.
10.
La seconde remarque est différente.
Il nous semble que bien que non nécessaire, notre conclusion cependant, et toute
la théorie qui en découle quant à sa nature, est strictement et rigoureusement théologique; il nous semble en outre que non seulement elle est suffisamment prouvée, mais
que, à son tout, elle prouve, et donne une force nouvelle, peut être même définitive
aux thèses sur l’infaillibilité qui lui correspondent.
Nous pouvons faire ici une comparaison.
Les preuves directes de la Théologie et qui seules sont rigoureusement nécessaires
peuvent être comparées a des phénomènes extérieurs dans un corps ou dans un fait quelconque appartenant à l’ordre physique. On peut longtemps ne pas connaître la loi intime
et dernière de ce corps on de ce fait; et néanmoins les phénomènes que nous aura fournis
l’expérience seront pleinement suffisants pour connaître autant qu’il sera nécessaire nature du sujet, lui assigner sa vraie place, et lui donner son vrai nom. Et cela suffit.
Mais d’un autre coté, notre théorie peut être comparée, puisque nous mentionnons l’ordre physique, à une hypothèse, qui va plus loin, qui prétend réduire à une
certaine unité la variété des phénomènes que nous donne l’expérience, et non contente de constater la nature de ces phénomènes, elle veut en pénétrer l’intime raison, et
en écrire la loi. Si cette hypothèse tombe juste, et si tous les phénomènes s’expliquent
légitiment par son moyen elle dévient la vraie loi de ce qui est sujet à l’observation;
et alors qui ne sait combien une telle loi bien connue apporte d’avantages à la science
et à la pratique, et combien elle confirme, éclaircit, et souvent rectifie même ce qu’il
y avait d’obscur avant elle dans les phénomènes observe?
***
Nous en avons beaucoup d’exemples dans la Théologie. J’en citerai un qui est
considérable.
Certes, pendant les premier douze siècles de sa vie, l’Eglise savait bien ce que signifiaient les sacrements quant à leur essence, et dans la pratique elle procédait alors
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comme elle procède aujourd’hui. Cependant la théorie des sacrements n’était pas
complète et dans la Science théologique plus d’un point touchant ce sujet demandait
à être mieux éclairci.
Vint le XIIIe siècle, et avec lui la Scolastique appliquant aux dogmes chrétiens
les formules de la philosophie aristotélicienne. On sait quelle admirable clarté, fut
rependue par cette méthode, tant sur les autres parties de la Théologie, que sur celle
qui traite des sacrements. La formule appliquée à cette dernière fut celle qui prononce: que toute chose est un composé de matière et de forme; et du premier coup il en
résulta une théorie des sacrements complète et pour ainsi dire définitive. L’Eglise s’est
empressé d’en profiter, et on sait quel large usage le Concile de Trente surtout a fait
de cette formule et de cette théorie dans son enseignement et dans ses canons sur les
Sacrements de l’Eglise.
Ce que nous voulons faire aujourd’hui ressemble absolument a ce que la Scolastique fit dans ce temps là. De même qu’alors la Scolastique prenait à tâche éclaircir les éléments constitutifs des Sacrements, ainsi aujourd’hui le problème à résoudre c’est la loi intime des
éléments constitutifs de l’Eglise.
Ainsi que dans son temps la Scolastique apportait pour type et loi hypothétique sa
formule des relations entre la matière et la forme, de même nous apportons aujourd’hui comme type, comme cause exemplaire et par conséquent comme loi hypothétique les relations des personnes de la Très Sainte Trinité.
Et de même que les Scolastiques affirmaient la ressemblance, et la conformité entre les éléments de leurs données, et constituaient ainsi leur hypothèse, de même nous
constituons la notre en affirmant la ressemblance qui a lieu entre les deux données
que nous avons posées.
Il y a donc correspondance parfaite entre l’opération que nous faisons aujourd’hui et celle qui fut faite alors.
Bien plus. Il y a des avantages très importants faveur de la notre avantages dans le
second et dans le troisième membre de l’hypothèse! Je m’explique.
Les Scolastiques avec leur composé de matière et de forme, n’apportaient comme
type et loi qu’une donnée philosophique; nous avec les processions des personnes
divines, nous apportons la première de toutes les données théologiques et quant à sa
nature et quant à sa certitude.
Les Scolastiques lorsqu’ils affirmaient la conformité réciproque des leurs données,
n’étaient appuyés que sur leur propre autorité, ou si on aime mieux sur l’évidence
que donne la raison; nous, nous affirmons la liaison que a lieu entre les nôtres nous
appuyant sur une vérité plus haute qu’aucune certitude humaine, parce qu’elle a sa
suite dans la foi, à savoir: que chaque oeuvre de Dieu porte sur elle ou un vestige ou
l’image de l’essence de Dieu est de la Trinité de ses personnes.
Aussi croyons nous être en droit de conclure que si la théorie des Scolastiques,
pour cesser d’être une simple hypothèse, et pour devenir une vraie thèse et la vraie
théorie des sacrements, avait besoin de l’approbation de l’Eglise, la notre, n’est pas
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dans le même cas. Les éléments qui la composant sont bien autrement sure et certaines, et la conclusion qui participe de le solidité des prémisses, n’a pas besoin d’autre chose que cette solidité pour être considérés comme une vraie thèse, c’est-à-dire
comme une vérité incontestable, non seulement prouvée en elle même; mais pouvant
servir à prouver, à éclaircir, à confirmer, à rectifier même cas d’obscurité, serais je dire
tous les points de la question qu’elle embrasse.
***
On pourrait faire une troisième et dernière remarque.
Non seulement il n’y a rien d’étonnant en ce que des théories de ce genre apparaissent tard dans le developpement successif de la Science Théologique; mais tout au contraire les choses doivent se passer ainsi, et ce serait plutôt l’opposé qui devrait étonner.
***
Les relations divines que sont-elles?
Elles sont une seule et même chose avec les Origines et les Processions en Dieu.
Les Processions en Dieu sont au nombre de deux: la Génération, et la Spiration.
Chacune d’elles cependant doit être prise en deux sens: sens actif, et sens passif.
Delà il résulte quatre relations en Dieu.
Deux de la Génération. 1° la Paternité, et 2° la Filiation.
Deux de la Spiration: 1° le Spiration active ou la Spiration proprement dite, et 2° la
Spiration passive ou simplement la Procession.
Ici il faut remarquer que la Spiration active qui est commune au Père et au Fils,
n’est pas une double relation de deux premières personnes divines avec le Saint Esprit,
mais une seule relation comme au Père et au Fils; comme aussi la Spiration passive,
c’est-à-dire la relation du Saint Esprit avec le Père et le Fils, n’est pas double non plus,
mais une simple et unique relation.
Delà il résulte que dans ces relations le Père est un principe sans autre principe,
que le Fils est principe aussi, mais dépendamment du Père, par conséquent principe
du principe, principium a principio, que le Saint Esprit n’est nullement principe.
Ainsi la troisième personne de la Très Sainte Trinité n’engendre et ne produit rien
dans la nature divine.
La seconde personne au contraire, produit; elle communique la nature divine
au Saint Esprit, non pas d’elle même cependant, mais conjointement avec le Père et
dépendamment de lui.
La personne du Père enfin est principe par excellence et produit tout dans la nature divine, c’est-à-dire que toute la communication faite aux autres personnes, et de
la nature divine et de ses attributs en particulier, qui du reste ne font qu’un avec cette
nature, lui appartient.
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Ainsi est-il de la Toute puissance par exemple. Elle est une. Le Père communique
tout entière au Fils, qui, la possédant déjà, conjointement avec le Père la communique
au Saint Esprit. Elle était une, cette Toute puissance, et elle est restée une; cependant il
est intervenu un quadruple rapport en elle même, et une triple manière de subsister,
qui constitue précisément son mode entier d’existence.
Ainsi est il encore de la Sagesse essentielle, ainsi de la Bonté essentielle, ainsi de tous
les autres attributs essentiels de Dieu. Chacun d’eux est une seule et même chose avec la
nature de Dieu, et par conséquent chacun d’eux est un en lui même; cependant en suivant
la raison des processions des personnes divines chaque attribut acquiert un mode distinct
d’existence dans chacune des personnes divines, et son unité primitive passant par cette
distinction multiple, revient plus harmonieuse et entièrement pleine à l’unité définitive.
***
La même chose se passe dans l’Eglise.
Le Pape est principe sans autre principe.
Les Evêques sont principe aussi; mais dépendamment du Pape, et par conséquent
principe du principe, principium a principio.
Le peuple fidèle n’est nullement principe.
Ainsi le peuple troisième sorte de personnes dans l’Eglise, n’engendre et ne produit rien12 dans son essence, il y participe seulement.
La seconde sorte de personnes dans l’Eglise, les Evêques, communiquent tous les attributs qui constituent l’essence de l’Eglise aux premiers, c’est-à-dire aux fidèles, mais dépendamment du Pape et conjointement avec le Pape, c’est-à-dire: entant qu’ils lui sont unis.
La première sorte de personnes, qui est l’unique personne du Pape, y est principe
par excellence, et tout l’Eglise est communiqué par elle, tout ce qui constitue son
essence et ses attributs essentiels.
De cette façon chaque propriété, chaque attribut essentiel de l’Eglise, qui est un en
lui même, et ne fait qu’une même chose, avec l’essence de l’Eglise, en suivant cependant la raison des rapports qui existent entre les trois sortes des personne qui constituent l’Eglise, acquiert lui-même une triple manière de subsister, ou se trouve son mode
entier d’existence; et son unité primitive, elle aussi, ayant passé par cette multiplicité,
arrive a la pleine harmonie et a un entier ensemble d’une définitive unité.
***

12

On ne peu nullement objecter loi que les simples fidèles peuvent baptiser et faire ainsi
des chrétiens. A ce compte les infidèles qui peuvent faire la même chose, et ceux qui se baptisent eux mêmes par le baptême du feu, sans être de l’Eglise, y auraient une fonction. Cela
prouve seulement que l’Eglise supplée dans ces cas.
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On dira peut être qu’il y a une quatrième sorte de personnes dans l’Eglise, et qu’ainsi le parallélisme de notre théorie est rompu.
Cette quatrième sorte de personnes, ce seraient les prêtres.
Nous répondons que la présence des prêtres dans l’Eglise élargit au contraire et
confirme notre thèse.
Nous n’avons pas besoin, par conséquent, de recourir à cette opinion théologique
qui prétend que l’ordre de la prêtrise et l’ordre de l’Episcopat ne sont au fond qu’un
même ordre, partagé seulement en deux degrés, dont l’un a la plénitude du Sacerdoce et
l’autre ne l’a pas, et qu’ainsi il n’y a pas de quatrième sorte de personnes dans l’Eglise.
Mais nous n’avons nul besoin ni de ce principe ni des cette conséquence. Au contraire nous allons donner la raison intime de la présence des simples prêtres dans l’Eglise
de Dieu et en même temps, élargir comme nous le disions, et confirmer notre thèse.
Dans l’Eglise universelle il y a des églises particulières, je dirai même individuelles,
entant que chaque diocèse est comme une Eglise-individu dans la grande Eglise-Société. L’Eglise particulière ou individuelle doit porter sur elle le même cachet que l’Eglise
universelle, et en vertu de la même raison. Elle aussi, elle doit être l’image et la ressemblance de l’essence et du mode d’existence de Dieu. Si donc dans l’Eglise universelle il
y a trois sortes de personnes: le Pape, les Evêques, et le peuple fidèle de la Chrétienté
entière; il y aura aussi dans chaque diocèse les trois sortes de personnes correspondantes a celles-la, et ce seront évidemment: l’Evêque, les prêtres, et les fidèles.
Les prêtres par conséquent occupent dans chaque diocèse précisément la même place que les Evêques occupent dans l’Eglise universelle; et il est nécessaire qu’ils y soient.
Autrement L’Eglise-individu n’aurait pas été coulée dans le même moule que l’Eglise-Société; elle ne reproduirait pas dans ses limites cette image de l’essence et de l’existence
de Dieu, qui est le type et la cause première de son essence et de son existence à elle.
