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Wstęp

Zagadnienie bezżenności duchowieństwa rzymskokatolickiego jest
podnoszone bardzo często zarówno w teologii współczesnej, jak
i w szeroko pojmowanym dyskursie publicznym. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II to właśnie celibat był jednym z punktów zapalnych. Paweł VI zaprosił uczonych do podjęcia wysiłku w celu nadania
celibatowi nowej mocy i blasku. Do pracy przystąpili bibliści, teologowie, historycy, filozofowie, prawnicy, socjologowie i psychologowie. Owoce naukowych poszukiwań ujawniły, że mamy do czynienia
z bardzo złożonym zagadnieniem. Wyniki przeprowadzonych badań
okazały się dość zróżnicowane.
Egzegeza Starego i Nowego Testamentu poddała krytycznej analizie skrypturystyczną bazę celibatu. Dociekania historyków przedstawiły burzliwe dzieje wprowadzania obligatoryjności bezżeństwa
duchownych, nie pomijając milczeniem trudnych kart z historii Kościoła. Kanoniści przebadali prawną stronę celibatu. Socjologiczne statystyki ujawniły nasilający się spadek powołań do stanu duchownego,
a psychoanaliza ukazała niezwykle mroczny wizerunek kleru. Wielu
teologów przyznało, że celibat kapłański to jedynie kościelne prawo,
za którym nie stoi żaden poważny teologiczny namysł. Kiedy dołożymy do tego bardzo specyficzny klimat naszej epoki, przesiąknięty
spuścizną „mistrzów podejrzeń”, to okaże się, że w praktyce współczesność już dawno wystawiła celibatowi wotum nieufności. Opinia publiczna została ukształtowana przekazem sugerującym, że narzucony,
obowiązkowy celibat jest powodem szerzącej się w Kościele pedofilii,
a żądza władzy i zachłanność hierarchów „zamyka usta” wszystkim,
którzy postulują zmianę dawnej dyscypliny.
W tej niełatwej sytuacji próby teologicznego uzasadniania wartości celibatu mogą wydawać się daremne. Trzeba też dodać, że od
zakończenia ostatniego soboru aż po chwilę obecną powstało sporo – ponad dziesięć tysięcy – naukowych opracowań dotyczących
11
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celibatu1. Przedzieranie się przez gąszcz literatury już na samym początku dostarcza niemałych trudności. Rzymskokatolicki celibat, będąc zjawiskiem kontrkulturowym, sprawia, że we współczesnej debacie na jego temat należy uwzględnić bardzo wiele czynników, aby nie
narazić się na zarzut dyletanctwa i powierzchowności.
Bardzo obszerna bibliografia celibatu kapłańskiego obejmuje wiele
kręgów tematycznych, na które już hasłowo zwrócona została uwaga.
Oprócz książek o celibacie znajdziemy także pozycje „za” lub „przeciw” bezżeństwu duchownych. Za utrzymaniem tej tradycji opowiadają
się autorzy z kręgu teologii duchowości i ascetyki, zwracając uwagę na
szczególną relację duchownego z Bogiem. W podobnym kluczu wypowiada się teologia moralna i pastoralna, uwypuklając relację kapłana
z Kościołem, z Ludem Bożym. W tym względzie najbardziej odważna
wydaje się teologia fundamentalna, która z trudnymi pytaniami o celibat wychodzi do świata, stawiając przy okazji śmiałe tezy o możliwościach daleko idących zmian dyscypliny kościelnej w tym zakresie.
Przeciw obowiązkowej bezżenności duchownych wypowiada się
dość znaczna grupa psychologów. Również analizy socjologów zmierzają w kierunku ukazania celibatu jako głównego powodu rezygnacji
księży z pełnionego urzędu2. Badacze, mając do czynienia z przypadkami klinicznymi oraz danymi statystycznymi, sugerują konieczność
rewizji prawa celibatu. W tym nurcie przybywa wielu krytycznych wobec Kościoła autorów i publicystów, którzy nie zawsze merytorycznie,
a niekiedy w sposób bardzo emocjonalny dotykają tematu.
Zasadniczą motywacją do podjęcia niniejszej refleksji o celibacie
jest pragnienie twórczego dialogu ze współczesnością, która zdaje się
pytać Kościół o sens pozostawania w „pierwotnej samotności” tylu
mężczyzn duchownych. Znaczenie tego wymagania, choć generalnie
ma charakter teologiczny, ukonstytuowany w osobowym wzorcu Jezusa Chrystusa, przenika głęboko do natury ludzkiej, do jej wymiarów
antropologicznych i egzystencjalnych. Uchwycenie tych momentów
jest konieczne zarówno w rozmowie ze światem, jak i w wewnętrznym namyśle powołanych, którzy decydują się na dozgonny celibat
oraz tych, którzy go już wybrali. Jest to ważne przedsięwzięcie, szczególnie że obecnie wzmaga się niezrozumienie dla takiego stylu życia,
1
2

