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O

bserwowane wspoÂøczesÂnie zainteresowanie problematykaÎ zÇycia duchowego, o czym wspominaø Jan Paweø II w lisÂcie apostolskim Novo millennio
ineunte (por. nr 33), sprawia, zÇe samo pojeÎcie ¹duchowosÂcÂº staøo sieÎ dosÂcÂ
wieloznaczne1. Wobec tego nalezÇy doprecyzowacÂ, w jakim sensie beÎdziemy
moÂwicÂ o duchowosÂci teologa, wskazujaÎc na przykøad bø. Jana Dunsa Szkota.
W posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej coraz bardziej podkresÂla
sieÎ znaczenie dosÂwiadczenia duchowego jako przedmiotu badanÂ. Chodzi
przede wszystkim o jego analizeÎ od strony podmiotu, a wieÎc uchwycenie,
opisanie i zbadanie tego, co sieÎ dzieje w podmiocie i z podmiotem, gdy wchodzi on w soteryjnaÎ, czyli zbawczo-usÂwieÎcajaÎcaÎ, relacjeÎ z Chrystusem2. PrzyjmujaÎc takie powszechnie akceptowane zaøozÇenie metodologiczne, nasze lubelskie
sÂrodowisko teologoÂw duchowosÂci wypracowaøo wøasnaÎ koncepcjeÎ oraz sposoÂb
badania zÇycia duchowego. OtoÂzÇ przez duchowosÂcÂ, w ogoÂlnym tego søowa
znaczeniu, a szczegoÂlnie przez duchowosÂcÂ religijnaÎ, rozumiemy zespoÂø postaw,
ktoÂre do transcendentnego przedmiotu dosÂwiadczenia duchowego majaÎ odniesienia: poznawcze, afektywne, aksjologiczne i praktyczne. Interesuje wieÎc nas,
jak podmiot duchowy poznaje to, co przezÇywa w dosÂwiadczeniu duchowym,
jakaÎ temu nadaje rangeÎ w swojej hierarchii wartosÂci i jak w praktyce jego zÇycia
przejawia sieÎ ta poznana i uznana rzeczywistosÂcÂ, ku ktoÂrej zwraca sieÎ w akcie
autotranscendencji. W dalszym ciaÎgu posteÎpowania badawczego uchwycone
postawy duchowe zostajaÎ poddane weryfikacji i obiektywizacji w sÂwietle danych Objawienia3, gdyzÇ wymaga tego sama natura teologii jako nauki, ktoÂra ±
jak powiedziaø kiedysÂ Jan Paweø II, nawiaÎzujaÎc do søowianÂskiej i greckiej etymologii søowa theolologia ± jest nie tylko ¹søowem o Boguº, a w dalszej kon1

Zob. P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego ± zarys zagadnienia, w: Duchowy rozwoÂj
czøowieka. Fazy zÇycia. OsobowosÂcÂ, wiara, religijnosÂcÂ. Stadialne koncepcje rozwoju w ciaÎgu zÇycia,
red. tenze, KrakoÂw 2000, s. 15-18.
2
Syntetyczne opracowanie tego zagadnienia prezentuje moje studium pt. Metodologiczne
problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej, Lublin 2001.
3
Zob. tamzÇe, s. 180-200.
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sekwencji ¹naukaÎ o Boguº, lecz takzÇe ¹søowem i naukaÎ zrodzonaÎ ze søowa
samego Bogaº4.
Jednym z kryterioÂw zdrowej duchowosÂci katolickiej jest kompatybilnosÂcÂ
pomieÎdzy tzw. sensus fidei a sensus fidelium. Oznacza to, zÇe dynamiczna i zÇywa
wiara podmiotu, wyrastajaÎca z jego dosÂwiadczenia duchowego, musi respektowacÂ caøaÎ przedmiotowosÂcÂ (tresÂcÂ) wiary, ktoÂrej wspoÂlnota KosÂcioøa jest depozytariuszem i stroÂzÇem dzieÎki asystencji Ducha SÂwieÎtego (por. LG 12). Inaczej
moÂwiaÎc, autentyczne dosÂwiadczenie duchowe i wynikajaÎce z niego postawy
duchowe mieszczaÎ sieÎ w ramach tzw. sensus Ecclesiae. Wobec tego specyfikaÎ
duchowosÂci katolickiej jest nie tylko chrystocentryzm, ale takzÇe eklezjalnosÂcÂ.
W takim tezÇ znaczeniu mozÇna moÂwicÂ o duchowosÂci teologa, ¹ktoÂrego
szczegoÂlnym zadaniem ± jak czytamy w watykanÂskiej instrukcji o powoøaniu
teologa w KosÂciele Donum veritatis (z 24 V 1990; dalej: DV) ± jest zdobywanie,
w øaÎcznosÂci z UrzeÎdem Nauczycielskim, coraz gøeÎbszego zrozumienia Søowa
BozÇego zawartego w natchnionym PisÂmie SÂwieÎtym i przekazanego przez zÇywaÎ
TradycjeÎ KosÂcioøaº (6). A ¹poniewazÇ przedmiotem teologii jest Prawda, zÇywy
BoÂg i Jego objawiajaÎcy sieÎ w Jezusie Chrystusie plan zbawieniaº, zatem ¹teolog ±
z racji swojego powoøania ± musi zÇycÂ intensywnaÎ wiaraÎ i zawsze øaÎczycÂ badania
naukowe z modlitwaÎº (tamzÇe, 8). Powinien wieÎc ¹uwzgleÎdniacÂ wymogi epistemologiczne uprawianej przez siebie naukiº (tamzÇe, 9), to znaczy stale podejmowacÂ duchowy wysiøek zwiaÎzany ze zdobywaniem sÂcisøosÂci charakteryzujaÎcej
kazÇdego rzetelnego naukowca, a jednoczesÂnie troszczycÂ sieÎ o wøasne usÂwieÎcenie. Wspomniany dokument podkresÂla ponadto, zÇe teolog pozostaje w søuzÇbie
wspoÂlnoty wierzaÎcych, dlatego ¹wøasÂciwa badaniom teologicznym wolnosÂcÂ
realizuje sieÎ w obreÎbie wiary KosÂcioøaº (tamzÇe, 11).
Wynika z tego, zÇe duchowosÂcÂ teologa katolickiego mozÇna okresÂlicÂ przez
wskazanie na trzy zasadnicze jego postawy: sensus veritatis, sensus fidei i sensus
Ecclesiae. Jest on bowiem søugaÎ odwiecznej Prawdy, okazuje wobec niej posøuszenÂstwo wiary, jak roÂwniezÇ troszczy sieÎ o pozostawanie w eklezjalnej komunii. Takimi wøasÂnie postawami odznaczaø sieÎ bø. Jan Duns Szkot.