On voit comment cela élargit notre thèse, mais il est évident en même temps
comment cela la confirme. Nous trouvons la un second exemple de cette conformité
sublime de l’Eglise avec Dieu dont nous avons parlé, et au lieu d’une preuve nous en
avons doux.
Seulement, comme le lieu propre des simples prêtres est dans chaque église individuelle, pour ne pas faire double emploi, ils disparaissent quand il s’agit de l’universelle Eglise, et pour celle-ci il nous reste ce que nous avons établi premièrement: Le
pape, les Evêques et la masse des fidèles. Ce sont évidement la les trois seules sortes de
personnes dont est constituée dans son mode d’existence l’Eglise universelle.
***
Ici se place une simple remarque comme avis aux écrivains qui appuient trop sur le
droit divin des Evêques en en faisant presque une antithèse au droit divin des Papes.
D’après les raisons que nous venons d’exposer il y a un parallèle visible entre le
Pape et les évêques d’un coté, et entre: l’Evêque et les prêtres de l’autres. On pourrait
le confirmer par d’autres raisons encore.
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Mais si le Pape, pour ne parler que de l’infaillibilité, n’a pas l’infaillibilité personnelle, et s’il faut attendre le consentement des Evêques de toute l’Eglise pour que
ses jugements deviennent irréformables; les Evêques, dans leurs diocèses, comment
pourront-ils alors échapper à la nécessité d’attendre le consentement de leurs prêtres
respectifs, pour donner a leurs jugements et a leurs enseignement le genre d’autorité
qui leur est nécessaire?
***
Revenons a notre théorie.
Elle nous dit que l’Eglise est faite a l’image et a la ressemblance de Dieu et quant
à son essence, et quant son existence.
Que par conséquent chaque attribut de l’Eglise, essentiellement un, doit cependant passer par une certaine multiplicité des modes de substance pour arriver à son
unité définitive d’existence.
Cette règle prouvée déjà et certaine, nous pourrions l’appliquer sans plus tarder
à l’infaillibilité de l’Eglise et arriver du coup au résultat que nous cherchons.
Mais, avant de faire cette dernière application, il sera bon d’en faire une autre.
Nous appliquerons notre règle, en guise d’essai, a une thèse, qui n’est nullement controversée. – Cette thèse il est vrai n’a pas besoin de notre théorie, étant certaine pour
tous les Catholiques, mais quand on aura vu que notre théorie lui convient si bien
qu’on les dirait faites l’une pour l’autre, on apercevra plus clairement la certitude a la
solidité de la règle que nous exposons.
***
La thèse que nous voulons examiner ainsi à la lumière de notre théorie est celle-ci:
L’Eglise est Catholique.
Nous y ajouterons son complément, qui est cette autre thèse: L’Eglise est Apostolique.
Nous avons déjà observé ces deux attributs de l’Eglise représentent l’immensité et
l’éternité de Dieu. C’est l’Eglise considérée dans l’espace, et considérée dans le temps.
Qu’est-ce donc en premier lieu que la Catholicité de l’Eglise?
C’est en deux mots: Son unité a travers l’espace. Et elle est triple.
C’est une union des membres de ce corps immense dans l’unité de la Communion.
C’est union de toutes les intelligences dans l’unité de la foi.
C’est l’union de toutes les volontés dans l’unité de l’autorité.
Mais à l’instar de ce que le centre est au cercle, le Pape est le centre et le principe de
toute cette unité de l’Eglise répandue dans l’espace, c’est-à-dire le centre et le principe
de sa Catholicité. Il le communique aux Evêques, et conjointement avec les Evêques
il la communique aux fidèles.
Il n’y a aucune place au doute. Tous les Catholiques en conviennent. Ce ne sont
pas les Evêques qui en s’unissant eu Pape, font qu’il est Catholique; c’est au contraire,
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le Pape qui fait que les Evêques par leur union avec lui sont vraiment Catholiques;
comme après, dans chaque église particulière, l’Evêque n’est pas catholique à cause de
son union avec les prêtres et les fidèles; mais ce sont ces derniers au contraire qui sont
catholiques à cause de leur union avec l’Evêque.
C’est la une donnée indubitable de la foi.
Notre théorie lui donne une explication et une confirmation puisée dans un principe éternel et divin.
Elle nous l’explique ainsi: La Catholicité quant à son essence est une dans toute
l’Eglise. Le Pape n’est pas plus Catholique que les Evêques, ni les Evêques plus catholiques que les fidèles. Le plus humble des fidèles est aussi Catholique que tous les
Evêques, et que le Pape lui-même.
Mais cette Catholicité une essentiellement, a trois modes distincts de subsistance.
Elle est dans le Pape, comme dans son principe; principe sans astre principe.
Elle est dans les Evêques comme dans un principe aussi, mais dépendant de l’autre, principium a principio.
Elle est dans les fidèles enfin, et elle y est tout entière, mais nullement comme
principe.
Toute notre théorie est là.
***
Il en est de même avec l’Apostolicité.
Nous savons déjà ce qu’elle est. L’Apostolicité c’est l’unité de l’Eglise à travers le temps.
C’est l’unité de l’Eglise dans ses différents âges en remontant jusqu’aux Apôtres,
l’unité perpétuée premièrement dans l’unité de la succession matérielle;
Secondement dans l’unité de la succession conservatrice de la même foi;
Troisièmement dans l’unité de la Succession légitime et non interrompue de la
même autorité.
Et ici encore c’est le Pape qui est le courant central et le principe perpétuel de cette
Apostolicité. Les Evêques qui lui sont unis participent à cette Apostolicité, ceux qui
s’en détachent cessent d’être Apostoliques; mais lui, il l’est toujours. C’est donc lui,
qui fait que les Evêques sont vraiment Apostoliques, et quant a lui, personne le fait
tel, par plus les Evêques que les autres.
C’est là une donnée de la foi; c’est aussi une conséquence de notre théorie.
L’Apostolicité, d’après elle est une seule essentiellement, et le dernier des fidèles est
aussi apostolique que les Evêques et le Pape.
Mais le Pape en est le principe. Les Evêques un co-principe.
Les fidèles, en la possèdent tout entière, n’en sont le principe en aucune manière.
Et il faut absolument qu’il en soit ainsi, car il faut que, l’Eglise reproduise l’image
et la ressemblance da Dieu. De cette façon le fait extérieurs de l’Apostolicité et l’affirmation que nous en donne la foi catholique appuyée sur sa propre autorité, trouve sa
première et éternelle raison dans Dieu lui-même.
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Ce qui est dit de la Catholicité et de l’Apostolicité de l’Eglise, doit être évidemment appliqué a tous ses autres attributs.
C’est le pouvoir de la juridiction surtout qui en reçoit une grand lumière. Dans l’Eglise la juridiction est l’image de l’attribut qu’on nomme en Dieu la Toute puissance.
Elle est comme un pouvoir de transmettre là force de la vie dans tous les membres
du corps de l’Eglise, c’est comme le fluide nerveux qui dans un organisme est cause
de tous ses mouvements, signes certain de la vie, qui y circule. Otez le, on arrêter, le
quelque part, et a l’instant la paralysie prendra la place de la vie qui y était. Ainsi en
est-il de la juridiction dans l’Eglise. Otez la a quelque membre et la vie n’y est plus.
Le schisme n’est pas autre chose; c’est la paralysie d’une membre, au quel a manqué
la vie, parce qu’il a perdu la juridiction.
La vie il est vrai c’est la grâce. Mais la juridiction est au moins la condition de la
grâce, car c’est d’elle que dépendant les moyens qui dont la grâce et la sanctification.
Et en effet que sont les sacrements sans la juridiction? On peut les conférer matériellement, validement même; mais ont ne peut pas sans la juridiction conférer la
grâce qui est attaché aux sacrements.
Par conséquent: sans juridiction, point de grâce, point de vie.
Et d’ou vient la juridiction? Qui la confère?
Ici, Schismatiques et Catholiques, nous répondent la même chose, les uns négativement, les autres d’une manière positive.
Les Schismatiques nous répondent bien malgré eux, ou plutôt c’est la force même
des choses qui nous répond pour eux: Nous n’avons pas de juridiction parce que nous
sommes séparés du Pape.
Les Catholiques au contraire disent unanimement, c’est-à-dire les Evêques: Nous
avons la juridiction parce que nous la tenons du Papes; comme à un degré inférieur
les prêtres devront dire: Nous l’avons aussi, parce que nous la tenons de l’Evêque.
Consultes maintenant notre théorie.
Elle vous dira premièrement: Le pouvoir de la juridiction, considéré dans son essence, est une seul dans l’Eglise. Le Pape est les Evêques le possèdent en commun et le
possèdent comme principe vis-à-vis des fidèles qui en sont le terme. Mais, parce que le
pouvoir est un, ils le possèdent en commun non comme deux principes, mais comme
un seul principe, absolument comme en Dieu, le Père et le Fils possèdent la nature divine comme un seul principe, dans leur relation avec le Saint Esprit, qui en est le terme.
Cette unité de pouvoir de la juridiction dans l’Eglise est tout ce qu’il y a de plus
essentiel à considérer. Elle fixe surtout le vrai sens des plusieurs endroits dans les
Evangiles, qui semblent conférer aux Apôtres pris ensemble un pouvoir parallèle à celui qui a été donné a Pierre. Ce n’est pas un pouvoir semblable ni parallèle qui leur
y est conféré, c’est absolument le même pouvoir, numériquement le même, à la participation du quel ils sont admit. Ainsi dans l’Evangile de St. Matthieu, notre Seigneur
confère ce pouvoir de la juridiction une première fois a Saint Pierre seul: Quodcumque
ligaveris super terram erit ligatum et in coelis, et quodacumque solveris super terram erit solu-
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tum et in coelis13; et bientôt après il dit à tous ses Apôtres, si ce n’est à tous ses disciples:
Quecumque alligaveritis super taram erunt ligata et in coelo et quaecumque solveritis super
terram erant soluta et in coelo14. Et de même dans d’autres passages que les adversaires
ont la coutume d’objecter pour prouver que, de droit divin, Saint Pierre n’est pas le
seul possesseur du pouvoir de le juridiction dans l’Eglise.
Oui, Saint Pierre n’est pas l’unique possesseur de ce pouvoir; mais le pouvoir est
unique. Et si le pouvoir est unique, et ne saurait être divisé, il est de toute nécessité,
que ceux qui le possèdent en commun, soient dans une telle relation entre eux que
l’unité et l’indivisibilité de ce pouvoir soient à jamais garanties.
Or, de fait, cette relation et sa nature sont démontrées par cette donnée évangélique que notre Seigneur tout en conférant la plénitude de la juridiction aux Apôtres
pris ensemble, sans en excepter Pierre, a cependant en soin de donner à Pierre seul,
tout à fait séparément, et à plusieurs reprises, cette même plénitude de la juridiction;
ce qui par la fait même constitue en faveur de Pierre un droit particulier, propre à lui
seul, et que n’a aucun autre Apôtre. La relation donc qui existe entre les possesseurs
du pouvoir unique de la juridiction est claire: Pierre en est le centre, le chef, le fondement; tous les autres Apôtres n’en sont que les participants.
Ce fait clair comme le jour donne une preuve théologique plus que suffisante et
est la réponse commune des Théologiens catholiques.
Cependant n’est-il pas vrai que notre théorie communiquera à ce fait et à cette
preuve une nouvelle lumière, en expliquera la raison intime, et leur donnera une
confirmation définitive?
Cette théorie, en effet, partira aussi de ce même principe que le pouvoir de le juridiction est unique; au contraire, c’est elle qui, nous a aidé à bien établir ce principe, et
à faire valoir toute son importance.