Por. S. Longosz, Patrystyczna motywacja celibatu kapłańskiego, „Vox Patrum” 1993–1995, nr 13–15,
z. 24–29, s. 285.
Por. J. Baniak, Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej. Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce, Poznań 2000, s. 222–224; J. Baniak, Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne, Kraków 2001, s. 85.
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w którym nie chodzi o bycie „singlem”, ale pozostanie bezżennym – ze
względu na jasno określony motyw Królestwa Bożego.
Temat rozprawy wskazuje pośrednio na zasadniczy jej cel. Sytuując się w obrębie antropologii teologicznej, przedstawimy, na czym
polega formułowana współcześnie krytyka celibatu. Ukażemy jej antropologiczny charakter, główne jej kierunki oraz stawiane przez nią
zarzuty. Zastanowimy się, jaka jest ich wartość merytoryczna i na ile
mogą one nam pomóc w odkryciu nowych wymiarów zagadnienia.
Spróbujemy także zaprezentować współczesną teologię bezżenności
duchownych, będącą odpowiedzią na przedkładane wątpliwości. Pomocne będzie odwołanie do historii kształtowania się idei celibatu.
Główny problem badawczy niniejszej pracy można wyrazić następującym pytaniem: czy istnieje taka teologia celibatu kapłańskiego,
która stanowi adekwatną odpowiedź na formułowane współcześnie
zarzuty? Obok tego pytania można postawić kolejne: jakie znaczenie
w dzisiejszym świecie ma celibat kapłański? jakie racje przemawiają za
jego utrzymaniem, a jakie za zniesieniem? jaką wartość ma cielesność,
a szczególnie seksualność celibatariusza? czy kanoniczny zakaz nawiązania relacji oblubieńczej z kobietą jest działaniem przeciw naturze
i staje się przyczyną niedojrzałości osobowej księży? czy obowiązkowy celibat duchownych jest przyczyną kryzysu kapłaństwa urzędowego, nadużyć seksualnych i spadku liczby powołań kapłańskich? Z całą
pewnością to tylko niektóre pytania podnoszone we współczesnym
dyskursie na temat celibatu i jego relacji do kapłaństwa ministerialnego. Niemniej wystarczą one do ukazania, że zagadnienie, którym się
zajmiemy, jest bardzo aktualne. Raczej publicystyczny, a niekoniecznie naukowy charakter powyższych pytań sugeruje, że praca ta ma
znaczenie nade wszystko praktyczne i życiowe.
Niewątpliwie poważnym problemem metodologicznym jest terminologia. Weźmy samo znaczenie słowa „celibat”. Z punktu widzenia badań historycznych należy pamiętać, że nie funkcjonowało ono
w nomenklaturze kościelnej aż do średniowiecza. Czy oznacza to, że
początki tego pojęcia nie sięgają starożytności? Na to pytanie przyjdzie nam odpowiedzieć nieco później. W tym miejscu przypomnijmy,
że celibat pochodzi od łacińskiego caelebs, czyli bezżenny, samotny
i oznacza rezygnację z małżeństwa, a więc stan osoby nieżonatej lub
niezamężnej3. Nie będziemy się jednak zajmowali celibatem w ogólno3
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Por. J. Strojnowski, Celibat, EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 1394; A.K., Celibat, w: Podręczna encyklopedia
kościelna, t. 5–6, Warszawa–Kraków 1905, s. 355.
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ści, ale bezżeństwem rozumianym jako „jeden z podstawowych obowiązków podejmowanych przez duchownych katolickich, polegający
na dobrowolnym wyrzeczeniu się zawarcia małżeństwa dla posługi
Bogu i Kościołowi niepodzielnym sercem”4.
Dla przejrzystości w naszych rozważaniach będziemy się posługiwali zamiennie słowami „celibat”, „bezżenność”. Obok nich pojawią
się inne: „wstrzemięźliwość” lub „abstynencja seksualna”, które odnoszone były z reguły do duchownych żonatych. Z kolei „dziewictwo”
i „czystość” wchodzą w zakres jednej z rad ewangelicznych i oznaczają życie, które jest egzystencją poświęconą Bogu oraz Jego zbawczym
planom. Osoby składające profesję rad ewangelicznych mogą wywodzić się zarówno spośród duchownych, jak i świeckich. Zasadniczo,
jak zauważa Bernard Häring, treść celibatu pokrywa się w pełni ze
stanem dziewictwa w ogólności5. Oznacza to, że nie sposób myśleć
i pisać o celibacie, jeśli nie wiążemy go z wymaganiem czystości czy
seksualnej abstynencji.
Innym problemem może być nazewnictwo osób duchownych.
Przykładowo w XIII wieku jeden z kaznodziejów rozróżnia mnichów
od mnichów wędrownych, księży świeckich od braci kaznodziejów.
Pod koniec tego stulecia inny autor zestawia biskupów z prałatami,
księży i beneficjantów, proboszczów z wikarymi i spowiednikami,
a osobno wymienia jeszcze mnichów6. Choć podane tu informacje
mogą wydawać się zbędną ciekawostką, to jednak ukazują one dość
istotny szczegół zagadnienia, mianowicie potrzebę zbadania, jak na
przestrzeni historii dochodziło do przemian zarówno w nazywaniu
duchownych, a także w specyficznej dla każdego z nich tożsamości. Jest
to o tyle interesujące, że terminologia stosowana do określenia duchowieństwa była mocno zróżnicowana już od starożytności7. Dlatego też
nie zawsze będzie możliwe, ze względu na ramy niniejszej rozprawy,
precyzyjne określenie, której grupy duchownych dotyczy konkretny
nakaz czy zalecenie kościelne.
Współcześnie używanymi pojęciami określającymi osoby duchowne są: „diakon”, „prezbiter” i „biskup”. Wszyscy oni zobowiązani
4
5
6
7