I. SENSUS VERITATIS
Tym, co w pierwszym momencie najbardziej uderza czytelnika i badacza
pism franciszkanÂskiego mysÂliciela sÂredniowiecza, jest przede wszystkim trudPor. PrzemoÂwienie do uczestnikoÂw Kongresu TeologoÂw Europy SÂrodkowo-Wschodniej na
Jasnej GoÂrze, 15 VIII 1991, w: ¹OtrzymalisÂcie Ducha przybrania za synoÂwº, Libreria Editrice Vaticana 1992, s. 75.
4
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nosÂcÂ w poprawnym odczytaniu jego mysÂli. Wynika ona w duzÇej mierze ze
zøozÇonosÂci podejmowanych tematoÂw i z tego, zÇe punkt wyjsÂcia (status quaestionis) prowadzonych przez niego analiz odznacza sieÎ wysokim poziomem
spekulacji i specyficznym sposobem mysÂlenia (ars cogitandi). Stosowane przez
niego sylogizmy nie saÎ jednak peønaÎ proÂzÇnosÂci, a przy tym bezuzÇytecznaÎ ekwilibrystykaÎ intelektualnaÎ, lecz odgrywajaÎ roleÎ niezbeÎdnego instrumentu w dociekaniu prawdy5.
Z tego wzgleÎdu potomni nazwali go Doctor Subtilis. Ten przydomek ma
bogataÎ tresÂcÂ. W jeÎzyku øacinÂskim oznacza on nie tylko ¹subtelnyº, ale takzÇe
¹gruntownyº, ¹dokøadnyº, ¹wnikliwyº i ¹bystryº. Ta jego gruntownosÂcÂ i dokøadnosÂcÂ podejmowanych badanÂ, szczegoÂlnie widoczna w uprawianej przez niego
filozofii, odsøania jego charakterystycznaÎ postaweÎ, jakaÎ jest zmysø prawdy i jej
umiøowanie. Caøy wysiøek intelektualny Bøogosøawionego zmierza wieÎc do odkrywania prawdy nie tylko naturalnej, beÎdaÎcej wøasÂciwym przedmiotem filozofii, ale przede wszystkim Prawdy nadprzyrodzonej, dosteÎpnej na drodze poznania teologicznego.
UznajaÎc zatem gradacjeÎ i hierarchieÎ prawd, bø. Jan Duns Szkot docenia
i rozwija filozofieÎ. Søusznie wieÎc uznawany jest powszechnie za filozofa. Nie
mozÇna jednak zapominacÂ, zÇe jest on przede wszystkim teologiem, tak jak
wszyscy wielcy mistrzowie sÂredniowiecza. ZajmujaÎc sieÎ teologiaÎ, w jej ramach
i na jej uzÇytek uprawiali oni inne dyscypliny nieteologiczne, zwøaszcza filozofieÎ.
Zgodnie wieÎc z oÂwczesnaÎ metodaÎ uprawiania nauki, franciszkanÂski mysÂliciel
aplikowaø do teologii osiaÎgnieÎcia na pøaszczyzÂnie filozoficznej. W tym sensie
uznawaø filozofieÎ za ancilla theologiae, ktoÂra ma pomoÂc teologii rozwijacÂ jej
wøasne zasady dochodzenia do NajwyzÇszej Prawdy.
Jego zdaniem, filozofia, dosieÎgajaÎc wewneÎtrznej prawdy kazÇdego bytu, jest
wprawdzie zdolna poznawacÂ Byt NieskonÂczony, ale nie zna Boga jako Boga.
Ujmuje Go jedynie in abstracto, a wieÎc niejako od zewnaÎtrz, gdyzÇ posøugujaÎc sieÎ
naturalnym sÂwiatøem rozumu, nie ma odpowiednich narzeÎdzi, aby odkrywacÂ
NieskonÂczonaÎ PrawdeÎ samaÎ w sobie. ¹ZÇadna wiedza zdobyta drogaÎ naturalnaÎ
nie mozÇe dotyczycÂ Boga rozpatrywanego w aspekcie jego BoÂstwaº ± zauwazÇa
nasz autor6. Tylko teologia, oparta na BozÇym Objawieniu, mozÇe uchwycicÂ
prawdeÎ o Bogu. Jest ona bowiem ¹naukaÎ o prawdach zawartych w PisÂmie
SÂwieÎtym i o tych, ktoÂre mozÇna z niego wyprowadzicÂ drogaÎ systematycznej
dedukcjiº7. OdnosÂnie do tego trafnie zauwazÇyø papiezÇ Paweø VI w lisÂcie apostolskim Alma parens (14 VII 1966; dalej skroÂt: AP), zÇe ¹Doktor Subtelny zbudowaø swojaÎ teodyceeÎ w oparciu o zaczerpnieÎte z Pisma SÂwieÎtego przesøanki:
5