Mais ayant fait cela, elle n’ira pas chercher comment l’unité et l’indivisibilité de
ce pouvoir doivent être, et sont dans le fait garanties à jamais dans l’Eglise. Elle a une
méthode plus expéditive. Elle considérera en Dieu la cause exemplaire de ce pouvoir
et a priori, avec toute la certitude de ne pas se tromper, elle dira:
Le pouvoir de la juridiction, dans l’Eglise doit avoir de toute nécessité un premier
mode d’existence comme centre, comme Source, comme principe d’où il part, principe sans autre principe, et par conséquent ce sera un seul homme qui sera le chef
unique de l’Eglise, ce sera le Pape;
Ce même pouvoir doit avoir dans l’Eglise, tout aussi nécessairement, un autre mode
d’existence, comme participant du premier, comme son second, son aide, son instrument, dans le caractère de co-principe, principium a principio; ce serons les Evêques.
Ce pouvoir de la juridiction enfin qui de ces deux premiers modes d’existence a le
caractère de principe, doit avoir un dernier mode d’existence, il existera comme son
propre terme; et ce sera le peuple fidèle. Et il en est ainsi. Autrement l’Eglise ne serait
pas faite à l’image et à la ressemblance de Dieu.
13
14

Mat. XVI, 19.
Mat. XVIII, 18.
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Il en résulte plusieurs et d’assez belles conséquences.
La première est celle-ci: qu’il n’est pas nécessaire de chercher longtemps si les
Evèques ont la juridiction immédiatement de Dieu, ou médiatement parle Pape? C’est
l’un et l’autre, comme on le voit; sous différents rapports cependant.
Car aussitôt que le pouvoir de la juridiction est seul et unique dans son essence, il
est évident, que lorsque Notre Seigneur le donnait à Pierre seul, il le donnait en même
temps aux Apôtres et en le conférant a ceux ci, il le conférait à Pierre: Par conséquent
et Pierre et les Apôtres ont reçu immédiatement de Notre Seigneur Jésus Christ le
pouvoir de la juridiction, quant à son essence.
Mais ce même pouvoir a plusieurs modes d’existence, et notamment il en a deux,
si on le considéré comme principe: celui de principe sans autre principe, et celui de
principe du principe, principium a principio. Il est évident dès lors que le Pape, en qui
ce pouvoir se trouve selon le premier de ces modes, est la source qui communique
la juridiction, et que les Evêques en qui se vérifie le second de ses modes, sont une
seconde source des mêmes eaux, qu’elle reçoit par communication de la première,
pour ensuite les répandre ensemble. Par conséquent la juridiction que les Evêques
reçoivent immédiatement de Dieu quant à l’essence, leur vient médiatement de Dieu
et immédiatement du Pape quant à son mode d’existence et conséquemment dans la
pratique quant à son exercice.
***
La seconde conséquence qui en résulte n’est pas d’une moindre importance. Elle
consiste, à nous faire voir qui si la juridiction dans l’Eglise ne se trouvait pas dans les
conditions que lui assigne nécessairement notre théorie, il y aurait dans l’Eglise un
dualisme de principes, et elle même, au lieu d’être l’image et le ressemblance de Dieu,
serait plutôt sa négation et le similaire de son adversaire.
C’est absolument ce que fait le système gallican pur. Sans nullement distinguer entre
l’essence et le mode d’existence, il prétend que les Evêques, tout obligés qu’ils sont d’être
unis au Pape comme au centre de l’unité, reçoivent cependant toute leur juridiction
immédiatement de Dieu. De là il résulterait que cette juridiction est de droit absolu
propre aux Evêques (jure proprio et absoluto) et tellement propre qu’ils peuvent être en
contradiction avec le Pape, et avoir cependant raison. Mais comme il ne peut y avoir
de contradiction dans le sein d’un seul et même principe, il en résulte évidemment que
dans le système Gallican le Pape et les Evêques ne forment pas un même principe d’une
seule et même juridiction, mais qu’ils enforment nécessairement deux.
Quelle caricature de l’essence et de l’existence de Dieu!
Le Gallicanisme donc n’est que le dualisme dans l’Eglise; et c’est sa plus forte
condamnation.
***
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Il en est une autre cependant non moins forte, et que notre théorie ne fait pas
moins ressortir. Ce sera une troisième conséquence de ce qui nous avons établi plus
haut. Raisonnons.
Le Gallicanisme affirme la supériorité du Concile sur le Pape.
Or, si le parallélisme que nous avons fait voir entre Dieu et l’Eglise est une vérité,
cette affirmation intervertit l’ordre éternel des choses.
En Dieu le Fils vient du Père.
Dans l’Église au contraire ce serait le Pape qui dépendrait des Evêques.
S’il en était ainsi, ce n’est plus un dualisme, c’est-à-dire un principe à coté d’un
autre principe, qui en découlerait; c’est une système plus encore affirmant que les
Evêques sont difforme le principe, dont la Pape n’est que le terme dépendant.
Autant vaudrait dire en logique que l’origine dépend de sa succession, le centre de
sa circonférence, la cause de ses effets.
Ce n’est plus le Dualisme; c’est l’absurde.
Mais notons que ce n’est pas contre la logique seul que s’attaque ce système. Par
le fait même qu’il affirme le supériorité du Concile sur le Pape il nie que Dieu soit la
cause exemplaire de son Eglise. Il va plus loin: il affirme le contraire.
La loi de l’existence de l’Eglise, dans le système Gallican est le contre-pied de la loi
et du mode selon lesquels Dieu existe: et l’Eglise alors, dans son existence même, serait
pire qu’une caricature, elle serait une négation de Dieu.
Ce serait vraiment quelque chose de bien plus grave que l’absurde.
Les auteurs du Gallicanisme n’ont pas certainement pensé à cette conséquence
inévitable de leur thèse de la supériorité du Concile sur le Pape, ni entrevu la raison
absolue et éternelle qui la reprouve.
***
Après des conclusions d’une telle portée, nous n’avons nul besoin, et il nous serait mal
de nous arrêter a des conséquences plus pardonnables, qui résultent du système gallican.
Il en est cependant dont l’examen serait très instructif. Ce sont celles qui feraient
voir la contradiction radicale et perpétuelle des principes gallicans entre eux-mêmes.
Tout le système apparaîtrait comme un long tissu de contradictions, sur lesquelles
notre théorie jetterait un jour nouveau.
Que dire de celle-ci par exemple: L’Eglise dispersée n’est pas supérieure au Pape, et
cependant l’Eglise réunie, c’est-à-dire le Concile, lui est supérieure?
Ne paraîtrait-il pas cependant que ce qui est supérieur étant réuni, ne l’est pas moins étant dispersé? Car ce qui ne serait pas supérieur étant dispersé par quel miracle
le deviendrait-il par le fait de la réunion? Une armée en se réunissant devient elle,
supérieure à celui qui l’a commande lorsqu’elle est dispersée?
Mais voici ce qui est plus étonnant. Le Concile, c’est-à-dire l’Eglise réunie, est supérieur au Pape. Cependant la sentence du Concile n’est pas encore irréformable le lendemain de sa publication; il faut attendre un temps suffisant pour prouver que l’Eglise
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entière, et alors de nouveau dispersée, n’ait pas protesté. C’est vraiment étonnant! Car
dans ce cas il est évidant que l’Eglise dispersée est supérieure au Concile lui-même.
Ainsi l’Eglise dispersée est inférieure au Pape; et cependant elle est supérieure au
Concile qui est supérieur au Pape! Comprend qui pourra!
Mais, trève des poursuites. Toutes ces contradictions vues à l’aide de notre théorie
pourraient être exprimées par la simple formule que voici: Il y a dans l’Eglise deux
principes: le premier est quelque fois le premier mais réellement il est le second; le
second est bien quelque fois le second, mais, à le bien prendre, il est le premier.
Ce qui appliqué aux choses divines nous donnerait à peu prés cette proposition:
Le Père pourrait être le Père, mais il est plutôt le Fils, et le Fils devrait être le Fils, mais
il est plutôt le Père.
Tout le Gallicanisme est là.
***
Il est temps déjà d’aborder l’infaillibilité elle-même, sujet principal de nos considération.
L’infaillibilité est un attribut essentiel de l’Eglise qu’elle a reçu de Notre Seigneur
Jésus Christ.
Cet attribut est l’image et le ressemblance de l’essence de Dieu, entant qu’il est
Vérité. Et ceci détermine la nature de l’infaillibilité et nous dit ce qu’elle est.
On a tout parlé contre l’infaillibilité de l’Eglise, on a plus encore parlé contre celle du
Pape. Presque toujours, pour donner plus de force aux attaques, en a cherché a faire quelque brèche dans la définition même de l’infaillibilité, et à nous la représenter autre qu’elle n’est réellement. Il est donc très important de nous fixer premièrement sur sa nature.
Nous pouvons la définir en deux mots: L’infaillibilité est un don fait par Dieu
a son Eglise, qui consiste dans l’assistance du Saint Esprit, et qui fait que l’Eglise
présente à la foi des hommes, telle quelle est, et sans jamais se tromper, la vérité sur
les choses qu’on doit croire et qu’on doit pratiquer.
D’un conté c’est l’Esprit Saint, c’est Dieu lui-même qui, comme vérité investit son
Eglise de ce don de l’infaillibilité; de l’autre coté, en vertu de ce don, l’Eglise, quand
elle enseigne, ne se trompe jamais et s’impose divinement a la foi des hommes. Toute
l’infaillibilité est là.
Il est donc ridicule, comme aucuns le font, de confondre l’infaillibilité avec une
certaine impeccabilité personnelle de ceux qui en sont revêtus, ou avec d’autres qualités imaginaires, inventées pour faire confusion seulement et qui n’ont rien de commun avec le don de l’infaillibilité.
Il ne faut chercher la vraie infaillibilité que dans les notes ou d’un coté l’Eglise
enseigne comme vérité quelque chose qui touche a Dieu ou aux choses divines ou aux
moeurs, et de l’autre coté quand elle l’impose à la foi des hommes.
Là est l’essence de l’Infaillibilité qui de son coté appartient nous le répétons, à l’essence de l’Eglise. Sans elle l’Eglise ne serait pas ce qu’elle est, et ce qu’elle doit être.
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Mais il faut distinguer à l’instar de ce qui se trouve en Dieu, entre l’essence de
l’infaillibilité et sa manière d’exister.
Par son essence l’infaillibilité est une et indivisible. C’est cette assistance de l’Esprit
Saint dont nous avons parlé.
Elle vient en outre directement de Dieu; elle est produite par son action immédiate dans tout le corps de l’Eglise.
En un mot, considérée dans son essence, l’infaillibilité est une, et vient immédiatement de Dieu.
Or, il était nécessaire de noter ce point. Certes le Pape n’a pas l’infaillibilité de
lui-même, comme Dieu le Père a de lui même la nature divine, et par conséquent le
Pape ne peut pas communiquer l’infaillibilité aux autres quant à son essence, c’est-à-dire quant à l’assistance même du Saint Esprit; il faut que le Saint Esprit directement
et immédiatement la communique lui-même à tous les membres de l’Eglise. En outre
cette infaillibilité étant une seule et toujours la même quant à son essence, en comprend par cette raison encore comment Dieu la communique quant à son essence
immédiatement a tout le corps de son Eglise; de sorte que les fidèles eux mêmes sont
assistés immédiatement par le Saint Esprit pour être infaillibles a leur manière.
La différence qu’il y a en cela entre le Pape et les autres membres de l’Eglise, c’est
que les autres peuvent ne pas profiter de ce don, et que le Pape par une assistance
spéciale du Saint Esprit nécessité par la nature même des choses ne le pourra jamais.
Mais les raisons de cette différence sont contenues dans le mode de l’existence de l’infaillibilité; quant à son essence elle est toujours une et la même, et est immédiatement
communiquée de Dieu à tout le corps de l’Eglise.
***
Or, passant maintenant au mode de l’existence de cet attribut essentiel de l’Eglise,
nous savons déjà quelle loi le doit régir. Cette loi est le mode de l’existence de Dieu
lui même, cause exemplaire du mode de l’existence de toutes les choses créées, surtout
des plus nobles, et d’autant plus de la plus noble qui est l’Eglise. Cette loi est la Sainte
Trinité elle même.