R. Jasiak, Celibat, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 2002,
s. 109.
Por. B. Häring, Powszechne królewskie władztwo Boga. Teologia moralna szczegółowa, cz. 2, Poznań
1963, s. 334.
Por. J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1979,
s. 266–268.
Por. H. Pietras, Od prezbiteratu do kapłaństwa: ewolucja pojęć i urzędu, „Studia Bobolanum” 2002,
nr 3, s. 5–17; D. Kasprzak, Teologia kapłaństwa i urzędu kapłańskiego w I wieku chrześcijaństwa, RBL
2010, nr 2, s. 101–125.
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są zachowywać celibat. Wyjątek od tej zasady stanowią diakoni stali, którzy przed święceniami postanowili zawrzeć małżeństwo. Podobnie wygląda sytuacja „księży konwertytów”, ale o tym w dalszej
części pracy. Po soborze watykańskim II zniesiony został podział na
święcenia niższe i wyższe. Czasem dla uproszczenia wywodu będziemy posługiwać się terminami takimi jak: „celibatariusz”, „duchowny”, „przedstawiciel kleru”, „kapłan”, „ksiądz”. Warto nadmienić, że
duchowieństwo jest nieraz określane mianem „świętych szafarzy”, co
ma miejsce m.in. w kanonach prawa kościelnego8. Ta różnorodność
słów określających hierarchię kościelną nie powinna w naszej pracy
zaciemnić obrazu, który pragniemy przedstawić. Dodajmy jeszcze
i to, że omawiamy przede wszystkim sytuację duchownych rzymskokatolickich, którzy w kwestii celibatu różnią się od duchownych kilku
innych obrządków, które pozostają w jedności ze Stolicą Świętą.
Zagadnienia podjęte w rozprawie mają naturę antropologiczno-teologiczną. Te dwie rzeczywistości są ze sobą ściśle związane nie tylko na gruncie pojęciowym, ale nade wszystko egzystencjalnym. Niniejsze studium obejmuje trzy rozdziały. Taki podział pozwoli nam
na udzielenie w miarę pełnej odpowiedzi na postawiony problem badawczy. W rozdziale pierwszym dokonamy prezentacji historycznych
kontekstów kształtowania się idei celibatu w nauczaniu Kościoła na
przestrzeni wieków. Integralny obraz treści Objawienia dotyczący naszego zagadnienia można uzyskać, poczynając od analizy tekstów Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, a także literatury apokryficznej; dalej poprzez studium patrystyki, dokumentów Magisterium
i dzieł teologicznych. Dokonamy analizy porównawczej z uwzględnieniem kontekstu dziejowego. Wszystko zaś w oparciu o stosowaną
w dogmatyce metodę systematyzacji treści. Synteza przeanalizowanych
danych pozwoli nam na prowadzenie dalszych rozważań.
Poświęcenie całego rozdziału rozprawy na zaprezentowanie historii celibatu może się spotkać ze słusznym zarzutem i pytaniem o sens
takiego zabiegu, szczególnie że nie brakuje obecnie książek o tej tematyce. W języku polskim wystarczy wspomnieć Celibat Grzegorza Rysia czy Historię celibatu Elizabeth Abbott, które w miarę całościowo
podchodzą do zagadnienia. Szczegółową analizę fenomenu bezżeństwa kleru w Kościele pierwszych wieków przeprowadził Stefan Heid
w studium pod tytułem Celibat w Kościele pierwotnym. Oprócz tego
znajdziemy dość liczne artykuły o bezżeństwie duchownych dotyczące
8
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niezbyt szerokich przedziałów czasowych, np. Rozwój i motywacja
kościelnej doktryny o celibacie duchownych (IV–VII w.) Dariusza Kasprzaka czy Spór o celibat w listach Abelarda i Heloizy – studium przypadku autorstwa Damiana Wąska. W języku angielskim znajdziemy
dwutomową History of sacerdotal celibacy in the Christian Church Henry C. Lea czy zbiór artykułów o historii celibatu, które weszły w skład
liczącej ponad tysiąc stron pracy zbiorowej Priesthood and celibacy.
Georg Denzler zebrał w dwóch tomach Das Papstum und der Amtszölibat wypowiedzi papieży od Damazego po Pawła VI o celibacie.
To zaledwie kilka wzmianek o bardzo bogatej literaturze przedmiotu. Nie sposób przejrzeć ani też odnieść się do wszystkiego. Podejmując w tym miejscu kwestię bibliografii, nadmieńmy, że ilość cytowanych dzieł została mocno ograniczona. Wybór został dokonany
w oparciu o strukturę pracy, a także przy uwzględnieniu dostępności
poszczególnych publikacji. Wybrano te najbardziej reprezentatywne
i przydatne w procesie badawczym. Dobór literatury może wydawać
się arbitralny, ale ograniczenie źródeł na pewnym etapie jest nieuniknione i wymaga od autora podjęcia niekiedy trudnych decyzji.
Wspomniany już historyczny przegląd kwestii jest o tyle ważny,
że daje szerokie spojrzenie na zagadnienie oraz pozwala zrozumieć
motywację towarzyszącą zaprowadzeniu obowiązku celibatu w obecnej formie. Ponadto historia ludzkości ujawnia pełnię możliwości tego,
co specyficznie ludzkie; pokazuje, jak na tle mijającego czasu przedstawia się natura człowieka9. Pierwszy rozdział będzie zatem zarysem
historii bezżenności duchowieństwa rzymskokatolickiego. W jednym
miejscu zostaną zebrane najważniejsze informacje, które mogą stanowić punkt odniesienia dla innych badań nad celibatem. Już samo
tego rodzaju zestawienie ma wartość naukową i znaczenie dla dalszej pracy naukowej, choćby ze względu na ilość cytowanych dzieł, do
których odsyła dociekliwego czytelnika.
Struktura drugiego rozdziału będzie domagać się wprowadzenia
metody antropologicznej. Głównie z pozycji tej dziedziny formułowane są obecnie zastrzeżenia wobec kapłańskiego celibatu. Ukażemy,
w jaki sposób wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych nad bezżennością do podważania tego wymogu. Zwrócimy uwagę na współczesne przemiany w rozumieniu człowieka, całokształtu jego relacji
i wypływające stąd krytyki celibatu. Z tego światopoglądowego tła
wynikać będą zarzuty o charakterze praktycznym. Nie pominiemy
9