Por. C. Koser, Giovanni Duns Scoto, maestro oggi, ¹Quaderni di spiritualitaÁ francescanaº
12(1966), s. 19-20.
6
Reportata Parisiensia, XXII, 47a.
7
Ordinatio, I, 138.
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`Jam jest, ktoÂry jest' i `BoÂg jest miøosÂciaÎ', zadziwiajaÎco trafnie rozwinaÎø naukeÎ
o Bogu, ktoÂry jest `PrawdaÎ i Dobrem nieskonÂczonym', `pierwszaÎ przyczynaÎ
sprawczaÎ', `ostatecznaÎ przyczynaÎ celowaÎ', 'bytem absolutnie pierwszym w porzaÎdku doskonaøosÂci', `oceanem doskonaøosÂci', `istotaÎ miøosÂci'º (12).
W dalszym ciaÎgu cytowanego listu apostolskiego czytamy, izÇ Doktor Subtelny prowadziø swoje badania w zakresie prawdy o Bogu, stosujaÎc precyzyjnaÎ
metodeÎ krytyki naukowej. W tym celu obficie korzystaø z osiaÎgnieÎcÂ oÂwczesnej
metafizyki i logiki, sam znacznie je ubogacajaÎc.
Duns Szkot doskonale zdawaø sobie spraweÎ z odreÎbnosÂci porzaÎdku poznania naturalnego, wøasÂciwego filozofii, i poznania przez wiareÎ, wøasÂciwego
teologii, dlatego podejmowaø wysiøek, aby harmonijnie øaÎczycÂ prawdy naturalne i prawdeÎ objawionaÎ. W jej odkrywaniu za punkt wyjsÂcia przyjmowaø jednak
nie tyle rationes, a wieÎc przesøanki rozumu, ile przede wszystkim auctoritates,
a wieÎc dane Objawienia zawarte w PisÂmie SÂwieÎtym i orzeczenia Magisterium
Ecclesiae. PrawdeÎ objawionaÎ usiøowaø zrozumiecÂ, stosujaÎc do niej aksjomaty
filozofii, nigdy zasÂ odwrotnie. Kategorycznie sprzeciwiaø sieÎ przystosowywaniu
prawdy objawionej do schematoÂw mysÂlenia filozoficznego. MoÂwiaÎc jeÎzykiem
cytowanego listu apostolskiego, bardzo troszczyø sieÎ o to, aby ¹nadmiar wiedzy
filozoficznejº, poroÂwnanej do wody, mieszajaÎc sieÎ z ¹winem Pisma SÂwieÎtegoº,
nie doprowadziø do tego, zÇe ¹wino zamieni sieÎ w wodeÎº (por. AP 18). Byø
bowiem przekonany, zÇe rozum i wiedza saÎ zamknieÎte w okresÂlonych granicach,
jesÂli chodzi o mozÇliwosÂcÂ poznania prawdy objawionej, ktoÂra jednak jest niezbeÎdna, aby czøowiek, zwøaszcza chrzesÂcijanin, osiaÎgnaÎø swoÂj cel ostateczny8.
Takie podejsÂcie naszego Mistrza do kwestii prawdy naturalnej i objawionej
wspoÂøbrzmi z tym, co wspoÂøczesÂnie KosÂcioÂø moÂwi o duchowosÂci teologa i zasadach uprawiania teologii. OtoÂzÇ przywoøana na wsteÎpie watykanÂska instrukcja
o powoøaniu teologa w KosÂciele stwierdza, zÇe ¹stosowanie w teologii elementoÂw i narzeÎdzi pojeÎciowych zapozÇyczonych od filozofii lub innych nauk wymaga oceny, dla ktoÂrej zasadeÎ normatywnaÎ stanowi nauka objawiona. To ona
powinna dostarczacÂ kryterioÂw oceny tych elementoÂw i narzeÎdzi pojeÎciowych,
a nie odwrotnieº (DV 10). Podobnie Jan Paweø II w encyklice Fides et ratio
o relacjach mieÎdzy wiaraÎ a rozumem (z 14 IX 1998; dalej: FR) uczy, zÇe ¹struktura
teologii jako nauki wiary uksztaøtowana jest przez podwoÂjnaÎ zasadeÎ metodologicznaÎ: auditus fidei i intellectus fideiº. W obydwu przypadkach filozofia ma do
odegrania wazÇnaÎ roleÎ wyjasÂniajaÎcaÎ i porzaÎdkujaÎcaÎ, zawsze jednak podporzaÎdkowanaÎ wewneÎtrznej spoÂjnosÂci BozÇej Prawdy (por. 65-66).
Wykorzystanie przez Bøogosøawionego filozofii jako narzeÎdzia teologii zagwarantowaøo tej ostatniej status nauki spekulatywnej. Mimo to uchroniø sieÎ on
przed realnaÎ w dobie scholastyki pokusaÎ racjonalizacji wiary i redukowania
8