Si donc l’infaillibilité est une dans son essence elle sera trine dans son existence,
c’est-à-dire: elle aura trois manières d’exister.
Par là elle ne se différenciera pas, elle ne se divisera pas. Elle restera toujours une
et la même. Elle multipliera ses rapports, mais elle ne multipliera pas sa nature et son
entité. Chaque personne on sorte de personnes qui la possèderont, l’auront chacune
tout entière tellement que le peuple lui même sera aussi infaillible que les Evêques
et le Pape; - mais elles l’auront chacune d’une autre manière, dont l’une complétera
l’autre, pour la constituer finalement dans une plus forte et plus imposante unité.
L’infaillibilité donc sera trine dans son mode d’existence, c’est-à-dire qu’il y aura
trois manières dont-elle existera dans tout le corps de l’Eglise.
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Et quels seront les rapports entre ces trois manières d’exister! Les mêmes qu’entre
les trois personnes divines. Nous l’avons vu: Les processions des personnes divines,
pour parler de nouveau avec St. Thomas, sont las raisons d’après lesquelles ont été
produites et existent les créatures.
Par conséquent l’infaillibilité sera dans la personne du Pape cas la même manière
que la nature divine subsiste dans la personne du Père, elle sera dans la personne les
Evêques comme elle subsiste dans la personne du Fils, et dans celle du peuple fidèle,
comme elle subsiste dans la personne du Saint Esprit.
***
Par ce simple énoncé on voit déjà que l’une et l’autre: la nature divine et l’infaillibilité de l’Eglise, subsistent deux fois comme principe, et deux fois comme terme.
Dieu comme Père est une première fois principe à l’égard du Fils, Dieu comme
Père et Fils ensemble est une seconde fois principe à l’égard du Saint Esprit. Et d’un
autre coté: Dieu comme Fils est une première fois terme à l’égard du Père. Dieu comme S. Esprit est une seconde fois terme a l’égard du Père et du Fils ensemble.
Ce sont là des quatre relations divines que nous enseigne une rigoureuse Théologie, et dont nous avons parlé plus haut.
Absolument de la même manière l’infaillibilité de L’Eglise se repartit dans ces rapports entre les diverses manières de son existence. Elle a les mêmes quatre relations:
deux fois elle est principe, et doux fois elle est terme.
Dans le Pape elle est principe une première fois vis-à-vis des Evêques, et dans le
Pape et les Evêques ensemble elle est une seconde fois principe vis-à-vis des fidèles.
D’un autre coté dans les Evêques elle est une première fois terme vis-à-vis du Pape, et
dans le peuple fidèle elle est une seconde fois terme vis-à-vis du Pape et des Evêques
pris ensemble.
C’est là la manière d’exister de l’infaillibilité de l’Eglise, tout aussi nécessaire que
le raison qui la fait exister ainsi est éternelle et absolue. Ni l’une ni l’autre ne peuvent
exister autrement.
Voyons la chose de plus près.
***
La personne du Père possède la nature divine tout entière, et cela nécessairement,
pour la communiquer aux autres personnes. Elle est principe sans aucun autre principe.
De même le Pape possède l’infaillibilité tout entière et cela nécessairement, pour
la communiquer au rest de l’Eglise.
Mais est-ce qu’il la communique absolument de la même manière que le Père en
Dieu communique la nature divine aux autres personnes?
Oui, quant à l’existence; non, quant à l’essence.

wGzGjy

Z]]

Nous avons déjà pris soin de noter que le Pape, de lui même, n’a pas l’infaillibilité
quant à son essence, comme dans la nature divine le Père a de lui même la nature
c’est-à-dire l’essence divine. Par conséquent le Pape ne peut pas communiquer l’infaillibilité essentiellement, et il faut que Dieu la communique immédiatement de cette
manière à tout le corps de l’Eglise. Il faut évidemment pour cela une force créatrice,
que le Pape ne peut pas avoir et que Dieu seul possède.
Mais c’est bien différent grand il s’agit de l’existence. La chose est déjà créée, car
l’existence dans les créatures est un effet de la création. L’infaillibilité une fois créée,
c’est-à-dire, communiquée quant à son essence, doit nécessairement pour pouvoir exister, et imiter dans son existence sa cause exemplaire qui est Dieu, doit, dis-je, nécessairement entrer en elle-même et avec elle-même dans les relations que nous avons
exposées tout à l’heure. Par conséquent dans sa premiers relation qui est celle du Pape
avec le reste de l’Eglise, elle se place nécessairement dans cette personne qui est son
premier mode d’existence, comme principe et comme source de toute son existence
ultérieure. C’est une nécessité; il n’en saurait être autrement.
Le Pape a donc cet avantage radical qui constitue son caractère, ou (pour parler le
langage que la Théologie emploie dans ces matières divines) qui constitue sa notion
particulière; il a, dis-je, cet avantagé sur tout le reste de l’Eglise qu’il a immédiatement
de Dieu les deux choses à la fois: et l’essence de l’infaillibilité et son existence; les
autres n’ont immédiatement de Dieu que l’essence de cet attribut, et quant à son existence il la tiennent médiatement de Dieu et immédiatement du Pape.
La conséquence est claire: là où cette union vivifiante avec le Pape est rompue, là
l’existence aussi se brise, et avec elle l’essence de la chose rentre dans le néant.
***
Nous avons dit que l’infaillibilité, dans se première relation qui est celle du Pape
avec le reste de l’Eglise, se place nécessairement dans cette personne qui est son premier mode d’existence, comme principe et comme source de toute son existence
ultérieure.
Nous ne pouvons pas assez appuyer sur cette vérité, ni passer outre sans faire voir
ce qu’elle contient en elle.
Si on la niait ce serait la même chose que nier que l’Eglise vient de Dieu et qu’elle
est son ouvrage.
Si on l’accepte, il est impossible de ne pas y voir toutes les prérogatives que jamais
on a revendiquées au Pape en faveur de son infaillibilité. Et voici comment la chose
se présente.
En Dieu il n’y a aucune distinction entre la nature divine et la personne du Père.
Toute la nature divine est propre au Père. De même il n’y a aucune distinction entre l’infaillibilité et la personne du Pape. Toute l’infaillibilité de l’Eglise est propre au Pape.
Et de même qu’en Dieu, la nature divine, en supposent l’impossible, ne passerait
pas au Fils, et n’y aurait pas un second mode de subsistance, si logiquement parlant,
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elle ne subsistait pas auparavant et tout entière dans le Père; de même l’infaillibilité
dans l’Eglise n’aurait aucun autre mode d’existence, ni même aucune raison d’être, si
elle n’existait pas auparavant et tout entière dans le Pape.
C’est un point sur lequel il faut bien se fixer. L’infaillibilité de l’Eglise est
premièrement tout entière dans le Pape, et d’une manière nécessaire.
***
Pourrait-on cependant dire alors que l’infaillibilité réside dans le Pape d’une manière
séparée, séparément, et renouveler de débat soulevé dernièrement à propos d’une expression mal comprise et qui ne disait autre chose que ce que nous disons ici?
Nullement, certes. Autant vaudrait dire que dans la personne du Père la nature
divine aussi existe séparément.
C’est tout le contraire. Il y a dans le Père une nécessité absolue de communiquer
la nature divine au Fils, et il la lui communique nécessairement. Sans cela il n’existerait pas, il ne serait pas le Père, il ne serait pas Dieu, et la nature divine elle même
n’existerait pas.
De même, dans les conditions de la personne du Pape il y a une nécessité semblable, et dans son genre absolue, d’être en relation avec le corps des Evêques pour lui
communiquer l’infaillibilité quant à son existence, dans le sens expliqué plus haut.
Sens cela sa propre infaillibilité n’aurait pas sa raison d’être, il ne serait pas Pape, en
cela, il ne serait pas infaillible, et l’infaillibilité elle même n’existerait aucunement.
De deux cotés les raisons sont les mêmes et également sublimes.
Dans la Divinité le Père a besoin de sa forme essentielle, de son image substantielle
et absolue, dans laquelle il se puisse contempler et affirmer sa propre essence; tan disque que cette image vivante de lui même l’affirme de son coté et pour le même effet.
Il en a besoin encore pour produire le Saint Esprit, et compléter ainsi le mode entier
de l’existence de l’Être divin.
Dans l’Eglise, et ici particulièrement quant à son infaillibilité, le Pape aussi a besoins d’une forme cet d’une image vivante semblable, dans laquelle il puisse se répéter
pour ainsi dire, et à laquelle il puisse communiquer toute l’affirmation de la vérité divine, pour en recevoir une affirmation réciproque. Il en a besoin encore pour produire
conjointement avec elle, la foi du peuple, et par elle un peuple fidèle, pour terminer
ainsi le mode entier de l’existence de l’Eglise dans sa foi et dans son infaillibilité.
Tout cela est en soi aussi sublime que nécessaire, et dans le fait n’est si peu séparé,
que plutôt cela ne peut exister l’un sans l’autre. Seulement il faut mettre tout à sa
place; et subordonner tout a la loi nécessaire des relations qui régit chacun de ces
ordres de choses.
L’infaillibilité du Pape n’est pas donc séparée en lui de celle de l’Eglise, quoique
elle réside tout entière dans sa personne.
***
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Mais de cette vérité que l’infaillibilité réside premièrement et nécessairement tout
entière dans le Pape il résulte une autre conséquence qui n’est pas moins grave. C’est
que l’infaillibilité est personnelle au Pape, qu’il est infaillible personnellement. Voyons
s’il en doit être ainsi.
Entre la personne du Pape et la personne moral du Corps des Evêques, qui possède
aussi l’infaillibilité tout entière, il y a cette double différence:
Premièrement, que la personne du Pape dans son unité, pourquoi ne puis-je dire
dans son unicité possède l’infaillibilité elle seule entièrement et nécessairement; tan
disque le corps des Evêques la possède il est vrai, tout entière et nécessairement; mais
il la possède comme corps, et encore faut-il prendre cette qualité de corps dans le
sens qui la Théologie appelle formel, et nullement dans le sens collectif ou distributif. Non seulement aucun Evêque ne possède l’infaillibilité comme sa propre; mais
il ne la possède même pas pour sa quote-part s’il m’est permis de m’exprimer ainsi.
Car n’oublions pas; l’infaillibilité est jalouse de son intégrité, elle ne se distribue
pas par parcelles, elle est debout ou elle tombe tout entière. Chacun des Evêques
personnellement ou l’a ou ne l’a pas, selon les conditions ou il se place; la corps
des Evêques l’aura toujours, car il y aura toujours un certain nombre d’Evêques fut
il même plus petit en quantité, qui sera dans les conditions voulues. Ce sera là le
vrai corps des Evêques, seul il possédera l’infaillibilité. Quant à celle-ci, elle ne sera
pas moins vraie ni moins nécessairement pour cela, et elle sera toujours pleine et
entière. Mais encore une fois aucun des Evêques ne la possède comme sa propre, et
d’une manière nécessaire comme la possède le Pape, et par conséquent le corps des
Evêques tout entier pris non formellement, mais matériellement, entant qu’il est la
réunion de tous les Evêques, ne la possède pas encore d’une manière nécessaire; tan
disque que le Pape par cela même qu’il est une personne unique, et qu’il est toujours
et matériellement et formellement le Pape15 possède toujours l’infaillibilité d’une
manière nécessaire.