Por. E. Paczkowska-Łagowska, O historyczności człowieka, Gdańsk 2012, s. 86–87.
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także wymiaru ekumenicznego, tak istotnego dla prac teologicznych.
Pozwoli nam to dostrzec jeszcze jedną przyczynę krytyki rzymskokatolickiego bezżeństwa. Poprzez wprowadzenie niektórych elementów
metody integralnej, tj. przedstawienia odniesień do innych dziedzin
wiedzy, określenia kwalifikacji teologicznej czy wskazania implikacji praktycznych, będziemy mogli zapobiec redukowaniu omawianej
kwestii tylko do jednego punktu widzenia.
W tej części pracy przywołamy stanowiska autorów, którzy opowiadają się za koniecznością wprowadzenia daleko idących zmian
w kościelnym prawodawstwie dotyczącym bezżenności duchownych.
Będą wśród nich ekskatolicy: Eugen Drewermann czy Uta Ranke-Heinemann, postacie znane i komentowane nie tylko w kręgu języka niemieckiego, a także katolicy z USA: Donald Cozzens i Ronald Eberley
oraz kilku innych badaczy. W obszarze polskim wyróżnia się z pewnością bardzo krytyczne studium Jana Dobosza, jak również pomniejsze wzmianki, rozdziały, artykuły różnych autorów, najczęściej byłych
duchownych. Zasadniczo chodzi o to, aby w jednym miejscu zebrać
i usystematyzować argumenty, których używa się w dyskusjach na temat zniesienia celibatu. Postaramy się zweryfikować zebrane racje,
ocenić ich wartość merytoryczną, wykazując ewentualne błędy, jak
również przyjmując uzasadnioną krytykę, jeśli takowa będzie miała
miejsce i przysłuży się lepszemu odczytaniu znaków czasu.
Dzięki wnioskom z rozdziałów pierwszego i drugiego będzie
możliwe ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Nie chodzi jednak o prostą ripostę znaną chociażby z sed contra Tomasza z Akwinu,
lecz o wysiłek systematycznej prezentacji teologii celibatu. Rozdział
trzeci będzie zawierał próbę ukazania doniosłości dotychczasowych
poszukiwań, zarówno w wymiarze antropologicznym, egzystencjalnym, teologicznym, jak i eklezjalnym. Środek ciężkości tej zasadniczej
części pracy spocznie na dwóch pierwszych aspektach. Podjęta próba
wyrażenia chrystologiczno-mariologicznego oraz profetyczno-eschatologicznego wymiaru teologii celibatu w kontekście eklezjologii katolickiej zdynamizuje jej antropologiczno-egzystencjalny sens. Zdanie
to, na razie niejasne, uzyska swoje rozwinięcie w głównej części rozprawy. Koncepcja ta ważna jest o tyle, że może stanowić konkretną pomoc zarówno dla formatorów seminaryjnych, alumnów oraz duchownych w lepszym rozumieniu i przeżywaniu celibatu. Do osiągnięcia
opisanego celu przysłuży się stosowana w filozofii metoda dialogiczna, po którą chętnie sięgał szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar,
a która w niniejszej pracy także znajdzie swoje miejsce.
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Niespotykana głębia refleksji na temat bezżenności dla Królestwa
Niebieskiego zainicjowana przez Sobór Watykański II, podjęta dalej
przez Pawła VI i twórczo rozwinięta przez Jana Pawła II, ujawni nowe
sposoby przeżywania tożsamości kapłańskiej celibatariuszy. W dobie
poważnych kryzysów tożsamościowych, z jakimi borykają się małżeństwo, ojcostwo czy kapłaństwo, nasza refleksja jawi się jako oczekiwany i potrzebny głos na rzecz przywrócenia zachwianej równowagi.
Do przedstawienia wniosków własnych posłuży metoda spekulatywna. Całość zagadnienia zostanie opracowana w perspektywie antropocentrycznej, ponieważ osoba ludzka jest adresatem Bożego Objawienia, a interesująca nas kwestia żywotnie dotyczy człowieka, którego
Bóg pragnie obdarzyć charyzmatem celibatu.
Ostatni rozdział rozprawy będzie nawiązywał do myśli współczesnej kilku wybitnych autorów. Oprócz wymienionych już papieży pojawią się nazwiska Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Hansa
Ursa von Balthasara, Karla Rahnera, Edwarda Schillebeeckxa, Henriego de Lubaca, a więc ludzi, którzy wywarli ogromny wpływ na kształt
współczesnego Kościoła. Ich rozważania o celibacie są ważnym punktem odniesienia dla właściwego zrozumienia i trafnej oceny dzisiejszych problemów. Dzięki kolejnym odkryciom w dziedzinie szeroko
pojętej humanistyki możliwe stały się nowe kierunki dociekań. Stąd
liczba publikacji na temat celibatu stale rośnie. Postaramy się ukazać
najbardziej interesujące wątki dyskusji na temat celibatu, jaka toczy się
wśród teologów współczesnych. Dobór literatury oraz autorów zawsze
pozostanie problematyczny z paru względów. Po pierwsze, piszący
o celibacie będą odwoływać się do najbliższego znanego im kontekstu,
który z oczywistych względów nie wyczerpuje kulturowych dominant
poszczególnych części świata i nie rozwiąże wszystkich szczegółowych
problemów, widzianych choćby z perspektywy Kościołów partykularnych. Po drugie, ogólne wskazówki czy wnioski w sprawie bezżenności mogą zostać uznane za zbyt oględne i nietrafiające w sedno. Pozostaje mieć nadzieję, że przywołane w rozprawie poglądy okażą się
wystarczające do uzyskania odpowiedzi na postawione wyżej pytania.
Nasze badania są odpowiedzią na zachęty kolejnych papieży, aby
zajmować się tematem celibatu kapłańskiego w celu ukazania jego ścisłego związku z płaszczyzną teologiczną, a nie jedynie prawno-kanoniczną. Zamierzone cele mogą mieć znaczenie dla konkretnych osób
żyjących w celibacie lub rozważających możliwość podjęcia takiego
zobowiązania. Teraźniejszość ujawnia spory zamęt w dziedzinie tego,
co specyficznie ludzkie. W niełatwym kontekście dzisiejszych czasów
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wybór bezżenności i życie nią napotyka na niemałe i wciąż nowe trudności. Potrzeba więc takich prac, które pośród całej złożoności problemów wskażą drogę pewną, sprawdzoną i wartą przebycia.
Również dla katolików świeckich, nie zawsze zaznajomionych
z teologicznym językiem i wymaganiami stawianymi przez Kościół,
niniejsze opracowanie może stanowić drogę do lepszego zrozumienia,
czym jest celibat kapłański ze swej natury, jak funkcjonuje w relacji do
małżeństwa oraz czym ubogaca dzisiejszą kulturę. Medialne doniesienia czy artykuły publicystów, obliczone niekiedy na tanią sensację
i zszokowanie czytelnika, nie zawsze oddając istotę rzeczy, zwyczajnie mijają się z prawdą. Należy więc owemu mainstreamowi przeciwstawić coś, co przynajmniej po części mogłoby pomóc współczesnemu człowiekowi znaleźć odpowiedzi na główne zarzuty stawiane pod
adresem celibatu.
Dla samego Kościoła dużo ważniejsza od przeszłości celibatu jest
jego przyszłość – tak konkludował swoje rozważania o celibacie nieco ponad dziesięć lat temu ks. Grzegorz Ryś10. Ostatecznie chcemy
jednak zrozumieć nasze teraz. Zmiana obowiązującej w Kościele Zachodnim dyscypliny bezżenności jest tak wielorako uwarunkowana,
że nie sposób przedstawić wszystkich możliwych jej konsekwencji –
tych dobrych, ale niestety też i złych. Byłoby to zresztą niebezpiecznym wejściem w dziedzinę tzw. futurabilia. Jak wyraził się Karl Rahner: „celibat jest czymś tak wielkim, tak centralnym w życiu, że temat
to równie szeroki i równie pełen tajemnic jak sam człowiek i jego życie”11. Nie mamy wątpliwości, że nasze antropologiczno-egzystencjalne ukierunkowanie z jednej strony udzieli kilku ważnych odpowiedzi,
a z drugiej zatrzyma się przed pewnymi niedającymi się rozwiązać,
przynajmniej na razie, kwestiami. Z pewnością postawione zostaną
też nowe pytania, które będą inspiracją do podjęcia dalszych badań.
Wszystko zaś po to, aby Kościół Chrystusa zmierzał ku całej prawdzie.

10
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Por. G. Ryś, Celibat, Kraków 2002, s. 116.
K. Rahner, W sprawie celibatu list otwarty, przeł. M. Węcławski, „Przewodnik Katolicki” 12 XI 1967,
s. 412.
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1. Historyczne konteksty powstania i rozwoju celibatu kapłańskiego

Właściwe ujęcie zagadnienia celibatu domaga się zarysowania historycznego kontekstu. Bez niego możemy narazić się na zbyt jednostronne, nieco uprzedzone, a nade wszystko nieścisłe rozumienie
omawianych treści. Zgodnie z przyjętą metodą teologii dogmatycznej,
którą zaleca ostatni sobór1, rozpoczniemy od ukazania celibatu w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, literaturze apokryficznej,
następnie w pismach wybranych Ojców Kościoła i orzeczeniach Magisterium. Pokażemy najważniejsze momenty oraz kierunki kształtowania się teologii i prawa bezżenności duchownych. Zwrócimy przy tym
uwagę na wątki antropologiczne i egzystencjalne.
1.1.

Pismo Święte o celibacie

Przystępując do realizacji obranego celu, sięgamy w pierwszym rzędzie do źródeł zawartych w Bożym Objawieniu. Jednym z filarów teologii jest spisane słowo Boga, które obok Tradycji stanowi depozyt
wiary. I chociaż Pismo Święte nie jest jedynym locus theologicus dla
poszczególnych dyscyplin teologicznych, to jednak stanowi dla nich
bazę szczególnie uprzywilejowaną2. W nim bowiem znajdujemy wiążące wypowiedzi na dany temat, na których opierać się będą wypowiedzi Ojców Kościoła, orzeczenia Magisterium, jak również prace
teologów. Biblia nie jest jednak usystematyzowanym wykładem treści
religijnych, ale żywym słowem Boga. Nie znajdziemy w niej wyczerpującej wiedzy na temat np. celibatu kapłańskiego. Informacje takie
będą rozproszone w Piśmie Świętym. Dlatego konieczne jest zbadanie natchnionych ksiąg obydwu Testamentów. Zwrócimy także uwagę
na niektóre apokryfy Nowego Testamentu, które stanowią cenny pomost w przejściu pomiędzy Biblią a Ojcami. Zawierają one zapis nieortodoksyjnej intuicji pierwszych chrześcijan w interpretacji świętych
ksiąg, która dotyczy interesującego nas tematu.
1.1.1.