Por. L. Veuthey, Jan Duns Szkot. MysÂl teologiczna, tøum. M. KaczynÂski, NiepokalanoÂw 1988,
s. 21-24.
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prawdy objawionej do prawdy naturalnej. SÂwiadczy to zaroÂwno o jego pokorze
intelektualnej, jak i uczciwosÂci w poszukiwaniu prawdy. Z tej racji Doktor
Subtelny, troszczaÎc sieÎ o wiernosÂcÂ odkrywanej prawdzie, nie baø sieÎ wynikoÂw
swoich badanÂ przedkøadacÂ innym do oceny (por. AP 17), byø bowiem przekonany o oczywistosÂci Prawdy Objawionej, jakaÎ teologowi daje wiara.

II. SENSUS FIDEI
GøeÎbsze zrozumienie tresÂci Objawienia w celu przekazania go wspoÂlnocie
KosÂcioøa, co jest gøoÂwnym zadaniem teologa, staje sieÎ mozÇliwe jedynie na drodze wiary. Jest ona ¹odpowiedziaÎ wyrazÇajaÎcaÎ posøuszenÂstwo Boguº, z czym
wiaÎzÇe sieÎ ¹uznanie Jego boskosÂci, transcendencji i doskonaøej wolnosÂciº (FR
13). Z tej racji w nauczaniu KosÂcioøa czeÎsto sieÎ podkresÂla, zÇe teologia to intellectus fidei. ¹PojeÎcie to ± jak zauwazÇa Jan Paweø II w pierwszej swej encyklice
Redemptor hominis ± funkcjonuje jakby w dwustronnym rytmie ± intellege, ut
credas; crede, ut intellegasº (19). Z tego wynika, zÇe teologia powinna bycÂ
uprawiana jako contemplatio misterii. Z natury swej domaga sieÎ wieÎc zÇywej
wiary. Teolog zatem powinien bycÂ czøowiekiem zÇywej wiary.
Byø nim bez waÎtpienia bø. Jan Duns Szkot, na co wskazujaÎ pozostawione
przez niego dzieøa. JednakzÇe szczupøe dane biograficzne nie pozwalajaÎ wiele
powiedziecÂ o jego zÇyciu duchowym, a zwøaszcza o jego modlitwie i kulcie
Eucharystii. One bowiem w sensie obiektywnym saÎ zÂroÂdøem i szczytem zÇycia
duchowego9.
JesÂli chodzi o modlitweÎ, to w jego pismach subtelne dociekania filozoficzne
i teologiczne przeplatajaÎ sieÎ z czeÎstymi, a niekiedy dosÂcÂ obszernymi inwokacjami modlitewnymi. Nierzadko stanowiaÎ one baÎdzÂ to punkt wyjsÂcia, baÎdzÂ
kulminacjeÎ prowadzonej refleksji naukowej. Wymownym tego przykøadem jest
mieÎdzy innymi Traktat o pierwszej zasadzie10 ± jedno z jego ostatnich dzieø.
KazÇdy z czterech rozdziaøoÂw Traktatu rozpoczyna sieÎ zÇarliwaÎ modlitwaÎ, trzeci
i czwarty zasÂ konÂczy sieÎ podobnaÎ modlitewnaÎ inwokacjaÎ, sÂcisÂle nawiaÎzujaÎcaÎ do
analizowanych zagadnienÂ (por. 3.63; 4.94). We wsteÎpie do pierwszego rozdziaøu BoÂg nazwany jest ¹najprawdziwszym nauczycielemº, a zarazem ¹prawdziwym bytemº i ¹caøy bytemº (1.1). Rozdziaø drugi tego Traktatu rozpoczyna sieÎ
od wyrazÇenia ufnosÂci do Boga, ktoÂry pouczyø sÂw. Augustyna o swej troistej
naturze, dlatego takzÇe teraz udzieli odpowiedniego sÂwiatøa dla zrozumienia
kilku kluczowych twierdzenÂ, beÎdaÎcych przedmiotem dalszych wnikliwych ana9
10

Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o sÂwieÎtej liturgii ¹Sacrosanctum Conciliumº, 10.
Jan Duns Szkot, Traktat o pierwszej zasadzie, tøum. T. Wøodarczyk, Warszawa 1988.
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liz (por. 2.2). Nie inaczej jest w trzecim rozdziale Traktatu, rozpoczynajaÎcym sieÎ
modlitwaÎ:
Panie, BozÇe nasz, ktoÂry powiedziaøesÂ o sobie, zÇe jestesÂ poczaÎtkiem i konÂcem,
poucz søugeÎ Twego, by moÂgø rozumowo udowodnicÂ to, w co z najwyzÇszaÎ
pewnosÂciaÎ wierzy, zÇe Ty jestesÂ pierwszaÎ przyczynaÎ sprawczaÎ i pierwszym
w porzaÎdku nadrzeÎdnosÂci i ostatecznym celem (3.2).

Ostatni, najobszerniejszy rozdziaø Traktatu otwiera bardzo osobiste wyznanie wiary, w swej tresÂci wyrazÂnie dogmatyczne. Teolog wyznaje bowiem: ¹WierzeÎ, zÇe jestesÂ niezøozÇony, nieskonÂczony, maÎdry i posiadajaÎcy woleÎ [...]º (4.2).
Modlitewne inwokacje zawarte saÎ roÂwniezÇ w korpusie tego rozdziaøu (por.
4.46, 48, 84-87). Nasz autor bezposÂrednio przechodzi od subtelnych analiz
filozoficznych do dialogu z Bogiem, co w pewnym sensie przypomina Wyznania sÂw. Augustyna. OdwoøujaÎc sieÎ na modlitwie do nieskonÂczonej maÎdrosÂci
Boga i Jego autorytetu, franciszkanÂski filozof stara sieÎ uwiarygodnicÂ swojaÎ refleksjeÎ. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe modli sieÎ, uprawiajaÎc teologieÎ, a zarazem
uprawia teologieÎ modlaÎc sieÎ11.
PrzekøadajaÎc filozoficzno-teologiczne dociekania na jeÎzyk modlitwy, bø. Jan
Duns Szkot prezentuje sieÎ nie tylko jako czøowiek zÇywej wiary, ale takzÇe jako
prawdziwy teolog. Do niego mozÇna bowiem odniesÂcÂ søynne powiedzenie Ewagriusza z Pontu: ¹Si theologus es, recte orabis, et si recte orabis, theologus esº
(¹JesÂli jestesÂ teologiem, beÎdziesz dobrze sieÎ modliø, a jesÂli dobrze sieÎ modlisz, juzÇ
jestesÂ teologiemº)12.
Drugim znamiennym przejawem wiary Doktora Subtelnego saÎ jego refleksje
na temat Eucharystii, zawarte gøoÂwnie w dzieøach: Opus Oxoniense, zwanym
Ordinatio, oraz w Reportata Parisiensia, jak roÂwniezÇ w Quaestiones quodlibetales. Przede wszystkim przyznaje on Eucharystii centralne miejsce w caøej sakramentalnej ekonomii zbawienia. Nazywa bowiem EucharystieÎ summum i excellentissimum sacramentum in Ecclesia, gdyzÇ sprawia ona øaskeÎ istotowaÎ,
podczas gdy inne sakramenty sprawiajaÎ øaskeÎ dodatkowaÎ. Jest ona samym
Chrystusem, ktoÂry jest zÂroÂdøem wszelkich øask (caput omnis gratiae)13. ZaroÂwno jako sprawowana Ofiara, jak i trwaøy sakrament, Eucharystia jest ± wedøug
franciszkanÂskiego teologa ± doskonaøym pokarmem duchowym, zaspokajajaÎcym wszelkie potrzeby, niezbeÎdnym do tego, ¹aby zÇycie duchowe mogøo osiaÎgnaÎcÂ peønieÎ doskonaøosÂciº14. Stwierdza on, zÇe ¹potrzeba, aby zostali nasyceni tym
duchowym pokarmem wszyscy, ktoÂrzy zostali zrodzeni do zÇycia duchowegoº.

