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Stanisław Piwko

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI —
KONCEPCJĘ REFORMY KOŚCIOŁA *

Literatura badawcza dotycząca problematyki religijnej pism Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego nie jest ilościowo imponująca, niemniej jednak 
podjęty został w  niej wysiłek zarówno szczegółowych interpretacji kwe
stii poruszanych w poszczególnych pismach Modrzewskiego, jak i gene
ralnej oceny jego poglądów filozofiezno-religijnych. Zamierzeniem ni
niejszego artykułu jest przedstawienie ekumenicznej doktryny Frycza 
Modrzewskiego, Przy tej okazji podjęta została próba weryfikacji za
sadności tezy spotykanej powszechnie w literaturze przedmiotu, a gło
szącej radykalną odmienność poglądów religijnych Modrzewskiego, które 
różnią wzajemnie jego pierwszą i drugą księgę O Kościele 1. W oparciu 
o tezy Frycza Modrzewskiego pochodzące z okresu soboru trydenckiego, 
a więc: Mowę o wysłaniu posłów na sobór chrześcijański, pierwszą księgę
O Kościele i O Kościele księgę drugą, dowodzić się będzie wzajemnej 
przekładalności doktrynalnych treści tych pism oraz braku zasadności 
tezy, która głosi zmianę poglądów religijnych Modrzewskiego w okresie 
pisania przez niego drugiej księgi O Kościele —  czego skutkiem miałoby 
być jego zerwanie z Kościołem rzymskim.

SOBÓR POWSZECHNY A PERSPEKTYWY EKUMENIZMU

„Minęło ponad trzydzieści lat od czasu, gdy zaczęto podawać w wąt
pliwość dogmaty K ościołas. Od tego czasu nie było końca polemice.

* Niniejszy artykuł jest fragmentem większej rozprawy poświęconej myśli 
filozoficzno-religijnej Frycza Modrzewskiego.

1 W najnowszej literaturze tezę taką odnajdujemy w artykule K. Górskiego, 
Ewolucja poglądów religijnych Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w: Studia nad 
arianizmem, Warszawa 1959, oraz we Wstępie Ł. Kurdybaehy do Dzieł wszystkich 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Warszawa 1957, s. 21, 32 i in,).

2 Modrzewski liczy zapewne od czasu wystąpienia Lutra w  1517 r.
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A  cóż miało położyć jej kres? Cóż, jeśli nie zgoda, i pojednanie się świata 
chrześcijańskiego, jeśli nie prawomocny sobór Kościoła [...]” 3. Tego typu 
deklaracje upatrujące w soborze jedyną nadzieję na pogodzenie skłó
conego Kościoła chrześcijańskiego powtarzają się w  dziełach Modrzew
skiego ze szczególną częstotliwością. Jednakże zarówno lektura Mowy
0 wysłaniu posłów na sobór chrześcijański (1546 r.), jak i nieco później
szej księgi O Kościele (1550— 51) nie pozostawia wątpliwości, że autorowi 
tych rozpraw nie chodziło bynajmniej o sobór swym kształtem przypo
minający sobór trydencki. Przyjrzyjm y się więc bliżej projektowanemu 
przez Frycza modelowi soboru, który, jego zdaniem, mógłby sprostać 
zadaniu zjednoczenia całego Kościoła chrześcijańskiego.

Zacząć trzeba od sprawy dla Modrzewskiego najważniejszej, miano
wicie od wyeksponowania warunku powszechności soboru, i to w dwo
jakim znaczeniu. Po pierwsze, prawdziwie powszechny sobór musi być 
reprezentowany przez wszystkie odłamy Kościoła chrześcijańskiego. 
Tylko w warunkach umożliwiających przedstawienie wszystkich racji
1 wspólnej dyskusji możliwe jest bowiem rozwiązanie kwestii spornych. 
Po wtóre zaś, i to Modrzewski akcentuje bardzo silnie, powszechność 
soboru dopóty będzie fikcją, dopóki będzie on uznawany wyłącznie za 
zgromadzenie biskupów. Skoro, argumentował Frycz, Kościół powszechny 
składa się z wszystkich biskupów, z różnego rodzaju duchownych oraz 
ludzi świeckich, to i sobór powszechny, aby ta nazwa nie była tylko 
pustą etykietą, musi być reprezentowany przez przedstawicieli wszyst
kich tych „stanów” Kościoła. Powołując się na fragment pochodzący 
z Dekretu Gracjana a głoszący, że w  m ocy soborów biskupich jest „po
prawiać, ale nie określać i ustanawiać” 4, Frycz wnioskuje, że moc 
prawodawczą posiadają jedynie sobory powszechne o składzie osobowym 
spełniającym warunek omówionej wyżej powszechności. Na potwierdze
nie własnej koncepcji powszechności soboru przytacza Modrzewski także 
szereg ustępów z Pisma św. mówiących o zwyczaju współdecydowania 
w sprawach ważnych dla Kościoła zwykłych wiernych na równi z apo
stołami 5.