Stary Testament

Poszukiwanie śladów idei celibatu na kartach Starego Testamentu może wydawać się zajęciem dość jałowym, zważywszy na fakt, że
pierwszy nakaz, jaki Stwórca kieruje do człowieka, brzmi: „Bądźcie
1
2

Por. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, w: tenże, Konstytucje, dekrety,
deklaracje, Poznań 2008, nr 16.
Por. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994, s. 94.
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płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną” (Rdz 1,28a)3. Z tej perspektywy dość powszechnie uważa się,
że Stary Testament nie zawiera wzmianki o nakazie zachowywania celibatu4. Wbrew tej opinii czytamy o proroku Jeremiaszu, zachowującym celibat z rozkazu Boga (Jr 16,2), czy proroku Eliaszu, zachowującym bezżenność z własnej woli5. Mimo że samotność Jeremiasza, jak
zauważa Piotr Włodyga, przygotowuje drogę nowemu przymierzu6,
to jednak ściśle związana z celibatem jawi się, przynajmniej tutaj, jako
zło: „nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18)7. „Bezżenny i przez to samotny Jeremiasz jest człowiekiem, który niejako «cofnął się» w ewolucji stworzenia do momentu, kiedy «człowiek był sam»
i kiedy było mu z tym źle (także w oczach Bożych)”8. Obok tych proroków są jeszcze inni, o których małżeństwie nie ma wzmianki w Piśmie
Świętym. Należą do nich: Natan, Gad, Micheasz, Micheasz z Moreszet,
Sofoniasz, Nahum9. Inną jeszcze postacią, w której dzieje została wpisana samotność, jest Judyta, wdowa po Manassesie (Jdt 8,4). Jej wybór
jest uzasadniony prawdopodobnie pragnieniem głębszego życia religijnego i specjalną misją wobec Narodu, przewidzianą przez Boga. Obok
Judyty można wspomnieć jeszcze o Rut – Moabitce, która również po
śmierci męża pozostaje samotna10. Chociaż są to argumenty z milczenia źródeł, jednak nie można uznać ich za całkowicie bezwartościowe.
Równie mocno jak samotność, także dziewictwo wiąże się z bezżennością. Choć może stanowić ono kolejny wielki temat rozważań,
to jednak trudno rozprawiać o celibacie, nie licząc się z jego wymiarem dziewiczym. Stare Przymierze równało dziewictwo z bezpłodnością, która dla społeczności narodu wybranego uchodziła za poniżenie
i hańbę. Opowiadanie o córce Jeftego (Sdz 11,29–40), która przez pochopny ślub ojca została przeznaczona na całopalenie, nie zaznając pożycia małżeńskiego, uwydatnia wagę małżeństwa i dość jednoznacznie
przekreśla wartość dziewictwa i bezżenności11. Wielką czcią darzyli
Izraelici czystość przedmałżeńską (Rdz 24,16; Sdz 19,24). Oznaczała
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Cytaty pochodzą z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych,
wyd. 5, Poznań 2002.
Por. J. Homerski, Celibat. W Piśmie Świętym, EK, t. 2, kol. 1397.
„Przez licznych Ojców Kościoła (Hieronima, Ambrożego, Jana Chryzostoma, Efrema i in.) był on uważany za człowieka bezżennego”. P. Włodyga, Oblubieniec i oblubienica, Kraków 2003, s. 166.
Por. P. Włodyga, Oblubieniec i oblubienica, dz. cyt., s. 113.
Por. M. Prat, X. Leon-Dufour, Samotność, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 858–859.
P. Włodyga, Oblubieniec i oblubienica, dz. cyt., s. 113.
Tamże, s. 167.
Por. tamże, s. 165.
Por. B. Kuras, O chrześcijańskiej czystości, Kraków 2001, s. 16; P. Włodyga, Oblubieniec i oblubienica,
dz. cyt., s. 163.
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ona wierność przyszłemu mężowi lub żonie. Za niezachowanie tego
rodzaju czystości można było zostać ukamienowanym (Pwt 22,21)12.
Arcykapłani (Kpł 21,13n) czy też kapłani (Ez 44,22) mogli poślubić
wyłącznie dziewicę. Wspomniane praktyki nie były jednak uznaniem
dla dziewictwa jako takiego13. Dziewictwo jako styl życia nie było
praktykowane w czasach Starego Testamentu14. Można powiedzieć,
że przed czasami Chrystusa nie znamy przypadku ślubowanej Bogu
dozgonnej czystości15.
Zdaniem Wojciecha Węgrzyniaka, Stary Testament nie wspomina
o wstrzemięźliwości kapłanów ani słowem. Autor pisze wprost: „wydaje się, że mówienie o wstrzemięźliwości seksualnej kapłanów w Starym Testamencie jest błędem merytorycznym”16. Z drugiej strony nie
brakuje przypadków, w których odczytujemy wezwanie do powstrzymania się od współżycia. Z abstynencją seksualną mamy do czynienia
na górze Synaj. Mojżesz, przygotowując lud do przyjęcia Objawienia
Boga, nakazuje m.in. mężczyznom, by nie zbliżali się do kobiet. Chodzi tu zapewne o oczyszczenie narodu, potrzebne do udziału w czynności o charakterze kultycznym. Przy czym nie wiadomo do końca,
czy wyrażenie „nie zbliżać się do kobiet” (Wj 19,15) oznacza seksualną wstrzemięźliwość17. Kolejnym przykładem abstynencji seksualnej była święta wojna. W tym czasie zabronione było obcowanie cielesne z kobietą (por. 1 Sm 21,6 i 2 Sm 11,11)18. Poza tymi przypadkami
mamy jeszcze trzeci, najobszerniejszy wymiar wstrzemięźliwości.
To cały szereg zakazów dotyczących współżycia. Kodeksy moralne zabraniały cudzołóstwa (Wj 20,14), obcowania fizycznego z osobą tej samej płci (Kpł 18,22), kontaktu seksualnego ze zwierzęciem (Kpł 18,23).
Dodatkowo nie należało współżyć z kobietą w czasie menstruacji
(Kpł 20,18), a także z cudzoziemkami (Lb 25)19.
Z szerokiego kontekstu wynika, że w Izraelu ludzie najczęściej
żenili się i wychodzili za mąż oraz oczekiwali potomka, który był
znakiem Bożego błogosławieństwa, Świadomą bezżenność w duchu Starego Przymierza można sobie wyobrazić jako wdowieństwo,
12
13
14
15
16
17
18
19