11
12
13
14

Por. C. Koser, art. cyt., s. 34.
Evagrius Ponticus, Oratio 60; PG 79, 1180 b.
Por. Ordinatio, XVI, 579; XVII, 9; Reportata Parisiensia, XXIV, 12-13.
Ordinatio, XVI, 239-240.
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A tym duchowym pokarmem jest caøy Chrystus (totus Christus) ukryty pod
postaciami chleba i wina15.
Przejawem zÇywej wiary Doktora Subtelnego jest jego przekonanie, zÇe KosÂcioÂø w sprawowaniu Eucharystii znajduje swoÂj szczyt i zÂroÂdøo.
Najbardziej czcigodnym aktem KosÂcioøa jest konsekracja eucharystyczna. Z tej
racji najwyzÇszym i najczcigodniejszym stopniem, odpowiednim do tego
wzniosøego aktu, jest kapøanÂstwo.

KontynuujaÎc zatem teÎ mysÂl, Doktor Subtelny wyprowadza godnosÂcÂ i wielkosÂcÂ kapøanÂstwa ze zwiaÎzku z EucharystiaÎ, w ktoÂrej kapøan dziaøa nie we wøasnym imieniu, lecz jako posÂrednik mieÎdzy Bogiem a KosÂcioøem, a bardziej jeszcze jako ¹przedstawiciel oblubienicy wobec OblubienÂcaº16.
Ponadto bø. Jan Duns Szkot, uznajaÎc wielkosÂcÂ i znaczenie Eucharystii, wskazuje na jej potroÂjnaÎ funkcjeÎ w zÇyciu KosÂcioøa, ktoÂremu ona nieustannie towarzyszy w historii azÇ do skonÂczenia sÂwiata oraz zachowuje i nieustannie umacnia
jednosÂcÂ spoøecznosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Jest wreszcie podstawaÎ i ukoronowaniem
wszelkiej pobozÇnosÂci i kultu w KosÂciele17.
TakaÎ postaweÎ wiary teologa, jakaÎ odkrywamy u Doktora Subtelnego, a wyrazÇajaÎcaÎ sieÎ przez modlitweÎ i kult Eucharystii, podkresÂla cytowana watykanÂska
instrukcja o powoøaniu teologa w KosÂciele. Czytamy w niej mieÎdzy innymi:
¹PoniewazÇ przedmiotem teologii jest Prawda, zÇywy BoÂg i Jego objawiajaÎcy sieÎ
w Jezusie Chrystusie plan zbawienia, teolog ± z racji swojego powoøania ± musi
zÇycÂ intensywnaÎ wiaraÎ i zawsze øaÎczycÂ badania naukowe z modlitwaÎº (DV 8). Nie
bez racji Jan Paweø II, nawiedzajaÎc groÂb bø. Jana Dunsa Szkota podczas wizyty
apostolskiej w Niemczech, nazwaø go ¹wiezÇaÎ wiaryº18.

III. SENSUS ECCLESIAE
Przedmiotem wiary teologicznej saÎ nie tylko tajemnice samego Boga, ale
takzÇe jego zbawcze dzieøa, a wsÂroÂd nich ustanowiony przez Chrystusa KosÂcioÂø
sÂwieÎty ± Jego Mistyczne Ciaøo. Wobec tego sensus fidei, jakim powinien odzna15