Wagę, jaką Modrzewski przywiązywał do zagwarantowania udziału 
w soborze, nie tylko z głosem doradczym, przedstawicielom wszystkich 
stanów Kościoła powszechnego, określały dwie główne przyczyny. Po 
pierwsze, umożliwić to miało aktywny, tj. z przysługującym prawem 
do głosowania, udział w soborze ludziom rzeczywiście w  teologii biegłym.
Z drugiej zaś strony, miało to utorować drogę na sobór przedstawicielom 
nierzymskich kościołów chrześcijańskich. Ich uczestnictwo w obradach

3 I, 375; Teksty A. Frycza Modrzewskiego cytuję na podstawie Dzieł wszyst
kich, Warszawa 1953—1959, w  przypisach podając wyłącznie numer tomu i stronę.

4 I, 382. •
5 I, 382 i nast.
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soborowych było, jak podkreślaliśmy, warunkiem niezbędnym powodze
nia wszelkich zabiegów unifikacyjnych i z tego Modrzewski zdawał sobie 
doskonale sprawę.

Omówiony szczegółowo w Mowie o wysłaniu posłów na sobór chrze
ścijański projekt procedury mającej na celu wyłonienie posłów na sobór a, 
przedstawiał się w skrócie następująco. Na specjalnie w  tym celu zwo
łanym synodzie diecezjalnym, spośród wiernych diecezji wybiera się 
drogą losowania dziesięciu elektorów, których obowiązkiem jest doko
nanie wyboru (drogą głosowania ustnego lub tajnego) delegatów na synod 
prowincjonalny. Elektorzy są zobowiązani przysięgą do kierowania się 
w wyborze swoich kandydatów jedynie kryterium wykształcenia i cnoty. 
Dwaj kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, reprezen
tować będą diecezję na synodzie prowincjonalnym. Zadaniem tego ostat
niego' dopiero jest wytypowanie posłów na sobór powszechny. Procedura 
obierania dziesięciu elektorów spośród członków synodu prowincjonal
nego miała być analogiczna do stosowanej w diecezjach. Wylosowani elek
torzy, także zobowiązywani przysięgą do stosowania obiektywnych kry
teriów w wyborze, w  tajnym głosowaniu typują po trzech kandydatów, 
tylu bowiem miało być, zdaniem Modrzewskiego, posłów na sobór. 
Zatem trzech pierwszych kandydatów z listy, -ułożonej według ilości 
otrzymanych głosów, zyskuje mandaty poselskie. Do obowiązków synodu 
należałoby już tylko omówienie z posłami spraw wymagających pod
dania ich dyskusji soborowej.

Przedstawiony wyżej projekt procedury obioru posłów na sobór miał 
tedy zadośćuczynić wymogom jednego z aspektów swoistej w rozumieniu 
Modrzewskiego powszechności soboru. Nie bez powodu tak wiele miejsca 
poświęcił Modrzewski także opisowi wymaganych kwalifikacji, którymi 
winni się odznaczać posłowie na sobór. Zwracają przede wszystkim 
uwagę te jego zabiegi, które mają na celu spowodowanie wyboru na po
słów takich ludzi, którzy nie tylko mieliby doskonałe rozeznanie w przed
miocie kontrowersji nurtujących wszystkie odłamy Kościoła katolickiego, 
ale też takich, którzy byliby w stanie, na wzór filozofów scholastycznych, 
przytoczyć wszystkie możliwe argumenty na rzecz obrony tez głoszonych 
przez przeciwników doktryny rzymskiej. Takie nastawienie uczestników 
soboru posiadałoby kapitalne znaczenie w sytuacji, w  której sobór nie 
byłby reprezentowany przez kościoły dysydenckie (a pamiętać trzeba, 
że Modrzewski pisał tę rozprawę na użytek konkretnego soboru, w któ
rego doraźnych słabościach miał pełne rozeznanie). Powyższe propozycje 
Modrzewskiego były jednocześnie przygotowaniem podstaw do przejścia 
na koncyliatorską formułę soboru, która była warunkiem niezbędnym

8 Por. IX, 204 i nast.; I, 387 i nast.
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realizacji jego ekumenicznych zamierzeń. W tym względzie Modrzewski 
kontynuował tradycję polskiej myśli soborowej i w sposób zdecydowany 
opowiadał się za wyższością soboru nad papieżem, mówiąc wprost, źe 
stanowiska przeciwne wypływają raczej z żądzy wywyższenia się niż 
z troski o dobro Kościoła 7. Swoje stanowisko koncyliarystyczne uzasad
niał Modrzewski powołując się na sobory poprzednie (konstancjański
i bazylejski), na których obowiązywała zasada wyższości zgromadzenia 
nad papieżem. Przytaczał także fakty korygowania przez sobory poglą
dów teologicznych niektórych papieży —  podkreślając przez to omyl- 
ność tych ostatnich w sprawach doktrynalnych.