La seconde différence entre le Pape et les Evêques c’est que la personne du Pape
possède l’infaillibilité indépendamment de tout autre personne, excepté de Dieu, et
le corps des Evêques la possède dans son union avec le Pape, et dépendamment de
cette union. La même raison que nous avons exposée plus haut en perlant d’autres
attributs de l’Eglise, conserve ici encore toute sa valeur. Ce ne sont pas les Evêques
qui en s’unissant au Pape le font Catholique ou Apostolique, avons-nous dit, mais
c’est le Pape qui fait que ces seuls Evêques peuvent s’appeler catholiques et apostoliques qui conservent avec lui leur union; et quant à lui, il l’est par lui-même. Ici
passe la même chose. Ce ne sont pas les Evêques qui font le Pape infaillible; il ne
prend pas d’eux son infaillibilité; il l’a directement de Dieu, et il l’a en dualité de
15

Pour être un vrai Pape, c’est-à-dire formellement il ne faut autre chose que de l’être matériellement, l’être de fait, c’est-à-dire d’être élu Pape d’une manière légitime. Les Anti-Papes ne
sont point Papes même matériellement, même de fait, ils ne le sont que de nom. La personne du
Pape étant unique dans l’Eglise, son existence matérielle s’identifie avec son existence formelle.
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chef de l’Eglise, de principe, de source. C’est donc au contraire les Evêques qui dans
leur union à ce chef, et à ce principe de l’infaillibilité, trouvent la leur aise, et ne sont
de cette manière infaillibles, que dépendamment du Pape.
Ayant ainsi pris en considération cette double différence entre la personne du
Pape, et la personne morale du corps des Evêques, on peut la formuler de la manière
suivante. D’un coté, il n’y a d’équation complète entre le corps des Evêques et l’infaillibilité qu’ils possèdent, que sous certaines conditions, dont la principale est de
dépendre d’une personne distincte de lui.
D’un autre coté il y a une vraie équation et même identité entre l’infaillibilité
tout entière et la personne unique du Pape, laquelle, à la vérité, peut être soumise à la
condition et au devoir de communiquer l’infaillibilité à d’autres, mais jamais à celui
de la recevoir de quelqu’un.
L’infaillibilité de Pape est donc personnelle, et il est personnellement infaillible.
***
Est ce à dire que le Pape agira seul? Qu’il n’a nul besoin de consulter les Evêques
et de s’entendre avec eux? Que tout le corps des Evêques n’est qu’un simple écho, et
chaque Evêque qu’un humble porte voix dans les grandes assises de l’infaillibilité que
Dieu a établi sur la terre?
Ce serait une exagération tout aussi insoutenable que celle qui dénie l’infaillibilité
personnelle au Pape, et la théorie que nous développons condamnerait la première de ces
exagérations par les mêmes raisons et avec la même force qu’elle condamne la dernière.
Non, le Pape n’agira jamais seul, si nous parlons des choses essentielles, comme
il de jamais seul agi. Il sait parfaitement qu’il renverserait par là le principe de sa
propre infaillibilité.
Est-ce que le Père agit jamais sans le Fils? Est-ce qu’il ne le consulte pas, pour employer notre langage humain dans une chose qui est au dessus de tout langage? Est-ce qu il ne
tient pas avec lui son auguste conseil avant de décider et d’entreprendre quelque chose?
C’est cette loi, et non un autre, que le Pape a suivi, qu’il suite, et qu’il suivra toujours dans l’exercice de l’infaillibilité.
Mais ce sujet rentre déjà dans la manière d’existence de l’infaillibilité, telle qu’elle se
trouve dans le corps des Evêques, et nous allons l’examiner avec l’attention qu’il exige.
***
Le second mode de subsistance de la nature divine est celui du Fils. La personne
da Fils possède, elle aussi, la nature divine tout entière, et la possède nécessairement.
Il est vrai qu’elle lui est communiquée par le Père, mais le Père n’est pas libre de ne
pas la lui communiquer. Il la fait par nécessité de nature.
De même le second mode de subsistance de l’infaillibilité de l’Eglise est celui
d’être dans la personne morale du corps des Evêques. Elle y est tout entière et néces-
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sairement. Le Pape n’est pas libre de ne pas la leur communiquer, d’autant plus qu’il
ne la leur communique pas quant à son essence, qu’il ne le fait que pour son mode
d’existence, et quant à son exercice antérieur.
Cela fait que cette communication de l’infaillibilité du Pape aux Evêques n’est pas
une cause efficiente de ce qu’elle communique, elle n’est qu’une cause concomitantes,
une concausa, qui se joint plutôt comme condition à la vraie cause qui est l’action du
Saint Esprit et qui seule produit du rien le don communiqué, dans ceux qui le reçoivent. Partant cette communication de l’infaillibilité du Pape aux Evêques n’est rien
de matériel ou de machinal et qui engendrerait l’obligation qu’auraient les Evêques de
répéter seulement tout ce que leur dirait le Pape. Bien au contraire: les Evêques déjà en
possession de la même infaillibilité que le Pape, avant que le Pape le leur dise, savent
d’avance ce qu’il leur dira; ils savent d’avance quelle est la vérité divine. Après tout, la
vérité est une et l’infaillibilité est une seule aussi. La même Saint Esprit qui assiste le
Pape, assiste aussi les Evêques, et leur suggère, selon la promesse de Jésus Christ, à l’un
et aux autres, et eux même temps, toute vérité et la même vérité.
Il faut toujours nous en tenir au parallèle une fois établi. Absolument comme
dans la nature divine le Fils la posséda directement et immédiatement quant à l’essence, et qu’il n’y a aucune distinction entre lui et la nature divin, de même les Evêques
ont l’assistance du Saint Esprit c’est-à-dire l’infaillibilité d’une manière directe et immédiate quant à son essence, et il n’y a aucune séparation ni rien d’intermédiaire
entre eux et le Saint Esprit qui les assiste et leur confère l’infaillibilité.
Cette raison et cette manière d’expliquer la chose est, comme on le voit, toute en
faveur des Evêques, et garantit toute l’importance de leur caractère sacré.
***
Si la chose eut été moralement possible et si rien dans les Evêques n’ont pas pu empêcher
l’action du Saint Esprit, c’est-à-dire si tous les Evêques eussent été toujours et unanimement dociles eux inspirations de cet Esprit de la vérité, et à l’assistance qu’il leur prête; il
en serait résulté un état de perfection qui aurait été l’idéal de l’infaillibilité de l’Eglise.
D’un coté le Pape aurait fait ce qu’il a fait. Non seulement moralement mais encore dans le fait et nécessairement en possessions de ce don divin, il y aurait été, comme
il y a été, toujours et nécessairement fidèle.
Mais de l’autre coté quel beau spectacle! Aucun Evêque n’aurait fait défaut. Au lieu
de déplorer, comme nous devons le faire aujourd’hui, qu’un si grand nombre d’Evêques,
dans différentes époques, et par leur faute, ont perdu l’assistance du Saint Esprit est partant l’infaillibilité qui est son fruit, nous aurions avec joie contemplé la merveille que
tous les Evêques, aussi ont moralement et dans le fait quoique non nécessairement16 possédée toujours l’infaillibilité. L’Episcopat pris matériellement n’aurait pas différé dans
ce qui a rapport à l’infaillibilité de l’Episcopat pris dans son sens formel, et le corps
16

Nous disons non nécessairement, par rapport au nombre total des Evêques.
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des Evêques tout entier, sans aucune brèche dans ses rangs, sans aucune amputation
dans ses membres, aurait été alors une personne morale doublement parfaite, devant
a sa vertu ce que le Pape doit à la nécessité ou Dieu l’a mis.
Dans cet état idéal il n’y aurait jamais eu aucune dissension, point d’avis différents.
Le Saint Esprit n’aurait eu aucun obstacle à vaincre pour prononcer ses sentences, et
la terre sainte de l’Église n’aurait jamais entendu qu’une bouche et qu’un langage:
Erat autem terra labii unius, et sermonum eorumdem17.
Deux immenses avantages en seraient résultés.
Premièrement: les Evêques n’auraient pas été jaloux de leur autorité. S’il y en a eu,
ou s’il en est aujourd’hui encore qui appréhendent qu’elle ne diminue c’est qu’ils sont
en crainte de contradiction avec le Pape. Mais alors ils se sentiraient si pleins de l’Esprit Saint, si participants à la même autorité que le Pape, ayant en eux la même force,
la même vérité, le même esprit, ils se sentiraient tellement d’accord avec leur chef et
tellement sans appréhension, que plutôt ils regarderaient le pouvoir du Pape comme
le leur propre, et au lieu de marquer les frontières de son empire, ils lui concéderaient
sans crainte ni soupçon tout ce qui lui est dû, c’est-à-dire tout. Dans le question qui
nous occupe par exemple, est ce qu’alors, dans ce beau rêve, on aurait mais pensé
à disputer sur l’infaillibilité du Pape?
Le second avantage aurait été que le Pape de son coté n’aurait pas besoin d’affirmer son autorité, et elle serait bien plus affirmée qu’elle ne là été dans notre état de
choses. L’absence de tout esprit d’antagonisme aurait permis au Pape d’exercer son
pouvoir dans toute sa plénitude, et en même temps de laisser aux Evêques une liberté
qui n’était pris praticable dans des conditions essentiellement différentes. Jamais on
n’aurait entendre parlez d’Antipapes, de Schismes, de tant d’autres questions malheureuses qui souvent bouleversèrent l’Eglise; et la question surtout de la Supériorité ou
du Pape ou du Concile, n’en serait jamais devenue une.
Belle hypothèse! Mais dans l’idée éternelle sur l’infaillibilité de l’Eglise telle qu’elle
est en Dieu, cette hypothèse est une réalité. Il est vrai que sur cette terre, elle n’a pas
atteint sa réalisation matérielle. La nature de l’élément humain qui devait y coopérer,
y amis une barrière; et pour la lever, Dieu n’a pas cru nécessaire de multiplier les miracles. Néanmoins cette idée éternelle de Dieu c’est toujours réalisée ici bas quoique
d’une autre manière, mais qui n’est pas moins vraie; elle s’est réalisée d’une manière
formelle, et cela suffisait et à Dieu et à l’Eglise.
C’est un vrai miracle de la Providence divine, miracle moral et historique, que cette infaillibilité de fait, d’autant mieux prouvée qu’elle a été plus attaquée, dont ce peut
glorifier le siège apostolique. L’autre miracle, l’infaillibilité de fait de tout le corps
épiscopat à travers le cours des âges eut été certes un miracle bien autrement grand,
c’eut été une accumulation de miracles; mais il n’était pas nécessaire.
Qui sait du reste si le résultat définitif de cette conduite de la Providence, qui
permettait à l’esprit d’antagonisme de soulever ses différentes têtes les unes après les
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autres, et qui les abattait toutes à mesure qu’elles se levaient, n’est pas plus merveilleux
et plus à la gloire de son auteur, que s’il eût opéré le miracle contraire?
Ce résultat définitif est que l’idée éternelle de Dieu sur l’infaillibilité de l’Eglise
en ce qu’elle se rapporte au corps des Evêques a eu sa réalisation dans ce sens que la
personne morale de l’Episcopat, seconde personne qui dans l’Eglise devait posséder
l’infaillibilité, et la posséder tout entière, l’a réellement eue de cette manière en partage, quoique ce ne soit que dans le sens formel de la chose.
***
Il nous faut par conséquent mieux définir la distinction que nous avons faite déjà,
entre l’idée de l’Episcopat possédant l’infaillibilité dans le sens matériel de la chose,
et celle de l’Episcopat le possédant dans le sens formel.
Ce sera au fond l’étude de deux systèmes opposés: dont le premier nous présentera l’idée fondamentale du Gallicanisme, enfouie sous l’amas de ses contradictions, et en sera la
vraie formule tandis que le second système nous exposera la doctrine catholique pure.
Tachons donc en premier lieu de bien saisir ce que c’est que l’idée de l’Episcopat
possédant l’infaillibilité d’une manière matérielle?
Ce serait tout simplement comme si on disait. Tous les Evêques, sans en excepter
aucun, et en y comptent le Pape, par cela même, qu’ils sont Evêques, et sans aucune
autre condition, possèdent l’infaillibilité en propre, et la possèdent tout entière ensemble; de sorte qu’étant tous réunis, y compris le Pape, ils votent tous avec un droit
égal, et résultat du vote est une sentence infaillible.
C’est là l’expression matérielle et brute de l’infaillibilité de l’Evêques, et même
de l’infaillibilité entière de l’Eglise, et que nous disons être la vraie formule du
Système Gallican.