Reportata Parisiensia, XXIV, 10.
Ordinatio, XVII, 699; Quaestiones quodlibetales, XXIV, 314.
17
Ordinatio, XVII, 7-8; Quaestiones quodlibetales, XXVI, 299; por. V. Natalini, Riflessi di spiritualitaÁ eucaristica in Giovanni Duns Scoto, ¹Quaderni di spiritualitaÁ francescanaº 12(1966), s. 5267.
18
KazÇdy chrzesÂcijanin przeksztaøca sÂwiat. Modlitwa w intencji Dunsa Szkota oraz Adolfa
Kolpinga, Kolonia, 15 XI 1980, w: Jan Paweø II, Nauczanie papieskie, t. III, 2 (1980, lipiec-grudzienÂ,
oprac. E. Weron, A. Jaroch, PoznanÂ±Warszawa 1986, s. 623.
16
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czacÂ sieÎ kazÇdy teolog, ¹zakøada z samej swojej natury gøeÎbokaÎ zgodnosÂcÂ umysøu
i serca z KosÂcioøem, czyli sentire cum Ecclesiaº (DV 35). Trzecim wieÎc rysem
duchowej sylwetki teologa, jakaÎ odkrywamy u bø. Jana Dunsa Szkota, jest jego
sensus Ecclesiae. Jak wazÇna jest to sprawa nie tylko z punktu widzenia dyscypliny KosÂcioøa, lecz takzÇe ze wzgleÎdu na sam sposoÂb uprawiania teologii i jej
merytorycznaÎ zawartosÂcÂ, sÂwiadczy fakt, zÇe w instrukcji Donum veritatis posÂwieÎcono wiele miejsca podporzaÎdkowaniu sieÎ teologa Nauczycielskiemu UrzeÎdowi
KosÂcioøa. Czytamy tam na przykøad, zÇe ¹teolog, ktoÂry nie posteÎpuje w duchu
sentire cum Ecclesia, zaprzecza dobrowolnie i sÂwiadomie przyjeÎtemu zobowiaÎzaniu nauczania w imieniu KosÂcioøaº (DV 37). Nieco dalej zasÂ ta sama mysÂl
znajduje pogøeÎbienie w søowach: ¹Prawe sumienie teologa katolickiego zakøada
wieÎc wiareÎ w Søowo BozÇe, ktoÂrego bogactwa ma on zgøeÎbiacÂ, ale takzÇe miøosÂcÂ
do KosÂcioøa, w ktoÂrym peøni on swojaÎ misjeÎ, oraz szacunek dla UrzeÎdu Nauczycielskiego, wspieranego opiekaÎ BozÇaÎº (DV 38).
Zasada sentire cum Ecclesia znalazøa wyraz zaroÂwno w dzieøach, jak i w zÇyciu franciszkanÂskiego filozofa i teologa. JesÂli chodzi o jego pisma, to ± jak
zaznacza Paweø VI w lisÂcie apostolskim Alma parens:
Doktor Subtelny troszczyø sieÎ, by Magisterium KosÂcioøa, ktoÂry jest obdarzony
charyzmatem prawdy, uwazÇnie søuchano i darzono peønym szacunkiem:
¹Kiedy ktosÂ peøniaÎcy roleÎ nauczyciela gøosi nowaÎ teorieÎ, nikt nie mozÇe jej
przyjaÎcÂ, zanim nie zasieÎgnie pouczenia w KosÂciele, by w ten sposoÂb zabezpieczycÂ sieÎ przed bøeÎdemº. ¹KosÂcioÂø wodzem i nauczycielemº ± to byøo jego
hasøem i sztandarem (nr 16)19.

Odzwierciedleniem tej jego przewodniej idei jest na przykøad stwierdzenie
zawarte w jednym z jego dzieø, w ktoÂrym z mocaÎ podkresÂla:
W sprawach odnoszaÎcych sieÎ do wiary i obyczajoÂw KosÂcioÂø jest nieomylny,
poniewazÇ pierwszemu wikariuszowi Chrystus powiedziaø: ¹Prosiøem za tobaÎ,
Piotrze, aby nie ustaøa twoja wiara; a ty, ze swej strony, utwierdzaj twoich
braciº. MoÂwi Augustyn, zÇe nie uwierzyøby w EwangelieÎ, jesÂli nie uwierzyøby
KosÂcioøowi. Dla niego wieÎc jest oczywiste, zÇe nie mozÇna uwierzycÂ w ksieÎgi
sÂwieÎtego kanonu, jesÂli najpierw nie uwierzy sieÎ w KosÂcioÂø, ktoÂry zaaprobowaø i autoryzowaø sÂwieÎte ksieÎgi oraz to wszystko, co one zawierajaÎ20.

Duns Szkot okazaø posøuszenÂstwo KosÂcioøowi takzÇe w poszukiwaniu rozwiaÎzania kontrowersyjnej w owych czasach kwestii niepokalanego poczeÎcia
NajsÂwieÎtszej Maryi Panny, czym zasøuzÇyø sobie na miano Doctor Marianus.
Jak wiadomo, najwieÎksze autorytety kosÂcielne sÂredniowiecza, broniaÎc zasady
powszechnosÂci zbawienia dokonanego przez Chrystusa, odrzucaøy teÎ prawdeÎ
19
20