W miejsce zdyskredytowanego arbitrażu papieża Modrzewski propo
nuje własną koncepcję rozstrzygania opinii kontrowersyjnych. Gdyby 
w czasie obrad soboru pojawiły się sprawy sporne, których strony, za? 
angażowane w spór, nie potrafiłyby pomyślnie rozstrzygnąć, trzeba — 
powiada Frycz —- by sobór wybrał spośród reprezentantów poszczegól
nych stron „sędziów” i uwolniwszy ich od obowiązku działania na rzecz 
własnych idei, zobowiązał ich przysięgą do znalezienia rozstrzygnięcia 
najsłuszniejszego ze względu na racje zaczerpnięte z samego Pisma św. 
Opinia „sędziów” miałaby walor formuły ostatecznej. Modrzewski nie 
poprzestaje jednak na tych ogólnych wskazaniach; próbuje także ustalić 
„prawny” status „strony” . Zgadzając się ze słusznością zarzutu mówią
cego, że „stroną” w sporach soborowych nie mogą być przedstawiciele 
np. kościołów protestanckich, formułuje niejako model sytuacji, której 
miałby przysługiwać status podziału na strony oraz wszelkie z tym 
związane prerogatywy. W księdze O kościele czytamy: „Jeżeli tedy nie 
chcesz, aby luteranie, kalwini, zwinglianie, baltazarczycy- byli «stro
nami» na soborze, to zgódź się jednak, by zwolenników Pighiusza i Ecka 
nazywać «stronami»; myślałem o nich i im podobnych, kiedy mówiłem
o sędziach, których się bierze z jednej i z drugiej „strony” .

Nasuwa się więc w sposób nieodparty pytanie, czy stanowisko Mo
drzewskiego w sprawie uznawania „stron” w sporach soborowych jest 
niekonsekwencją, czy zgoła negacją formułowanych przez niego,, od po
czątku jego działalności reformatorskiej, idei ekumenicznych. Wydaje 
się, że zgoda Modrzewskiego na odsunięcie przedstawicieli kościołów 
protestanckich od prawa rozstrzygania kwestii spornych, wyrażona, 
trzeba o tym pamiętać, w obliczu braku jakichkolwiek nadziei na prze
forsowanie odmiennych propozycji, była o tyle usprawiedliwiona, iż 
poprzedzały ją wszelkie możliwe działania zmierzające w kierunku 
skompensowania tego ustępstwa. Należy bowiem przypomnieć w tym 
miejscu zabiegi Modrzewskiego o zapewnienie odpowiedniej selekcji po-

7 Por. I, 395.
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•słów na sobór. Oni to właśnie, posiadając mandat rzymskiego kościoła, 
mieliby obowiązek podnoszenia w toku obrad soboru tych kwestii, które 
stały się przyczyną rozbicia jedności kościoła katolickiego. Ich zadaniem 
miało być niejako reprezentowanie interesów wszystkich odłamów ko
ścioła katolickiego i taki sposób prowadzenia dyskusji, który by miał 
na celu przygotowanie gruntu do zjednoczenia kościoła. Modrzewski,
o czym będzie mowa później, swoją księgą O kościele wyposażał posłów 
na sobór w szczegółowy plan działania, temu celowi podporządkowany.

Istotnym elementem projektów unifikacyjnych Modrzewskiego był 
jego stosunek do Pisma św., jego kościelnych komentatorów i tradycji. 
Modrzewski, na wzór szesnastowiecznych reformatorów, eksponuje przede 
wszystkim twierdzenie o bezwzględnym prymacie Pisma św. w sprawach 
doktryny chrześcijańskiej. Ponieważ jednak zdarzają się fragmenty 
Pisma św. trudne do zrozumienia, to zadaniem kościoła jest wyjaśnienie 
tych miejsc, odpowiednia ich interpretacja. Aby jednak zapobiec nie
porozumieniom, Modrzewski wyjaśnia, na czym ma polegać owa inter
pretacja tekstu Biblii; kościół nie może uzurpować sobie prawa do arbi
tralnych rozstrzygnięć w kwestiach niejasnych łub wieloznacznych, po
wołując się na własną powagę jako instytucji nauczającej i do nauczania 
powołanej. Cały autorytet, jaki posiada Kościół, jest zaczerpnięty 
z Pisma św., i tylko o tyle Kościół uprawniony jest do formułowania tez 
doktrynalnych, o ile są one oparte na Piśmie św. i wypływają z ducha 
jego nauki. Kościół ma więc obowiązek interpretowania i nauczania 
Pisma św., jednak wszelkie niejasności powinien tłumaczyć wyjaśńiając 
słowa -albo zestawiając niejasne fragmenty Pisma z takimi, które nie 
budzą żadnych wątpliwości. I chociaż próbując zachować pozór zgodności 
z oficjalną doktryną Kościoła rzymskiego wyrażał Modrzewski, w sposób 
zresztą nader mało precyzyjny, pogląd,, że powadze doskonałych pisarzy 
„winno się przyznawać, ile należy” 8, a także doceniać powagę autory
tetu samej instytucji Kościoła, to jednak powaga orzeczeń wypływają
cych z obu tych źródeł, w żadnym razie nie osiągała, w jego mniemaniu, 
rangi nieomylności.

Przyjąwszy zasadę bezwzględnej supremacji Pisma św. jako auto
rytetu w sprawach wiary —  a powodowanie się w interpretacji Biblii 
powagą wielkich pisarzy Kościoła oraz samej instytucji Kościoła do
puszczając jedynie w formie pomocniczej —  Modrzewski zyskiwał dość 
dużą swobodę w zakresie realizacji własnych projektów reformatorskich. 
W rezultacie tych rozstrzygnięć wchodził w posiadanie dodatkowego 
argumentu na rzecz podważalności orzeczeń dotychczasowych soborów; 
niektóre z nich bowiem w sposób szczególny groziły pogłębieniem

8 Por. I, 426,
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i utrwaleniem rozdżwięków powstałych w łonie Kościoła, z drugiej zaś 
strony, zyskiwał możliwość przeniesienia wszelkich dyskusji doktrynal
nych, toczonych między nowo powstałymi kościołami i Kościołem rzym
skim, na wspólną płaszczyzną, w której rozstrzygnięcia byłyby podej
mowane w oparciu o jedyny autorytet respektowany przez wszystkie 
strony zaangażowane w spór —  autorytet Pisma.