Por. B.L. Eichler, Kamienowanie, w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999,
s. 502.
Por. I. de la Potterie, Dziewictwo, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 254.
Por. B. Kuras, O chrześcijańskiej czystości, dz, cyt., s. 15–16; H.U. von Balthasar, The Christian State
of Life, trans. M.F. Mc Carthy, San Francisco 1983, s. 229.
Por. T. Dąbek, „Nawracajcie się!”. Metanoia w Nowym Testamencie, „Attente Lectioni” 1996, nr 18, s. 29.
W. Węgrzyniak, Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie, w: H. Sławiński (red.),
Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków 2012, s. 69.
Por. tamże, s. 71–72.
Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, przeł. T. Brzegowy, Poznań 2004, s. 275.
Por. Por. W. Węgrzyniak, Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie, dz. cyt., s. 71–73.
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w otoczeniu gromady dzieci, a może i wnuków20. Ujawnia się tutaj specyfika tamtej kultury, która jedyną wartość kobiety widziała w macierzyństwie. Poprzez wydanie na świat dziecka kobieta usprawiedliwiała
swoje istnienie.
Wspominana już powyżej bezżenność Jeremiasza miała charakter
precedensu. Była ona zrozumiała dla jego otoczenia. Oznaczała zbliżającą się śmierć i nieszczęście, pojmowane jako przekleństwo Boże.
Celibat Jeremiasza z Anatot miał charakter prorocki21. Zatem nie tylko
jego słowo, ale również styl życia był znakiem profetycznym22. Komentująca historię Jeremiasza Boguchwała Kuras zauważa, że ta zanegowana „płodność według ciała” w świetle Nowego Testamentu odsłoni
nieznany jeszcze dotąd wymiar płodności według ducha23.
Józef Homerski wspomina o zwyczaju celibatu u esseńczyków24.
Wzmianki na ten temat znajdziemy u Pliniusza Starszego, który nazwał ich samotnikami, żyjącymi bez kobiet25. Podobne informacje
podał Józef Flawiusz, który stwierdził, że ta ponad czterotysięczna
grupa ani się nie żeniła, ani nie kupowała niewolników26. Inaczej pisał on w Wojnie żydowskiej. Czytamy tam, że esseńczycy poddawali
swoje przyszłe żony próbie, aby sprawdzić ich zdolność prokreacyjną. Utrzymywali z nimi stosunki seksualne nie dla rozkoszy, lecz dla
zrodzenia potomstwa27. Taka wypowiedź Flawiusza miała złagodzić
w oczach żydowskich czytelników surową doktrynę wstrzemięźliwości, praktykowaną przez esseńczyków28. Zdaniem Harmuta Stegemanna pisma z Qumran nie dają zbyt wiele wzmianek na temat celibatu29.
20
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Por. P. Włodyga, Oblubieniec i oblubienica, dz. cyt., s. 165.
Por. tamże, s. 167–185.
Por. D. Baranowska, Biblijne podstawy idei celibatu w Kościele katolickim, [dostęp: 17.02.2014], dostępny w internecie: <http://apologetyka.katolik.pl/biblijne-podstawy-idei-celibatu-w-kosciele-katolickim/>.
Por. B. Kuras, O chrześcijańskiej czystości, dz. cyt., s. 21.
Por. J. Homerski, Celibat, w: EK, t. 2, kol. 1397. Więcej na ten temat zob. A. Guillaumont, U źródeł
monastycyzmu chrześcijańskiego, ŹrMon 37, przeł. S. Wirprszanka, Kraków 2006, s. 15–32.
Por. Plinii Secundi, Naturalis historiae 5, 73; R. de Vaux, Manuskrypty z Qumran, w: Studia biblijne
i archeologiczne, Poznań–Warszawa–Lublin 1962, s. 216–217.
Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, przeł. Z. Kubiak, J. Radożycki, Poznań–Warszawa–Lublin
1979 (Ant. Jud. 18, I, 5), s. 837.
Por. J. Flawiusz, Wojna żydowska, przeł. J. Radożycki, Poznań 1984, s. 166. (Bellum 2, 161). Zdaniem
Josepha E. Ziasa Pliniusz, Flawiusz, a także Filon zdradzili się z mizoginizmu, właściwego dla czasów
helleńskich. Opisując w ten sposób praktyki esseńczyków, chcieli być zrozumiali dla świata nieżydowskiego. Por. J.E. Zias, The Cemeteries of Qumran and Celibacy: Confusion Laid to Rest?, „Dead Sea Discoveries” 2000, vol. 7, no. 2, s. 245.
Por. J.E. Zias, The Cemeteries of Qumran and Celibacy: Confusion Laid to Rest?, dz. cyt., s. 252.
Por. H. Stegemann, Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus, przeł. Z. Małecki, A. Tronina, Kraków-Mogilany 2002, s. 226; P. Muchowski, Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, Poznań
2005, s. 59. Czy jednak esseńczycy są tożsami z qumrańczykami? Wydaje się, że tak. Por. E. Diamond,
„And Jacob Remained Alone”: The Jewish Struggle with Celibacy, w: C. Olson, (ed.), Celibacy and Religious Tradition, Oxford 2008, s. 46.
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Poszukiwania archeologiczne doprowadziły do odkrycia na tamtejszym cmentarzu szczątków kobiet i dzieci. Niektórzy uznają ten fakt
za argument za tym, że nie wszyscy qumrańczycy praktykowali celibat. Inni zaś twierdzą, że kobiety i dzieci mogły pochodzić z pobliskich
osad30. Jak wynika z najnowszych badań, groby te pochodzą z różnych
okresów. Znaleziono także sześć tekstów, z których nakaz bezżenności
można jednoznacznie wywnioskować31. Członkowie wspólnoty qumrańskiej prawdopodobnie kierowali się troską o zachowanie sprawiedliwości legalnej32, jak również wyczekiwali spełnienia się zapowiedzi
eschatologicznych33. W literaturze dotyczącej esseńczyków spotykamy także interesującą wzmiankę: qumrańczycy byli uważani za filozofów zmęczonych życiem. Stąd rezygnowali z małżeństwa i rodziny.
Ich bezżenność nosiła na sobie znamię filozofii stoickiej34. Ta opinia
Luciena Legranda jest z całą pewnością wnioskiem z lektury Pliniusza,
Flawiusza i Filona.
Boży nakaz z pierwszych stron Pisma Świętego (por. Rdz 1,28), jak
i obietnica dana ojcu narodu żydowskiego Abrahamowi (por. Rdz 13,16)
są znakiem błogosławieństwa Stwórcy dla instytucji małżeństwa
i związanego z nim rodzicielstwa. Zatem rozumiemy, dlaczego idea
bezżenności oraz dziewiczego życia nie mogła przebić się do zbiorowej świadomości biblijnego Izraela. Jej pojedyncze ślady przedstawione powyżej nie dają właściwego oglądu rzeczy, nawet jeśli będziemy chcieli dokonać ich syntezy. Dlatego koniecznym krokiem będzie
uzupełnienie tego obrazu o dane zawarte w Nowym Przymierzu.
1.1.2.