W przytoczonych søowach Paweø VI nawiaÎzaø do tresÂci z Ord., V, 7.
Ord., VIII, 84.
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wiary, gøeÎboko zakorzenionaÎ w pobozÇnosÂci ludu BozÇego. JednakzÇe bø. Jan, nie
podwazÇajaÎc oÂwczesnego stanowiska KosÂcioøa w tej materii, zaproponowaø oryginalne rozwiaÎzanie problemu, ktoÂre po wiekach zaowocowaøo ogøoszeniem
dogmatu o Niepokalanym PoczeÎciu. OsadzajaÎc bowiem problematykeÎ maryjnaÎ
w chrystologii, wskazaø przede wszystkim na uprzedniosÂcÂ dzieøa Chrystusowego odkupienia wobec Maryi ze wzgleÎdu na Jej BozÇe MacierzynÂstwo21.
JesÂli chodzi o poszukiwanie nowych rozwiaÎzanÂ kontrowersyjnych kwestii
teologicznych, to do bø. Jana Dunsa Szkota mozÇna odniesÂcÂ zacheÎteÎ z instrukcji
Donum veritatis, aby w dialogu teologicznym kierowacÂ sieÎ dwiema zasadami:
¹tam, gdzie chodzi o komunieÎ wiary, obowiaÎzuje zasada unitas veritatis; tam
zasÂ, gdzie istniejaÎ roÂzÇnice, ktoÂre tej komunii nie naruszajaÎ, nalezÇy trzymacÂ sieÎ
zasady unitas caritatisº (DV 26). Doktor Subtelny, zawsze zatroskany o jednosÂcÂ
prawdy, nie zaniedbywaø takzÇe jednosÂci z KosÂcioøem, budowanej na miøosÂci.
PostaweÎ teÎ potwierdziø swoim zÇyciem, stajaÎc zdecydowanie w obronie
papiezÇa Bonifacego VIII, czym z kolei naraziø sieÎ kroÂlowi Filipowi IV PieÎknemu.
W rezultacie zostaø pozbawiony prestizÇowej katedry na Sorbonie. Gdy po czterech latach, w 1307 roku, powroÂciø na stanowisko profesora teologii, znoÂw jego
posøuszenÂstwo KosÂcioøowi zostaøo poddane surowej proÂbie. Po roku opusÂciø
ParyzÇ i przenioÂsø sieÎ do Kolonii. BycÂ mozÇe, jednaÎ z przyczyn tej zmiany byøy jego
poglaÎdy teologiczne, mieÎdzy innymi na kwestieÎ niepokalanego poczeÎcia.
Za podsumowanie podjeÎtej tu refleksji nad duchowosÂciaÎ Jana Dunsa Szkota
± jednego z najwybitniejszych teologoÂw poÂzÂnego sÂredniowiecza ± niech posøuzÇaÎ søowa Jana Pawøa II, ktoÂre wypowiedziaø 20 III 1993 roku, dokonujaÎc jego
beatyfikacji poprzez zatwierdzenie historycznego kultu. W homilii papiezÇ powiedziaø mieÎdzy innymi:
W naszej epoce, mimo izÇ jest ona zasobna w niezmierzone bogactwo ludzkie,
techniczne i naukowe, ale w ktoÂrej wielu zagubiøo sens wiary i prowadzi
zÇycie dalekie od Chrystusa i Ewangelii, bø. Duns Szkot wyroÂzÇnia sieÎ nie tylko
bystrosÂciaÎ swojego geniuszu i nadzwyczajnaÎ zdolnosÂciaÎ przenikania tajemnicy Boga, ale takzÇe przekonujaÎcaÎ siøaÎ swojej sÂwieÎtosÂci zÇycia, ktoÂra czyni go dla
KosÂcioøa i caøej ludzkosÂci Mistrzem mysÂli i zÇycia. Jego doktryna [...] dynamicznie buduje KosÂcioÂø, podtrzymujaÎc go w jego pilnej misji nowej ewangelizacji
ludoÂw ziemi. W szczegoÂlnosÂci dla teologoÂw, kapøanoÂw, kierownikoÂw dusz,
zakonnikoÂw, a w sposoÂb wyjaÎtkowy dla franciszkanoÂw, bø. Duns Szkot stanowi przykøad wiernosÂci objawionej prawdzie, owocnej posøugi kapøanÂskiej
i powazÇnego dialogu w poszukiwaniu jednosÂci (nr 4)22.

21

Por. L. Cignelli, La mariologia di Giovanni Duns Scoto e il suo influsso nella spiritualitaÁ
francescana, ¹Quaderni di spiritualitaÁ francescanaº 12(1966), s. 89-102.
22
Insegnameni di Giovanni Paolo II, 16(1993), t. 1, s. 710-711.
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Summary
Nella luce dell'istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede Donum
veritatis sul vocazione del teologo nella Chiesa, la spiritualitaÁ di un teologo cattolico si
puoÁ descrivere in tre aspetti: sensus veritatis, sensus fidei e sensus Ecclesiae. Dunque,
un teologo eÁ servo della VeritaÁ eterna, dimostra la sua obbedienza della fede verso di
ella e rimane nella comunione ecclesiale. Con questi atteggiamenti spirituali si presentoÁ il beato Giovanni Duns Scoto.
Per quanto riguarda il suo sensus veritatis, non per caso la posteritaÁ lo chiamoÁ il
Doctor Subtilis, percheÁ i suoi analisi molto penetranti sono il segno dell'amore verso
la veritaÁ. Il sensus fidei si rivela nei suoi scritti, pure filosofici, assai permeati di
elevazioni della preghiera. Il terzo profilo di Scoto come teologo eÁ sensus Ecclesiae.
l'obbedienza verso la Chiesa, la quale dimostroÁ cercando una soluzione del difficile
problema dell'immacolata concezione di Madonna. CosõÁ meritoÁ il nome Doctor Marianus.