W przekonaniu Modrzewskiego nie ulegało bowiem najmniejszej 
wątpliwości, że wspólny wszystkim chrześcijanom szacunek dla auto
rytetu Pisma św,, wsparty argumentami rozumu, doprowadzi do tak 
oczekiwanego zjednoczenia Kościoła. W tej sytuacji należało tylko ocze
kiwać podjęcia przez sobór dyskusji m d odpowiednimi problemami oraz 
umiejętnego pokierowania tą dyskusją. W obu tych sprawach Modrzew
ski spieszy uczestnikom soboru z pomocą; w  księdze O Kościele szkicuje 
zakres problemowy dyskusji soborowych i przedstawia własne propo
zycje wyjścia z impasu. Przyjrzyjmy się więc bliżej tym mediatorskim 
próbom Modrzewskiego.

MEDIATORSKI CHARAKTER PIERWSZEJ KSIĘGI O KOŚCIELE

Zacząć wypada od prezentacji problematyki ściśle teologicznej, której 
Modrzewski poświęcił wprawdzie stosunkowo mało miejsca (około 
23 procent pierwszej księgi O Kościele 9, niemniej jednak dotknął tu 
tych wszystkich zagadnień, które stały się źródłem najistotniejszych 
kontrowersji dzielących kościoły protestanckie od Kościoła rzymskiego, 
i tych także, które skłóciły od wewnątrz sam obóz protestancki. Rozpo
czynając XI rozdział księgi O Kościele Modrzewski pisał: „Sprawa uspra
wiedliwienia jest główną albo przynajmniej jedną z głównych, które 
ewangelików dzielą od katolików. Obecny rozdział jest tej sprawie po
święcony całkowicie; wśród dalszych można z trudnością znaleźć taki, 
który by się do niej nie odwoływał, nie podejmował na nowo dyskusji, 
nie wracał do niej” ia. Problem istotnie pojawia się na kartach księgi
O Kościele w różnej formie i w różnych okolicznościach, co ze względu 
na zasięg zależności, jakie wyznacza w obrębie doktryny teologicznej, 
jest całkowicie zrozumiałe, jednakże najbardziej znaczący jest tu wspom
niany wyżej rozdział XI. Już w jego wstępnych partiach natrafiamy 
bowiem na jeden z bardzo charakterystycznych dla Modrzewskiego 
sposobów rozsądzania kwestii spornych, mianowicie próby sprowadzenia 
przedmiotu kontrowersji do „sporu o słowa” .

9 Por. K. Górski, op. eit., s. 19.
18 I, 435.
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Na pytanie, w jaki sposób możemy być uznani za sprawiedliwych, 
czyli usprawiedliwieni, padają —  zdaniem Modrzewskiego — dwie, na 
pozór tylko. różne, odpowiedzi: protestanci źródło usprawiedliwienia 
widzą w samej wierze, katolicy zaś — w wierze połączonej z uczynkami. 
Modrzewski starannie zestawił te miejsca z Pisma św., w których jest 
mowa o usprawiedliwieniu, a żebrany materiał uprawomocnić miał kon
kluzję brzmiącą jak następuje: „W  Piśmie św. jest wiele powiedzeń, 
w których obiecuje się uczynkom to, co gdzie indziej przyznaje się 
wierze” u . Frycz nie zmierzał jednak do znalezienia formuły kompro
misowej; próbował, przywołując szereg ustępów Pisma św., dokonać 
takich zabiegów interpretacyj nych, które unaoczniłyby genezę sporu, 
leżącą, jak sugeruje, w szeregu niedomówień zawinionych przez obie 
strony.

Jeśli przyjmie się wersję, że do usprawiedliwienia wystarcza sama 
wiara, to nie wolno zapominać o kardynalnej prawdzie, że nie ma praw
dziwej wiary, której nie towarzyszyłyby dwie inne cnoty, a to: nadzieja 
i miłość; te zaś wydają owoce w postaci uczynków z miłości wypływa
jących. „Widocznie —  powiada Modrzewski —  jak nie można oddzielić 
owocu od drzewa, tak uczynku od wiary” I2. Prawdziwa wiara niesie ze 
sobą w sposób konieczny dobre uczynki.

Nasuwa się jednak pytanie z punktu widzenia rozpatrywanej kontro
wersji niezwykle interesujące: czy owe dobre uczynki mają moc zasługi 
dorównującej nagrodzie życia wiecznego i czy stanowiska zajmowane 
wobec tej kwestii przez dwie poróżnione między sobą strony istotnie 
są wzajem nieprzekładalne.