Examinons la.
Dans ce système le Pape et les Evêques ne forment qu’une seule masse, possédant
l’infaillibilité ensemble et de le même manière. C’est bien matériel, il faut le dire.
A la vérité le Gallicanisme reconnaît le Pape comme chef de cette masse, et il lui
accorde deux fonctions dans le mécanisme de ce porteur de l’infaillibilité: celui de
prendre l’initiative de son mouvement, c’est-à-dire, de le convoquer, et cet autre de lui
donner une certaine confirmation. Mais quant à l’infaillibilité elle même, le Gallicanisme ne distingue pas le Pape du reste des Evêques, et ne lui accorde pas une autre
manière de la posséder. Il l’englobe dans la masse de tous les autres possesseurs au
même titre qu’eux, et bien que la voix du Pape y soit la première et la dernière, la plus
importante si vous voulez, la plus respectable, la plus écoutée; néanmoins ce n’est
qu’une seule voix dans le chapitre, et le vote définitif appartient à la masse.
Le droit de convocation n’y met aucune différence. Le résultat définitif peut bien
être retardé par là, et suspendu pour un certain temps; il ne saurait être autre, ni changer par là de nature. Savez vous, sert ici, le droit de convocation? A donner seulement
au Pape le moyen d’être infaillible. C’est la remarque de Monseigneur Maret, aussi
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ingénieuse que légitime dans le système gallican. Mais c’est aussi une preuve que ce
droit de convocation accordé au Pape ne le fait pas infaillible en lui-même.
Le droit de confirmation ne le fait pas non plus. Dans le Système Gallican qui
déclare le Concile supérieur au Pape, la confirmation que le Concile a l’habitude de
demander n’est qu’un acte de déférence envers le Chef de l’Eglise, et de la part du
Pape ce n’est qu’une pure et simple solennité. Il ne peut ni ne doit la refuser. S’il s’obstinait, le Concile ferait usage de sa supériorité, et le déposerait. Puis on procéderait
à l’élection d’un nouveau Pape, plus avisé que l’ancien; et même d’un troisième, d’un
quatrième, si besoin en était, jusqu’à ce qu’enfin on aurait trouvé un Pape qui fut
d’accord avec le Concile. C’est bien le Concile, la masse, qui est ici le maître.
On voit bien par là qu’après tout, le Pape n’a qu’une voix comme les autres dans
cette somme de voix, et rien ne le prouve mieux, que cette nécessité de le déposer en
cas de refus de sa part.
Nous devons savoir gré à Monseigneur Maret d’avoir mis ce point-ci dans toute
son évidence. La déposition du Pape en cas de son désaccord obstiné avec le Concile
oecuménique est une conclusion logique et nécessaire du Gallicanisme. C’est aussi
celle qui imprime à la doctrine gallicane sur l’infaillibilité ce caractère de système
matériel dont nous parlons.
En effet dans ce système chaque Evêque tout aussi bien que le Pape apporte sa
quote-part d’infaillibilité, qui est son témoignage ou son opinion personnelle. Un
compte les voix: il y en tant pour, il y en a tant contre une questions le plus grand
nombre décide et la multitude l’emporte.
C’est le propre de la matière d’être composée d’atomes. Ce qu’on nous donne là
n’est pas autre chose.
Il n’y a pas non plus de centre dans la matière, si non un certain centre de gravité
qui peut être de placé à chaque instant, selon que les atomes se déplacent. Il n’y pas
non plus aucun centre dans le système de l’infaillibilité que nous donne la théorie
gallicane. Le Pape ne l’est pas, il est un atome comme les autres, qu’on peut déplacer
comme les autres. C’est donc encore de la matière.
On dira: que par son assistance l’Esprit Saint portera remède à tout, et qu’il communiquera à ces os dispersés le souffle de vie nécessaire.
Est il croyable, sans entrer dans d’autres considérations, que l’Esprit Saint dans la
plus belle et la plus grande de ses oeuvres, agisse de cette manière matérielle, informe
et brute, au lieu d’y faire resplendir l’image et la ressemblance vivante et harmonieuse
de Dieu lui-même?
***
Mais il y a d’autres considérations qui rendent cette théorie matérielle tout à fait
inadmissible.
La principale, et qui décide la question, est celle-ci: Que la liberté d’accepter ou de
refuser l’assistance du Saint Esprit, est laissée à chaque Evêque, et chaque Evêque en
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particulier a cette liberté pleine et entière. Il s’en, suit que chaque que en particulier
est faillible. Par quel miracle faites sous donc que l’addition des unités faillibles vous
constitue une somme infaillible?
Oui, nous connaissons certainement le miracle que fait intervenir ici la théorie
gallicane, c’est toujours l’Esprit Saint. Nous y répondrons à l’instant et d’une manière
directe. Mais en attendant vous ne pouvez ne pas avouer qu’au premier coup d’oeil au
moins, cela parait peu logique, et cela a l’air d’être inventé pour la circonstance.
Comment? Ils sont tous faillibles, tous sans exception? Chacun conserve sa liberté
jusqu’au dernier moment? Chacun, pris séparément, peut dans le dernier moment
être un témoin, un juge infidèle? il en eût tant! Et cependant dans le dernier moment,
le Saint Esprit, par un effort de sa toute-puissance, et en changeant les conditions
que lui-même dont il a créées ou laissé subsister jusqu’alors, fera toujours sortir des
prémisses libres une conclusion nécessaire? Les premières seront toujours faillibles, la
seconde toujours infaillible?
Dieu ne garde d’avancer que la chose soit impossible en elle-même. Dieu est asses
fort pour en faire même une semblable. Mais avouez cependant qu’elle n’est pas simple et qu’elle est trop peu logique.
Combien plus logique et beaucoup plus simple est la théorie contraire qui restreint
un tel miracle moral de la toute-puissante Providence de Dieu a la personne seule du
Pape. Selon elle c’est cette seule et unique personne qui est placée dans les conditions
extraordinaires, ou le Système Gallican met un nombre de personnes multiple à l’infini.
Et comment cette théorie simplifie encore une chose déjà si simple d’elle même, et
donne a ses prémisses un caractère qui les met d’accord avec leur conclusion.
Au lieu d’admettre qu’avant la définition la personne du Pape est faillible, comme
l’est celle des Evêques, elle affirme eu contraire, que le Pape est toujours assisté du
Saint Esprit, toujours revêtu de l’infaillibilité, avant comme après.
Au lieu d’accorder au Pape la liberté de contredire l’Esprit Saint même dans le
dernier moment de la définition, liberté que même alors chaque Evêque a certainement; la vraie théorie la lui refuse, au moins la liberté extérieure et affirme que dans
cette occasion Dieu intervient avec son miracle, alors nécessaire, et fait que le Pape
n’a jamais sa liberté, cette liberté extérieure dont nous parlons, pour prononcer une
définition autre que celle que le Saint Esprit suggère.
Ici au moins la conclusion ne jure pas avec les prémisses, l’intervention du Saint Esprit
n’est pas faite pour la circonstance, et si miracle il y a, il n’y en a que le juste nécessaire.
Qu’on nous pardonne cette digression. Nous avons dit déjà qu’elle n’était pas
encore la réponse directe. Et néanmoins elle éclaircit déjà quelque chose.
Dans cette digression nous nous sommes placés dans la position d’un adversaire
de l’infaillibilité de l’Eglise en général, soit comme l’entendent les Gallicans, soit
comme elle est présentée par la vraie doctrines; et nous supposons cet adversaire de
bonne fois, et désintéressé dans la question, si la chose était possible. On nous nous
trompons fort, ou bien cet adversaire apprenant les conditions ou l’infaillibilité doit
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se trouver selon le Système gallican, aurait fait les mêmes difficultés que nous; au
contraire, en entendant les nôtres, il n’aurait pu, ce nous semble, ne pas dire: Ceci au
moins est logique.
Nous savons d’un autre coté que ce qui est vrai, doit être logique avant tout.
Maintenant nous voulons répondre directement.
***
Il s’agit de la liberté, même extérieure, où se trouvent les Evêques dans l’exercice
de leur infaillibilité, en face de la non-liberté au moins extérieure ou est placée le Pape
dans l’exercice de la science. Nous avons demandé à la théorie gallicane comment se
fait-il que les unités toujours libres de faillis, nous donnent toujours en résultat une
somme nécessairement infaillible? Elle nous répond que s’est par l’intervention du
Saint Esprit, et qu’en cela consiste l’infaillibilité de l’Eglise. Elle nous dit en outre
en expliquent sa première assertion: que chaque évêque pris en particulier est bien
faillible, mais que lorsqu’ils sont tous réunis, le Saint Esprit est au milieu d’eux, et les
guide tellement par son assistance que la majorité sera toujours fidèle a son opération
et c’est pour cela que le résultat sera toujours infaillible.
Pour le moment nous acceptons cette explication, et nous disons que sous cette
forme même, et précisément sous cette forme, cette explication n’est pas admissible.
Elle a contre elle non seulement la fin de non recevoir que nous lui avons opposée
plus haut, elle a contra elle sa nullité intrinsèque. L’explication qu’on nous donne
pêche par la base; elle suppose somme certain ce qui est précisément à prouver.
Car il est à prouver, et c’est ici le point trois fois essentiel dans cette question si
importante, il est prouver si le Saint Esprit assiste une assemblée d’Evêques qui ne
regarde pas le Pape comme le centre et la source de l’infaillibilité, la possédant tout
entière et d’une manière propre a lui? S’il assiste une assemblée d’Evêques qui ne donne au Pape aucune autre part essentielle (car nous n’avons rien a faire ici avec toute la
pompe des accessoires) autre, dis-je que celle qu’elle donne essentiellement à chacun
de ses membres?
Nous avons suffisamment appris déjà que le droit de convocation et le droit de
confirmation, entendus comme le veulent les Gallicans, ne sont que du simples accessoires, et ne donnent rien d’essentiel au Pape. Avec l’un et l’autre le Pape en face de
l’Episcopat n’a pas une place à part, une assistance du St. Esprit à part et partant une
manière d’infaillibilité a part, mais il est tout simplement du nombre, faisant partis
du corps des Evêques, quand il s’agit de l’exercice réel et de la mise en acte de cette
infaillibilité.
Par conséquent et en un mot: Il est à prouver si le Saint Esprit assiste le Corps
des Evêques pris simplement comme corps d’Evêques et disons le mot: pris matériellement?
Or, non seulement cette thèse n’est nullement prouvée, mais il s’en faut qu’elle
puisse jamais être prouvée.
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C’est ici le lieu d’attirer l’attention sur le change que donne la théorie gallicane.
Elle emploie volontiers cette formule: L’infaillibilité n’est ni au Pape exclusivement
ni au corps des Evêques exclusivement, mais à tous les deux. Qui, mais dans quelle
proportion? et selon quelle loi de la relation? Mettons les choses au clair: la proportion
selon vous, est de Un (fut-il le premier) à la multitude; la relation, est celle du Pape
inférieur au Concile Supérieur, du Pape qui peut être déposé au Concile qui le dépose.
Vous vous trompez donc Vous même quand Vous dites que l’infaillibilité est possédée
ensemble par le Pape et le Concile. Le Pape déposé, s’il nous est permis de suivre votre
hypothèse, l’avait-il, oui, ou non? Evidemment non; autrement Vous ne l’auriez pas
déposé. Donc, d’après votre système, l’infaillibilité n’est pas possédée par le Pape et
les Evêques ensemble, à moins que Vous ne vouliez dire que le Pape la possède au
même titre, auquel chaque autre simple évêque la possède ensemble avec tous le resté
des Evêques. Mais prise dans ce sens votre formule n’a aucun sens; car autant vaudrait
dire: que chaque évêque en particulier et tous les autres évêques possèdent l’infaillibilité ensemble. Evidemment, c’est vide de sens: et votre formule ne fait que nous reléguer
de nouveau dans le système matériel dont nous avons déjà assez parlé.