Nowy Testament

Nieco inaczej nasze zagadnienie prezentuje się na kartach Nowego Testamentu. To, co dawniej było tylko pewną niewyraźną intuicją, wraz
z osobą Jezusa Chrystusa otrzymuje pełne znaczenie. Uświęcone wdowieństwo prorokini Anny (Łk 2,37), ascetyczne życie Jana Chrzciciela
(Mk 1,4nn), dziewicze małżeństwo Józefa i Maryi oraz takie poczęcie
30
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Por. B. Kuras, O chrześcijańskiej czystości, dz. cyt., s. 26–27. Więcej szczegółów dotyczących pochówków we wspólnocie zob. w: P. Muchowski, Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, dz. cyt.,
s. 18–19, 34–37.
Por. J.E. Zias, The Cemeteries of Qumran and Celibacy: Confusion Laid to Rest?, dz. cyt., s. 248.
Por. I. de la Potterie, Dziewictwo, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 254.
Por. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2, przeł. S. Tokarski, Warszawa 2008, s. 289;
J. Homerski, Celibat, EK, t. 2, kol. 1397.
Por. L. Legrand, La virginité dans la Bible, Paris 1964, s. 15.
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przedwiecznego Słowa w Jej łonie (Łk 1,26nn) zdają się zapowiadać
swoistą nowość, która zostanie wyjaśniona w słowach i życiu Zbawiciela. Na gruncie tych faktów ukaże się pełny blask chrześcijańskiego
celibatu i dziewictwa. Przeanalizujemy teraz kilka tekstów nowotestamentowych dotyczących stanu cywilnego pasterzy Kościoła, aby możliwie najpełniej odpowiedzieć na pytanie, jak i czy w ogóle ukształtował
się ideał życia w celibacie.
Kluczowym tekstem Ewangelii, w którym pojawia się wątek bezżenności, jest Mt 19,3–12:
(3) Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na
próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? (4) On odpowiedział: Czy nie czytaliście,
że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
rozdziela. (7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej
list rozwodowy i odprawić ją? (8) Odpowiedział im: Przez wzgląd
na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać
wasze żony, lecz od początku tak nie było. (9) A powiadam wam:
Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. (10) Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się
sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. (11) On zaś im
odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to
jest dane. (12) Bo są niezdatni do małżeństwa [εύνοῦχοι], którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa [εύνοῦχοι], których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni [εύνοῦχοι], którzy ze względu na królestwo niebieskie sami
zostali [εύνούχισαν] bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!
(Mt 19,3–12).
W tym logionie o bezżenności mamy zestawione trzy jej powody: naturalny, spowodowany przez innych ludzi i spowodowany decyzją samego zainteresowanego. W ostatnim przypadku, gdzie spoczywa punkt ciężkości triady, jest podany także motyw takiego wyboru.
Wydaje się, że tylko Królestwo Niebios usprawiedliwia chrześcijańskie dziewictwo. Judaizm rabiniczny z wyliczonych trzech rodzajów
eunuchów zna tylko pierwsze dwa: eunuchów słońca oraz eunuchów
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człowieka35. Bliższy kontekst wskazuje, że słowa Jezusa stanowią korektę sposobu myślenia uczniów. Wobec ich ogólnego stwierdzenia
„nie warto się żenić” Mistrz zwraca uwagę na: (I) krąg osób, które
przyjmują taki sposób wartościowania; (II) właściwy motyw przyjęcia
takiego wartościowania; (III) sposób realizacji bezżenności; (IV) oraz
możliwości realizacji tej wartości36.
Ponadto żyjący bezżennie Jezus musiał budzić zgorszenie w kręgach żydowskich. Judaizm rabiniczny traktował nieżonatego prawie
jak przestępcę rozlewającego krew. Jak zauważa Joachim Gnilka, użyte przez Jezusa pejoratywne słowo „kastrat” ma odcień polemiczny.
Prawdopodobnie takim wyzwiskiem lżyli Jezusa Jego przeciwnicy37.
Mimo negatywnych konotacji terminu „kastrat” lub „eunuch” Stary
Testament zapowiada obietnice, których adresatami są eunuchowie38.
Sens słów Jezusa dotyczy przenośnego, a nie dosłownego znaczenia kastracji. Chodzi o uczynienie siebie niezdolnym do życia małżeńskiego na stałe. Kto bowiem czyni się eunuchem, zostaje nim do
końca39. Taka interpretacja stoi w zgodzie ze stylem życia Jezusa
i Jego uczniów, którzy według wszelkiego prawdopodobieństwa nie
prowadzili życia małżeńskiego przynajmniej od chwili „pozostawienia wszystkiego” dla Mistrza. Szerszy kontekst tej decyzji stanowi
wybór dokonany przez Jezusa i wezwanie do radykalnego porzucenia dotychczasowego sposobu egzystencji, by Mu towarzyszyć i naśladować Go (por. Mt 4,1nn). Dowodem tego może być stwierdzenie
obecne u synoptyków: „Oto my opuściliśmy wszystko”. Tylko u Łukasza jest mowa wprost o żonie, ale sens pozostałych wypowiedzi
u Marka i Mateusza nieuchronnie wskazuje także na nią40. Wynika
35
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Por. Eunuch słońca, czyli od urodzenia, od pierwszego ujrzenia słońca; eunuch człowieka oznaczał mężczyznę, który został dosłownie wykastrowany lub stał się impotentem na skutek choroby czy urazu. D.C.
Allison, jr (ed.), Matthew. A shorter commentary, London 2004, s. 317.
R. Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy Kościoła, w: H. Sławiński
(red.), Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków 2012, s. 91.
Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2005, s. 233–234. Podobnego zdania był
E. Schillebeeckx, Il celibato del ministero ecclesiastico, Roma 1968, s. 23.
„Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz
trzymają się mocno mego przymierza, dam w moim domu i w moich murach stelę oraz imię lepsze od
[imienia] synów i córek, dam im imię wiekuiste i niezniszczalne” (Iz 56,4–5). W Nowym Testamencie
poza Mt 19,12 słowo to występuje tylko jeden raz w Dz 8,27. Por. J. Schneider, εύνοῦχος, εύνουχίζω,
w: G. Kittel (red.), Theological dictionary of the New Testament, vol. 2, Michigan 1983, s. 765.
Por. S. Heid, Celibat w Kościele pierwotnym, przeł. S. Stańczyk, Tuchów 2000, s. 22.
Por. R. Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy Kościoła, dz. cyt.,
s. 93–94. Zdaniem Schillebeeckxa dla Żydów i w ogóle semitów (do których pisali Mateusz i Marek)
słowa „mój dom” są tym co „wszystko, co mam” i w pierwszej kolejności oznaczają „moja żona”. Łukasz,
pisząc do chrześcijan wywodzących się od pogan, którzy nie znali tej implikacji, dodał „żonę”, aby wyjaśnić czytelnikom ten logion Jezusa. Por. E. Schillebeeckx, Il celibato del ministero ecclesiastico, dz.
cyt., s. 25–26.
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to z komplementarności przytoczonych par wyrażeń: „ojciec i matka”, „bracia i siostry”, którym odpowiada para: „żona i dzieci”41. Jak
zauważa Jean Galot, opuszczenie żony i dzieci należy rozumieć w najbardziej radykalnym sensie, tzn. wyrzeczenia się posiadania małżonki
i potomstwa. Słowa o bezżenności nie mogły zaprzeczać nauce o nierozerwalności małżeństwa (por. Mt 19,6)42. Byłaby to łatwa do zauważenia niekonsekwencja.
Rezygnacja z małżeństwa i rodzicielstwa nie następuje tu w imię
ascetycznego ideału czy nawet po to, aby osiągnąć panowanie Boga,
lecz dlatego, żeby niepodzielnie i ze wszystkich sił działać na rzecz Basilei43. Jezus, mówiąc o pojmowaniu, zwraca uwagę nie tylko na intelektualne zrozumienie, ale również na dobrowolne poddanie się objawionej woli Boga oraz na zdolność podjęcia i trwania w decyzji. Słowa
Nauczyciela, choć wkomponowane w ewangeliczny radykalizm, nie
są bezwzględnym nakazem, a jedynie zachętą (radą)44. W podobnym
tonie wypowie się Apostoł Narodów.
Oprócz ewangelicznego logionu o bezżeństwie mamy jeszcze kilka
tekstów z Listów św. Pawła. Pierwszy z nich pochodzi z 1 Kor 7,32–34:
(32) A ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek
bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. (33) Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. (34) I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy
się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś,
która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać mężowi.
Sporo miejsca i uwagi poświęca Paweł, aby opisać adresatom listu
dwie różne sytuacje życiowe: małżeństwo i bezżenność. Niemal w całym rozdziale siódmym (1 Kor 7) pojawia się spora grupa terminów
określających oba stany45. Ponadto znajdujemy stwierdzenia wartościujące oraz wskazujące na to, co lepsze. Apostoł Narodów podkreśla,
41
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Por. J. Galot, Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej, przeł. J.D. Szczurek, Kraków 1994, s. 111.
Por. tamże, s. 112.
Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 234.
Por. J. Kowalski, Celibat kapłański – jego racje ewangeliczne i pastoralne, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2003, t. 6, s. 87; R. Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy
Kościoła, dz. cyt., s. 95; zob. także I. de la Potterie, Dziewictwo, dz. cyt., s. 255.
Więcej na ten temat zob. R. Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy
Kościoła, dz. cyt., s. 77–83.
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że małżeństwo nie jest grzechem, aby za chwilę wyrazić zachętę do
pozostawania w stanie bezżennym. Takie stanowisko zostało uzasadnione tym, że osoba niezwiązana węzłem małżeńskim jest wolna od
utrapień ciała (w. 28), rozterek i spraw tego świata (w. 34). Ignace de
la Potterie konkluduje, że „według Pawła dziewictwo jest wyższe od
małżeństwa dlatego, że jest całkowitym oddaniem się Panu”46. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać m.in. w oczekiwaniu rychłego
końca świata i powtórnego przyjścia Pana47. Zbliżające się Królestwo
wymagało całkowitego zaangażowania się w jego sprawy. W horyzont
rozumienia rady bezżeństwa wprowadzało także wymiar eschatologiczny. Dziewictwo stało się znakiem antycypacji w zmartwychwstaniu, o którym poucza Jezus (Łk 20,34nn). Dodatkową racją za bezżeństwem jest stan cywilny samego Apostoła. Przyjmuje się, że Paweł był
człowiekiem bezżennym48. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy
był kawalerem czy wdowcem. Chociaż nic nie wskazuje na to, żeby
miał żonę, wiemy, że nie można tego ostatecznie ani potwierdzić, ani
temu zaprzeczyć49.
Dla naszych rozważań należy podkreślić, że Paweł zachęca, a nie
nakazuje, by każdy postępował według otrzymanego charyzmatu50.
Wybór bezżenności zakłada po pierwsze: posiadanie odpowiedniego
charyzmatu (1 Kor 7,7) i po drugie: zdolność do życia w takim stanie (7,9). Wynika z tego, że bezżenność jest pośrednio związana z byciem apostołem. To powiązanie nie nosi cech koniecznego związku,
ale zachęty, warunkowanej powyższymi zastrzeżeniami51. Warto również wspomnieć, że mamy tu do czynienia z najstarszą wypowiedzią
Nowego Testamentu dotyczącą stanu pasterzy Kościoła (ok. 52–55)52.
Kolejna interesująca nas wypowiedź Pawła znajduje się w 1 Kor 9,5:
„Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty-siostry [ἀδελϕὴν γυναῖκα],
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47
48
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51
52