Powołując się na stanowisko luteran wyrażone w Augsburskim w yz
naniu wiary, a następnie na Obronę wyznania, zredagowaną przez Me- 
lanchtona (pamiętać trzeba o kompromisowości obu tych dokumentów, 
ułatwiającej Modrzewskiemu przeprowadzenie zamierzonego rozumowa
nia), Frycz zwraca uwagę na te sformułowania, które dopuszczają przy
jęcie tezy o pożytku płynącym z dobrych uczynków zarówno dla do
czesnego, jak i przyszłego życia. W sprawie tej przytacza Modrzewski 
także słowa Bucera: „Nie zaprzeczamy, że uświęcamy się także naszymi 
uczynkami — jak powiedział święty Jakub. Odpłaca bowiem Bóg każ
demu wedle jego uczynków. I nie ci, którzy słuchają zakonu, ale ci, 
co go wykonują, będą usprawiedliwienils. Ale nasze usprawiedliwienie, 
to jest ostateczne przyznanie i użyczenie żywota wiecznego, powstaje 
i zależy od usprawiedliwienia z wiary, z której pochodzą dobre uczynki 
i z której one czerpią to, że choć same z siebie nic nie znaczą, zasługują

«  I, 437.
12 I, 437.
11 Por. Rzym. 2, 13.
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jednak na życie wieczne” u . Ostateczną wersję stanowiska protestantów 
formułuje Modrzewski w oparciu o wypowiedź anonimowego pisarza 
protestanckiego (niezgodną zresztą z radykalną formułą tego problemu 
podaną przez Lutra), który zwalczając wprawdzie pogląd o zasłudze 
dorównującej, daje jednak pozytywne rozwiązanie trudności tkwiącej 
w zrozumieniu pojęcia „nagrody” , uwikłanego w tak specyficzny kontekst 
znaczeniowy. Otóż, wedle owego autora, czyny dobre są miłe Bogu 
i owocne dla spełniających je: zsyłają na nich bowiem rozliczne dobro
dziejstwa, Dzieje się zaś tak nie dlatego, iżby ludzie ci swoimi czynami 
zasługiwali sobie na łaskę owych dobrodziejstw, ale dlatego, że łaska
wość boska sama z siebie taką nagrodę ustanowiła. Jest to więc jakby 
powtórzenie formuły Melanchtona z Apologii, ale posiadające tę zaletę, 
że nie nakłada obowiązku ustosunkowywania się do innych miejsc tego 
samego utworu, w którym Mełanchton odrzuca kategorycznie tezę gło
szącą zasługę dobrych uczynków dla usprawiedliwienia, i przyjmuje 
formułę ściśle luterańską usprawiedliwienia z samej w iary1S.

„Opozycyjne” stanowisko katolików przedstawione jest w księdze
O kościele na podstawie cytatów pochodzących z Pisma św. oraz wielu 
różnych pisarzy (m. in. Erazma z Rotterdamu, Hozjusza, Pighiusza). 
Frycz nie wdaje się tutaj w rozważania niuansów teologicznych, szcze
gólnie ważnych dla przedstawienia istoty sporu. Pomija całkowicie pro
blem wolnej woli i tak ważne dla katolików zagadnienie współdziałania 
człowieka z łaską bożą. Dlatego też stanowisko Pighiusza, które Frycz 
traktuje jako jedną z wzorcowych wersji przedstawiania tego problemu 
przez obóz katolicki, nie wydaje się być wyborem najszczęśliwszym 
z punktu widzenia dbałości o wierne oddanie ducha doktryny, ale za to 
jest niezwykle korzystne z punktu widzenia wymogów taktyki przez 
Frycza obranej. Według twierdzenia Pighiusza, katolicy, którzy utrzy
mują tezę o skuteczności dobrych uczynków w perspektywie zbawienia, 
także dokonują pewnych obwarowań, stwierdzających mianowicie, że 
wprawdzie zgodnie z Zakonem przykazane jest nam czynić dobrze w za
mian za nagrodę życia wiecznego, wszystko jednak, co zasługuje na 
jakąkolwiek zapłatę, nie wywodzi się z nas samych, ale powodowane 
jest zsyłaną na człowieka łaską bożą.

Cały ten wywód posłużył Modrzewskiemu do sformułowania takiej 
oto konkluzji: „To, co powiada ewangelik, że uczynki są dla pełniących 
je owocne bez ich zasługi dzięki jedynie dobroci Boga, katolik wyraża

14 I, 450,
15 W Apologia Canfessionis Augustanae. czytamy: „Docemus operibus fidelium 

proposita, et promissa esse premia. Docemus bona opera meritoria esse, non remis- 
sionis peccatorum, gratiae, aut iustificationis. Haec enim tantum fide consequimur, 
sed aliorum premiorum corporalium et spiritualium, in hac vita, et post hanc 
vitam, quia Paulus inquit” (Ph. Melanchthonis Opera quae supersunt omnia, 
t. XXVII, Brunsvigae 1859, col. 479).
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w słowach, że na jakąkolwiek chwałę lub nagrodę one zasługują, nie jest 
to sprawą ich samych, ale w zupełności sprawą łaski, —■ Ale jeżeli odło
żywszy spory o słowa ocenimy rzecz rozważnie, nie znajdziemy różnicy 
między tym, co owocne, a tym, co zasłużone” u .