Selon la vraie théorie l’infaillibilité est réellement possédée ensemble par le Pape
et le Corps des Evêques; mais les conditions y sont différentes; là la proportion est de
un à un, d’une personne à une autre personne, d’une personne réelle à une personne
morale, - et quant la relation, elle est premièrement celle du principe à son terme,
pour ensuite établir une relation ultérieure de coprincipe envers un autre terme.
Mais cela nous ramènerait à l’instant à notre théorie, et nous en sommes dans ce
moment à une grande distance. Il nous faut auparavant vider le débat une fois soulevé,
et faire voir sans autre aide que les données communes de la Théologie, que d’après ces
données mêmes le Saint Esprit n’assiste pas et ne peut assister le Corps des Evêques pris
simplement comme Corps d’Evêques, c’est-à-dire dans le sens matériel de la chose.
***
Il faut avant tout et absolument que dans ce débat nous mettions de coté le Pape.
Les Gallicans aurons beau se récrier et nous dire qu’eux, ils ne le mettent pas de
coté. Nous avons déjà assez vu si c’est vrai ou non: matériellement, certes, non; mais
formellement et même logiquement, cent fois: oui. Et ils le font d’autant mieux, qu’ils mettent le Pape dehors, précisément en le mettant dedans.
Du reste il ne s’agit ici que de mettre logiquement le Pape de coté, pour éclaircir le
débat, qui sans cela ne sortira jamais du pays perdu de la confusion.
Or, mettre de cette manière le Pape de coté ne veut dire autre chose que considérer
le corps des Evêques à lui seul, dans son intégrité il est vrai, mais aussi dans son isolement, c’est-à-dire, sans le Pape; et examiner après si l’Episcopat, considéré de cette
manière, a vraiment l’infaillibilité pleine et entière?
Et il nous est d’autant plus permis de le faire que dans ce débat ce ne sera de notre
part qu’une hypothèse admise pour éclaircir la discussion, tandis que chez nos adver-
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saires c’est une thèse de doctrine, ronde i sonore. En effet le Gallicanisme ne fait pas
moins quand il affirme que le Concile est supérieur au Pape, on bien encore quand il
prononce la déposition du Pape en cas de contradiction.
Le Concile, dites vous, est supérieur au Pape? Mais c’est dire que le corps des
Evêques, à lui seul, a la plénitude de l’infaillibilité, pour ne pas sortir de la question.
Le Concile, ajoutez vous, peut déposer le Pape? Mais c’est affirmer deux et trois fois
plus fort encore la même plénitude.
Il est impossible de s’y tromper. Quand le Concile déposera un Pape, c’est que le
Pape aura tort et le Concile, seul et pris séparément, sera celui qui aura raison.
On nous dit, que dans ce cas le Concile ne promulguera pas seul ses décrets, qu’on
choisira un autre Pape, dont ils auront la confirmation, et qu’ainsi l’infaillibilité sera
toujours exercée par le Concile et le Pape, agissant ensemble.
C’est vraiment à être confondu. Mais le Concile, seul et pris séparément, a déjà
dans cette hypothèse, fait exercice de son infaillibilité. Il en a même fait doublement l’exercice.
Premièrement: puisqu’il a décidé que c’est lui, et non le Pape, qui avait raison.
Secondement: parce qu’il était tellement sûr d’avoir raison, qu’il a, en lui infligeant la plus grande des peines, c’est-à-dire en le suppriment, condamné le Pape, qui
cependant en tout ces, et selon le code de ses propres juges, avait quelque droit dans
la cause, et méritait quelque considération.
Si donc on à jamais affirmé son droit plein et exclusif, et si jamais on en a fait
l’exercice, certes, dans ce cas ou l’a fait plus d’une fois.
Et puis on vient nous dire que ces mêmes juges ne se croient pas néanmoins infaillibles à eux seuls, qu’ils avouent avoir besoin d’être confirmés, et que pour l’occasion
ils se donneront eux mêmes un nouveau Juge suprême, dont la confirmation, ne sait
comment, ne sera pas cependant la leur propre.
Et l’on ajoute: que si ce nouveau Confirmateur ne la leur donne pas, ils recommenceront!
C’est vraiment à être confondu.
Non, il faut une fois sortir de la confusion. Il faut bien avouer que dans le système
gallican le Corps des Evêques est celui qui possède réellement l’infaillibilité a lui seul, et
pris séparément, une fois que ce système met de coté le Pape quand bon lui semble.
Et puisque le système Gallican en fait une doctrine, et la soutient comme thèse, il
nous est bien permis d’un faire une hypothèse et de nous en servir pour les besoins
de la discussion.
C’est ainsi que nos adversaires eux mêmes nous donnent le droit et nous imposent
l’obligation de considérer le corps des Evêques à lui seul, pris dans son intégrité, mais
aussi dans son isolement, c’est-à-dire sans le Pape, et d’examiner maintenant si vraiment
l’Episcopat, considéré de cette manière possède la pleine et entière infaillibilité?
***
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Nous avons déjà prévenu que nous voulions premièrement vider ce débat sans l’aide
de notre théorie et en nous servant seulement des données communes de la Théologie.
Cette digression sera très courte. Nous n’avons nullement le dessein de transporter
le débat sur le grand terrain des preuves théologiques et historiques, qu’on a déjà tellement parcoura et tellement exploré, que difficilement on peut y trouver ou apporter
quelque chose de nouveau; d’autant moins que les derniers combattants, surgis à la
présence même du Concile, ont si bien résumé les travaux des anciens, en y répandant
des clartés nouvelles. Pour notre part nous voulons rester sur le terrain de notre théorie, et ne pas sortir des limites qu’elle nous assigne.
Cependant il nous parait nécessaire ici et d’autant plus que cela nous servira
après, de nous éloigner un peu de notre règle et de présenter un résumé de la preuve
théologique, qui à elle seule anéantit la thèse Gallicane de l’infaillibilité du Corps des
Evêques pris séparément, et à lus forte raison, si on le prend éventuellement dans son
opposition avec le Pape.
Cette preuve, la voici.
La foi, l’enseignement de l’Eglise, et la Théologie nous apprenant que les Evêques
sont les successeurs des Apôtres, et que le Pape est le successeur de Pierre. Cette donnée nous est commune avec nos adversaires.
Or, il y a dans l’Evangile un double fait, ou une double série de faits, qui a rapport
aux pouvoirs donnés par notre Seigneur aux Apôtres et à Pierre, et qui cependant ne constitue qu’un seul fait à double conséquence, si on le considère dans sa nature intime.
Le premier de ces faits est, que jamais Notre Seigneur n’a donné aux Apôtres, pris
à part, aucun pouvoir sans que Pierre fut du nombre. Il en résulte immédiatement que le
Corps des Evêques, pris à part, n’a aucun pouvoir qui fut propre à lui seul, sans le Pape.
Le second est que Notre Seigneur a donné à Pierre, pris à part, et personnellement, c’est-à-dire, en l’appelant par son nom, le même pouvoir qu’il a donné à tous
les Apôtres pris ensemble; en ajoutant encore à ce pouvoir un caractère particulier
qui par sa nature même le fixe dans une seule personne, et pour autant le rend inaliénable et inamissible. Il en résulte avec la même évidence que le Pape, pris à part, et
personnellement, possède tout le pouvoir que possèdent tous les autres Evêques pris
ensemble, et le possède dans un caractère qui est propre à lui seul, et qui aussi est
inaliénable et inamissible.
La double conséquence qui résulte de ce double fait est aussi inattaquable qu’elle
est nécessaire, et la preuve qu’elle constitue est pleine et lumineuse. Comment se fait
il donc qu’on ait pu ne pas s’y rendre?
Cela dépend, ce nous semble, de ce que nos adversaires, et nous n’avons en vue ici
que les Gallicans tout entiers à leur préjugé, qui prend les Evêques somme une seule
messe, et y confond le Pape, isolent le second fait du premier, et au lieu de les mettre
tous les deux en harmonie entre eux, ils les mettent en antagonisme. Et, pour parler
plus exactement encore, nos adversaires prennent le premier de ces faits, sur lequel
s’appuie l’autorité des Evêques, comme fait principal, et le second, qui se rattache au
Pape, au lieu de le regarder comme parallèle et tout aussi principal, que le premier,
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ils le subordonnent à celui-ci et le lui sacrifient. Il s’ensuit qu’ils arrangent ce second
fait évangélique selon les exigences de la thèse absolue qu’ils ont bâtie sur le premier,
et pour arriver à leur but, ils ôtent autant de sa valeur au second, qu’ils en ont, arbitrairement, donné en plus au premier.
Ainsi il se fait que non adversaires comprennent mal le premier de ces faits et en tirent
des fausses conséquences; quant au second ils ne le comprennent pas du tout, ce qui vont
à peu près autant que s’ils le niaient, et quant à sa substance, ils le nient effectivement.
Il n’est pas étonnant, après cela, que la preuve la plus forte et la plus simple en même
temps, ait perdu pour eux sa lucidité et sa force. Mais ce n’est pas un motif pour nous de
ne pas nous y appuyer; bien au contraire nous la croyons assez efficace pour persuader la
bonne foi de nos adversaires, et pour l’aider a dissiper la confusion ou ils se trouvent.
***
En effet, nous n’avons pas même besoin d’entrer dans les détails d’une minutieuse
discussion théologique pour arriver à ce résultat. Il ne nous faudra pas même prendre
la seconde série des faits, celle qui a rapport à Pierre et la discuter, suivant la méthode
des Théologiens lorsqu’ils démontrent en détail dans chaque promesse donnée par
Jésus Christ la grandeur des prérogatives de Pierre. Nous profiterons seulement des
résultats de ces discussions déjà si bien faites, et nous tacherons de faire voir, ce que
du reste les Théologiens ne négligent nullement, comment toute la force et l’efficacité des endroits qui se rapportent à Pierre consiste non pas dans leur valeur prise
isolément, et plus ou moins contestable; mais dans le soin que nous devons avoir de
mettre tout à sa place pour faire ressortir l’harmonie de l’ensemble et la vraie valeur
de la chose placée dans les conditions où elle doit se trouver.
Nous prenons notre point de départ dans cette vérité que le pouvoir conféré par Notre Seigneur aux Apôtres et à Pierre, et dont fait partie l’infaillibilité, est essentiellement
un seul et même pouvoir. La chose est déjà prouvée et elle est évidente par elle même.
Cela posé, il n’y aucune controverse entre nous et nos adversaires sur le premier point: que ce pouvoir en général et l’infaillibilité en particulier possédés par les
Evêques et le Pape ensemble.
Or si c’est un seul et même pouvoir, il ne peut pas être partagé en deux. Et cependant Notre Seigneur l’a donné une seconde fois, et dans toute sa plénitude, à Pierre,
c’est-à-dire au Pape seul et personnellement.
Et quand nous disons: une seconde fois, nous ne parlons pas de l’ordre chronologique, qui est plutôt l’inverse, nous voulons en primer un fait dans sa relation avec
un autre fait.
C’est un fait que Notre Seigneur a confère tous les pouvoirs à Pierre, seul et personnellement. On peut disputer tant bien que mal, sur l’étendue de pouvoirs confères
ainsi, mais on ne peut nullement disputer sur le fait lui même. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Jésus Christ ne passera pas. Or, elle est là cette parole:
Tu est Pierre (...)
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A toi je donnerai les clefs (...)
Ce que tu lieras (...) ce que tu délieras (...)
J’ai prié pour toi (...) et toi (...) confirmes tes frères (...).
Pierre, m’aimes tu? (...) Pais mes agneaux,
Pais mes brebis.
C’est bien là un fait; il faut l’accepter.
Pourquoi donc Notre Soigneur a-t-il une seconde fois confère ce pouvoir à Pierre?
A-t-il voulu le partager?
Non, il ne se peut. Et cependant il l’a donné à Pierre, c’est-à-dire au Pape seul et
personnellement, et cela sans aucune restriction, sans la moindre condition de dépendance des autres Apôtres; bien au contraire.