I. de la Potterie, Dziewictwo, dz. cyt., s. 265; podobnie ta perykopa została zatytułowana przez redaktorów BT: „Wyższość dziewictwa nad małżeństwem”. Taką opinię łagodzi G.F. Hawthorne, Małżeństwo i rozwód, cudzołóstwo i kazirodztwo, w: tegoż (red.), Słownik teologii świętego Pawła, Warszawa
2010, s. 457. Zob. także J. Kułaczkowski, Specyfika powołania do bezżenności w świetle 1 Kor 7, „Homo
Dei” 2007, nr 1(282), s. 58–60.
Por. J. Gnilka, Paweł z Tarsu: apostoł i świadek, przeł. W. Szymona, Kraków 2001, s. 406.
Por. tamże, s. 406.
Zob. R. Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy Kościoła, dz. cyt.,
s. 82.
W tym miejscu nie chcemy rozstrzygać, czy małżeństwo należy traktować jako charyzmat czy też
nie. Również i w tej kwestii zdania egzegetów są podzielone. Rdzeniem Pawłowej zachęty są słowa
z 1 Kor 7,17a: „Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg
go powołał”. Por. D. Tomczyk, Bezżenność i małżeństwo w Panu. Nowa interpretacja 1 Kor 7, „Collectanea Theologica” 1986, t. 56, nr 4, s. 170.
Por. R. Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy Kościoła, dz. cyt.,
s. 83.
Por. S.J. Hafemann, Koryntian, Listy do, w: G.F. Hawthorne (red.), Słownik teologii św. Pawła, s. 400.
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