Na podstawie powyższych przesłanek oponuje Modrzewski przeciwko 
radykalnej formule luterańskiej „pecca fortiter, crede firmius” . Niedo
rzecznością jest bowiem —  jego zdaniem — zalecać ufność w miłosier
dzie boskie tym, którzy pogrążeni w plugastwie nadużywają zbawiennej 
nauki, by popuszczać wodze swej nikczemnościlr. Z drugiej strony, spie
szy on jednak z deklaracją podejmującą wątek czysto protestancki: 
„Nie uczyni się żadnej ujmy —  czytamy —- chwale pośrednika, gdy 
jedno i drugie [wiara i uczynki] mieć będzie chwałę tylko przez niego, 
jak mówił Paweł: «kto się chlubi, niech w Panu się chlubi»” ls. Bo, przy
znaje Modrzewski, niezależnie od tego, że nikt nie jest w stanie wypeł
nić wymogów Prawa, to i te uczynki, które są uznane przez Boga ża 
dobre, pochodzą z łaski udzielanej, przez Chrystusa człowiekowi ożywio
nemu prawdziwą wiarą.

Sprawiedliwość chrześcijanina jest podwójna: wewnętrzna i zewnętrzna. 
Ta pierwsza tkwi w człowieku; źródłem jej jest wiara, nadzieja i miłość, 
a stopień jej doskonałości zależy od doskonałości tych cnót — na nich 
bowiem, nie tylko na wierze, opiera się ocenę życia chrześcijanina. Atoli, 
sprawiedliwość ta polegając na uczynkach, jest równie jak one ułomna 
i niezdolna zadośćuczynić Prawu, Druga zaś ■— sprawiedliwość zewnę
trzna — niezależna zupełnie od uczynków człowieka, jest doskonałą 
sprawiedliwością Chrystusa przydawaną przez Boga tym, którzy w Chrys
tusa wierzą i w nim pokładają całą nadzieję na zbawienie. Skoro więc —■ 
konkluduje Modrzewski —  dana nam jest sprawiedliwość jedna i druga, 
baczyć należy tylko na granice każdej z nich, -a znikną wszelkie nieporo
zumienia, ujawni się pozorny charakter sporu dzielącego Kościół na wro
gie obozy.

Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzając owe dystynkcje w przed
miocie sprawiedliwości chrześcijanina Frycz nie zmierzał do znale
zienia formuły ekwiwalentnej luterańskiemu rozróżnieniu sprawiedli
wości Chrystusowej i wypływającej z niej sprawiedliwości wtórnej, cał
kowicie niezależnej od woli człowieka. W swoich zabiegach mediacyj
nych usiłował on jednak zawrzeć w katolickiej formule podwójnej spra
wiedliwości takie treści, które by mogły jednocześnie usatysfakcjonować 
teologów protestanckich. W  dalszych wywodach podkreśla bowiem wielo
krotnie, że sprawiedliwość chrześcijanina polega na odpuszczeniu mu

«  I, 449.
»  Por. I, 438.
“  I, 437.
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grzechów19, że jest sprawiedliwością poczytywanąao; wiarę człowieka 
poczytuje się mianowicie za sprawiedliwość, bez żadnego baczenia na 
jego uczynki. I tu znowu zabieg charakterystyczny dla metody Modrzew
skiego. Aby podbudować swoje stanowisko, któremu nadał formę bardzo 
zbliżoną do protestanckiej, powołuje się na autorytet jednego z najza
gorzalszych przeciwników Lutra —  katolickiego teologa Pighiusza, pisząc
o tym ostatnim: „Ten skoro wykazał, że nigdy nie czynimy wystarcza
jąco zadość zakonowi, dodaje: Bóg przyszedł nam z pomocą przez Chrys
tusa, w którym ■— nie zaś w nas samych —  jesteśmy usprawiedliwieni 
wobec Boga, i to nie w naszej, ale w jego sprawiedliwości; jest ona nam, 
jednoczącym się z nim, w ten sposób poczytywana, że pozbawieni włas
nej sprawiedliwości, jesteśmy usprawiedliwieni poza nami, w Chrys
tusie. Posłuszeństwo Chrystusa może być poczytywane nam, którzy je
steśmy z nim zespoleni, w ten sposób, jakby było nasze, tak że przez 
nie i my także jesteśmy poczytywani za sprawiedliwych” 21.

Przykład zaczerpnięty z analizy problematyki usprawiedliwienia jest 
dobrą ilustracją przyjętych przez Modrzewskiego w całej pierwszej księ
dze O Kościele metod łagodzenia i likwidowania kontrowersji teologicz
nych. We wszystkich tych przypadkach, w których uważał to za możliwe, 
wykazywał, że powodem tych kontrowersji są nieporozumienia słowne, 
wypływające z używania nieostrych  terminów i mało precyzyjnych sfor
mułowań; w innych zaś przypadkach, unikając pod jakimkolwiek po
zorem prób tworzenia nowych formuł, usiłował wskazać źródła niepo
rozumień leżące, jego zdaniem, w nadmiernym eksponowaniu pewnych 
twierdzeń zawierających wprawdzie treści prawdziwe, lecz pełny sens 
zyskujących dopiero w zestawieniu z innymi, które same w sobie też 
nie posiadają pełnej autonomii znaczeniowej. Innymi słowy, Modrzewski 
wykazywał, że źródło nieporozumień tkwi m. in. w tym, że strony toczące 
spór, nie tworząc wprawdzie błędnych z punktu widzenia zawartości 
Pisma św. formuł, błądzą w tym, że prawdę cząstkową akcentują w spo
sób nadmierny, usuwając jednocześnie w cień inne, równie ważne prawdy
— a przecież wszystkie prawdy dopiero łącznie dają pełny obraz rzeczy,
0 której traktują.