S’il reste donc quelque chose à faire, ce n’est pas évidemment de se jeter le fait,
mais de l’expliquer, d’en donner les raisons, de faire voir comment un seul et même
pouvoir peut et doit exister du deux manières différentes sans cependant être partagé,
et sans cesser d’être un seul et même pouvoir?
Or, nos adversaires que font-ils? Au lieu d’expliquer ce fait, ils le détruisent. Car
leurs explications ne sont pas des explications; ce sont des arrangements, des restrictions, des conditions, toujours hostiles au fait pris dans na simplicité, et qui diminuent de plus en plus sa réalité, jusqu’a ce qu’enfin une dernière condition, celle de
la supériorité des Apôtres ou bien des Evêques, détruise radicalement toute la réalité
et toute l’entité du fait.
Et ce qui ils établissent ainsi en théorie nos adversaires l’exécutent dans la pratique. Pierre s’oppose-t-il aux Apôtres? Un Pape est-il en désaccord avec les Evêques?
A l’instant on le rappelle à l’ordre, et s’il désobéit, on dépose Pierre, on change le
Pape. Mais, - il n’a donc rien reçu de Jésus Christ? Ou bien, - ce qu’il a reçu ne lui est
pas personnel et est en définitif à la disposition des Apôtres, sous la dépendance du
bon plaisir des Evêques? En tout cas, et dans la pratique aussi, le grand fait évangélique, par lequel Jésus Christ donne à Pierre et au Pape ce pouvoir personnel dont il
y est question, se trouve évidemment détruit.
Ce n’est pas certes l’expliquer: la seule chose qu’il y avait à faire.
Et c’est d’autant plus déplorable que les raisons du fait se trouvent dans le fait lui
même, et qu’il ne fallait que le considérer tel qu’il se présente, l’examiner sans prévention et sans parti pris pour comprendre, non seulement toute la réalité du fait, mais
encore toutes ses raisons.
C’est ce que font les Théologiens catholiques purs. Ils prennent le fait dans toute
sa simplicité et dans toute sa réalité, et ils trouvent dans le fait lui même les raisons
pourquoi il existe, et ils l’expliquent.
Le dernier résultat de cette explication est celui-ci: que dans le second fait se trouve
la raison du premier, que sans lui, sans cette manière particulière et personnelle de
posséder pleinement tout le pouvoir de l’Eglise dont se trouve investi Pierre et le Pape,
ce pouvoir lui-même ne pourrait exister, comme ne peut exister:
Un édifice sans son fondement;
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Un mouvement sans son premier moteur;
Une certitude sans sa dernière règle;
Un corps organique sans son centre vital.
Toutes ces raisons sont contenues dans le fait lui-même, et sont exprimées par
autant des métaphores et autant des promesses formelles sorties de le bouche de
Notre Seigneur.
Nous ne les exposons pas en détail; elles sont connues. Nous observons seulement
que cette manière d’expliquer le fait lui donne sa vraie valeur, l’affirme, l’établit dans
toute sa réalité, et nous le laisse tel qu’il est, sans y rien ajoute, sans en retrancher rien.
Quelle différence! Ce n’est plus dépecer, mettre en lambeaux et anéantir; c’est au
contraire reconstruire et conserver intacte l’oeuvre de Dieu.
C’est cette différence entre l’une et l’autre manière de traiter le même fait que
nous voulons surtout faire ressortir ici. Si on la considère bien, la conviction se forme
d’elle même, et on voit aussitôt de quel coté est la raison, la justice, le droit. Car, en
définitif Jésus Christ n’a pas dit ces paroles ni établi ce fait, pour qu’il soit contredits,
pressurés, et réduits enfin à une ombre incertaine; il a parlé et il a agi pour fonder
assurément quelque chose et sans aucun doute pour fonder cette même chose que ses
paroles expriment.
Les Gallicans ne peuvent pas échapper à cette comparaison, ni empêcher qu’ils
n’en subissent le poids.
***
Mais nous disons plus. Nous affirmons que les raisons contenues dans le fait lui-même soit de telle nature et présentent un tel caractère qu’elles nous donnent nécessairement les deux conséquences suivantes:
Premièrement, que le pouvoir conféré de cette manière est par sa nature même
personnel, c’est-à-dire qu’il ne peut être propre qu’à une seule personne;
Secondement, qu’il est inaliénable et inamissible.
Ces deux conséquences combattent de front la doctrine gallicane.
Car, selon elle, premièrement, le pouvoir conféré à Pierre et au Pape n’est pas
tellement personnel qu’il soit propre à une seule personne. Les Evêques au contraire,
y ont part, et l’ont non pas dans une certaine relation avec l’unique personne du
Pape, mais de leur propre chef, comme un nombre total des personnes qui engloutit
la personne particulière du Pape. C’est, comme nous l’avons vu déjà, détruire le pouvoir personnel, considéré comme propre à une seule personne.
Secondement, la doctrine gallicane soutient que ce pouvoir est amissible. La supériorité du Concile comme principe, la déposition du Pape comme fait, deux thèses
qui constituent toute l’essence du Gallicanisme, ne disent que cela.
Or le fait évangélique que nous discutons, et les raisons de ce fait ne permettent
d’aucune façon de telles hypothèses, et les détruisent d’avance.
En effet qu’elles sont ces raisons?

Z_Y

wGzGjy

Elles sont quatre. Il y en a une qui est absolue et générale, les trois autres sont
relatives et particulières.
La raison absolue et générale est exprimée par ces paroles: Tu est Pierre, sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise.
Notre Seigneur manifeste l’intention de donner un fondement à son Eglise, ou,
en d’autres termes, puisque ce doit être un homme, il lui veut donner un Chef. Or
un fondement ou un chef est la base, l’origine, le point central de tout d’édifice, de
tout l’organisme, de toute la vie de la société, et ici de l’Eglise. Tout ce qui se trouve
dans l’Eglise sera nécessairement appuyé sur cette base, et elle de son coté embrassera
tout. Voilà pourquoi c’est le raison absolue et générale. Elle est unique, comme l’idée
de la chose qu’elle exprime et cette chose est la souveraineté. Les raisons relatives au
contraire, qui sont particulières en même temps sont trois, avons nous dit.
La première est exprimée par ces paroles: Ce que tu délieras sera délie; ce que tu liera,
sera lié. C’est la source du pouvoir d’une juridiction souveraine.
La seconde est manifestée par ces autres paroles: Et toi (...) confirme tes frères. C’est
l’origine du pouvoir d’un enseignement souverain.
Enfin ces dernières paroles: expriment la dernière des raisons: Pais mes agneaux (...)
pais mes brebis! C’est la base du pouvoir d’un gouvernement souverain.
Si nous croyons utile de parler le langage moderne pour rendre plus saisissable cet ordre des idées, nous dirions volontiers, sauf la différence du sacré au profane, que ce sont
à peu près les mêmes élément qui font vivre chaque société humaine bien constituée.
Dans chaque société semblable il y a un premier élément qui la constitue fondamentalement, et qui par l’est absolu et général: c’est la souveraineté.
Mais la souveraineté a trois maniérés de s’exercer, nous dirions volontiers trois
rapports distincts, trois modes d’existence:
Le pouvoir judiciaire;
Le pouvoir législatif,
Le pouvoir exécutif.
Maintenant peu nous importe si dans une société humaine la souveraineté se
concentre sur une seule tête on qu’elle réside dans la masse du peuple. Les éléments
restent toujours les mêmes: d’un coté la souveraineté, et de l’autre les trois manières
dont elle s’exerce.
Ce sont autant de raisons qui guident le fondateur d’une société dans la constitution qu’il lui donne.
Ce sont aussi les raisons, mais dans leur signification la plus vraie et la plus sublime, qui ont guidé Notre Seigneur dans la fondation de son Eglise. Nous les voyons
toutes; aucune n’est omise.
Nous les voyons en même temps concentrées sur la personne de Pierre et du Pape.
Ainsi le fait évangélique lui-même, et les raisons qui l’accompagnent nous disent
on ne peut plus clairement:
Que, premièrement, dans le sens général et absolu Pierre, ou bien le Pape, est la
base de toute souveraineté dans l’Eglise;
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Que, secondement, et dans un sens relatif et particulier il est:
La source de la juridiction souveraine;
La règle de l’enseignement souverain;
Le centre du gouvernent souverain.
Tel est Pierre, tel est le Pape, fait par Jésus Christ.
Or tout cela ne peut être propre qu’à une seule personne; et nous le verrons bientôt plus clairement encore, en y regardant de plus près.
***
Ce qui nous arrête une moment c’est le spectacle qui a passé devant nos yeux,
lorsque nous considérions la souveraineté et ses trois modes d’existence. On pourrait
dire que tout ce qu’on touche, quand on l’examine plus au fond, nous ramène à la
règle sublime que nous avons prise pour base de tout notre raisonnement, à savoir:
que la Nature Divine dans son unité et dans l’adorable Trinité de ses personnes est
la cause exemplaire, est la raison d’être comme aussi la raison de la manière d’exister
de tout ce qui est créé.
Bien que nous ne soyons pas pour le moment occupés d’une manière directe
à appliquer cette règle au point que nous discutons, nous ne pouvons pas cependant
nous refuses le plaisir d’indiquer en passant la belle confirmation qu’elle trouve dans
le sujet que nous avons touché toute à l’heure.
Dans chaque société avons nous dit est premièrement l’élément qui la constitue
fondamentalement et qui n’est autre que le droit et le pouvoir de la souveraineté. Eh
bien, si nous comparons la Société humaine à Dieu, cet élément humain, la souveraineté, répond à la nature divine elle-même. Il est unique comme elle.
Mais pour vivre, la Société humaine doit faire un premier usage de sa souveraineté,
qui consiste nécessairement à se donner une règle, une loi, base première de toute la
vie sociale, source première d’où elle découle. Ainsi le pouvoir général de la souveraineté se convertit premièrement en pouvoir législatif, par lequel elle se pose comme
principe, et principe premier de la vie Sociale. Ce premier pouvoir de la souveraineté
répond donc parfaitement dans son genre la personne du Père dans la nature divine.
La loi cependant resterait une lettre morte, si elle n’avait pas une parole vivante
qui l’appliquât, à l’action et l’affirmât dans la vie sociale. Loi veut dire l’Idée, et l’Idée
a besoin de son Verbe pour vivre; autrement elle ni passerait pas à d’autres. Le Verbe
de la Loi est la sentence judiciaire, et ainsi à coté du pouvoir législatif, la souveraineté
se pose nécessairement comme pouvoir judiciaire. Or comme le Verbe qui est terme
vis-à-vis de l’Idée lui est nécessaire pour la faire passer dans la vie, et comme il acquiert par là, lui aussi, le caractère de principe, qu’il est ainsi le co-principe de l’Idée,
et qu’avec elle il est le principe entier de la vie intellectuelle qui en résulte; de même
le pouvoir judiciaire qui est terme vis-à-vis du pouvoir législatif, acquiert semblablement le caractère de principe, il est le co-principe du pouvoir législatif, et avec lui le
principe entier de la vie Sociale. Qui ne voit déjà par cette similitude combien à juste
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titre le pouvoir judiciaire représente la personne du fils de Dieu, le Verbe du Père, la
seconde personne de le Très Sainte Trinité?
Il faut enfin une terme à ce principe unique en soi, et existant de deux manières,
il faut que les deux pouvoirs qui constituent les deux manières dont existe la souveraineté comme principe, produisent un troisième pouvoir, souverain aussi, qui soit
leur terme commun, et qui de lui même produise plus rien, précisément parce qu’il
est leur terme commun, leur affirmation dernière, et leur acte complet, qui est déjà
la vie sociale elle même. C’est le pouvoir exécutif; vraie image sous ce rapport de la
personne du Saint Esprit dans la Très Sainte Trinité.
Nous laissons ces aperçus à l’appréciation de nos lecteurs, et surtout de nos adversaires, et nous revenons à notre discussion.
***
Nous annoncions que nous verrons de plus près comment les raisons exprimées
par Notre Seigneur lui même dans le fait évangélique qui a rapport à Pierre, (...).