W  ścisłym związku z omawianą wyżej problematyką usprawiedli
wienia pozostaje kwestia uzgodnienia poglądów obozu protestanckiego
1 Kościoła katolickiego w sprawie pokuty. Co do jej pierwszej części 
składowej, a mianowicie skruchy (contritio), — stwierdza Modrzewski — 
nie ma właściwie żadnych różnic w stanowisku teologów obu stron. 
Pewne rozbieżności istnieją jednak w przedmiocie drugiego elementu

18 Por. I, 441 i nast.
20 I, 443.
21 I, 445.



M odrzewski —  koncepcje reform y Kościoła 67

pokuty — spowiedzi (confessio), i to zarówno co do jej formy, jak też 
co do uznawania jej za niezbędny element pokuty. Jeśli idzie o formę 
spowiedzi, to Modrzewski, wzorem Melanchtona, zdaje się nie przywią
zywać większej wagi do utrzymania rygoru wyznawania podczas spo
wiedzi wszystkich grzechów i opisywania towarzyszących ich powsta
waniu okolicznościls, jest jednak skłonny zdecydowanie bronić koncepcji 
utrzymania spowiedzi, atoli nie ze względu — co wyraźnie podkreśla — 
na jej niezbędność w dopełnieniu aktu pokuty, lecz z powodów czysto 
pedagogicznych.

Najpoważniejsze kontrowersje koncentrują się jednak wokół sprawy 
zadośćuczynienia; przedmiotem sporów jest tu problem przynależności 
zadośćuczynienia do pokuty jako jej części składowej. W innym sformuło
waniu istota tego sporu wyraża się w pytaniu o to, czy satysfakcja 
pojmowana jako część składowa pokuty jest jakąś formą zadośćuczynie
nia za popełnione grzechy,

I tutaj, podobnie jak przy okazji analiz dotyczących problematyki 
usprawiedliwienia, przytacza Modrzewski szereg ustępów z Pisma św. 
i dzieł ojców Kościoła, które podkreślać mają potrzebę czynienia po
kuty —  zadośćuczynienia za grzechy. Powołując się na Wiruezjusza, 
szesnastowiecznego polemistę katolickiego, powiada Modrzewski, iż nasze 
zadośćuczynienie nie usprawiedliwia nas przed Bogiem; polega ono na 
tym mianowicie, że uświadamiamy sobie potrzebę pokuty, prosimy
o przebaczenie za winy i rozpoczynamy nowe życie. Jednakże dziełem 
zadośćuczynienia może być zmiana wyroku bożego, bo wprawdzie winę 
darowano nam ze względu na zasługi i śmierć Chrystusa, ale kara do
czesna, która spada na grzeszników, może być zmniejszona lub darowana 
ze względu na owoce, jakie rodzi pokuta. Modrzewski podkreśla następnie 
identyczność powyższych sformułowań z tymi, które zawiera Interim  
augsburskie. Z kolei cytuje też Melanchtona, który pisze: „Prawda to 
zupełna, że łagodzi się karę przez całkowite nawrócenie się i dobre 
uczynki polecone przez Boga 23, i wspomina także o analogicznym w tej 
sprawie stanowisku Kalwina.

Wykazawszy w ten sposób podkreślaną przez obie strony zaangażo
wane w spór potrzebę praktykowania pokuty, zgodnie z przytoczonym 
w tej sprawie autorytetem Pighiusza, odmawia Modrzewski zadośćuczy
nieniu uznania go za część składową pokuty, uznaje je natomiast za jej

a  Melanchton w Confessio Augustana tak określa stanowisko protestantów 
w  tej kwestii: „Sed de confessione docent, quod enumeratio delictorum non sit 
necessaria, nec sint onerandae conscientiae cura enumerandi omnia delicta, quia 
impossibile est omtiia delicta recitare, ut testatur Psalmus, Delicta quis intelligit?” 
(Ph. Melanehthonis Opera quae supersünt omnia, t, XXVI, col, 303),

23 X, 431,
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następstwo, jako nader godny uwagi owoc pokuty2i. W  takiej sytuacji
— konkluduje Modrzewski —  nie ma powodów do prowadzenia sporu
o zadośćuczynienie: spór taki jest tylko sporem o słowa. Wszyscy doma
gają się bowiem owoców pokuty: jedni mówiąc, że nie należy im dawać 
nazwy zadośćuczynienia, a drudzy tej nazwy się dla nich domagając.

Modrzewski wprawdzie nigdzie w tekście nie przyznaje pokucie wa
loru sakramentu —  nie nazywa pokuty expressis verbis sakramentem, 
mając zapewne na uwadze stanowisko Lutra w tej kwestii, to jednak 
przy innej okazji25, powstrzymując się od tonu arbitralnego przyznaje 
słuszność tym, którzy rozgrzeszeniu przypisują rangę sakramentu. Trzeba 
jednak od razu zaznaczyć, że jest to wypowiedź umieszczona w kon
tekście rozważań o naturze sakramentu w wersji bliskiej rozumieniu 
protestanckiemu (w wersji Melanchtona) i wyrażona jest przypuszczalnie 
z pełnią świadomości, że w tych ramach może się z powodzeniem po
mieścić 2e. Nie chcę przez to oczywiście sugerować, jakoby Modrzewski 
usiłował przykrawać katolicką doktrynę do protestanckiej i uznawać jej 
słuszność o tyle tylko o ile dostrzegał możliwość jej adaptacji do doktryny 
protestanckiej, podkreślam jednak raz jeszcze dążność Modrzewskiego 
do odnajdowania za wszelką cenę możliwie najszerszych, wspólnych dla 
obu stron, obszarów doktrynalnych. W tym też duchu, jak zobaczymy 
poprowadzi Modrzewski swoje rozważania na temat niezwykle silnie 
eksponowanej przez obie strony kontrowersji dotyczącej nauki o sakra
mentach.

Wywód swój rozpoczyna Modrzewski od przedstawienia definicji sa
kramentu sformułowanej przez Piotra Lombarda, który powiadał, że 
właściwym sakramentem jest to, co w taki sposób jest znakiem łaski 
bożej i widzialnym kształtem niewidzialnej łaski, że nosi w sobie jej 
wyobrażenie i jest jej przyczyną %1, i wskazuje na fakt, że definicja ta, 
czemu dawał wyraz jej autor, nie sankcjonuje wcale sakramentalnej 
rangi małżeństwa. Z małżeństwem nie łączy się bowiem w sposób niero
zerwalny gwarancja jakiejś specjalnej łaski i jest ono jedynie środkiem 
zapobiegawczym przeciwko grzechowi. Zresztą, podkreśla Frycz, nie tylko 
Piotr Lombard pozbawił małżeństwo godności sakramentalnej; to samo 
czynił komentator jego dzieł — Durandus, a według świadectw Erazma 
z Rotterdamu, na którego pisma Modrzewski się powołuje, także św. Hie-

24 Por. przypis 32: „Nos igitur...”
23 I, 466.
28 W Apología confessionis Augustanae czytamy: „Si" sacramenta vocamus 

ritus, qui habent mandatum Dei, et quibus addita est promissio gratiae, facile est 
indicare quae sint proprie sacramenta [...] Vere igitur sunt -sacramenta, Baptismus, 
Coena Domini, Absolutio, quae est sacramentum poenítenciae. Nam hi ritus habent 
mandatum Dei, et promissionem gratiae, quae est propria novi Testamenti” 
(t. XXVII, col. 570).

«  Por, I, 462.
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ronim. Dalej, Modrzewski odwołuje się do autorytetu św. Ambrożego 
i przypomina, że w rozprawie specjalnie poświęconej omówieniu, sakra
mentów wymienia on tylko dwa: sakrament chrztu i wieczerzy. Fakt ten 
komentuje Modrzewski słowami: „Nie myślę, by ten święty człowiek 
pominął to [resztę sakramentów] przez zapomnienie lub niewiedzę; raczej 
w jego czasach nie była jeszcze ustalona ich liczba” 2S, Zamierzonym efek
tem tego wywodu miało być —  jak się wydaje — zwrócenie uwagi teo
logów na konwencjonalno-historyczny charakter liczby uznawanych 
w Kościele rzymskim sakramentów.

Przyczyny różnic w liczbie uznawanych sakramentów należy poszu
kiwać •— zdaniem Frycza —  w różnorodnych sformułowaniach samych 
definicji sakramentu. Tak np. definicja sakramentu, obowiązująca w obo
zie protestanckim,. istotę sakramentu upatruje w tym, że jest on cere
monią ustanowioną przez Boga jako świadectwo odpuszczenia grzechów 
i połączenia się Chrystusa z tymi, którzy należycie tę ceremonię odpra
wiają. Stąd uznanie przez protestantów jedynie dwóch sakramentów: 
chrztu i wieczerzy. Definicje zaś funkcjonujące w Kościele katolickim 
(bo podkreślić trzeba ówczesny brak jednomyślności w tym względzie 
w łonie samego Kościoła katolickiego) dopuszczały powiązanie sakra
mentów także z innymi rodzajami łaski bożej — nie tylko z łaską od
puszczenia grzechów —  rozszerzając w ten sposób zakres pojęcia „sakra
ment” także na takie czynności rytualne, jak bierzmowanie, ostatnie na
maszczenie, małżeństwo. „Widoczne z tego ■— pisze Modrzewski — że 
sporu między stronami o liczbę sakramentów nie powoduje rzecz sama, 
ale słowo, któremu nie zawsze przypisuje się to samo znaczenie. Zależ
nie zaś od tego, jakie różni ludzie przyjmują znaczenie, uznają taką lub 
inną; liczbę sakramentów, a nawet ci sami nie zawsze postępują tak 
samo” 29.

Modrzewski nie usiłuje wprawdzie sugerować w tym przedmiocie 
rozstrzygnięć ostatecznych, nie formułuje jakiejś uniwersalnej definicji 
sakramentu, która by miała zadośćuczynić intencjom wszystkich grup 
opozycyjnych zaangażowanych w spór o istotę sakramentu, niemniej jed
nak, w sposób niezobowiązujący, przedstawia własny pogląd na tę sprawę. 
Przede wszystkim, przychyla się do stanowiska tych, którzy nie przyznają 
rangi sakramentu małżeństwu. Odrzuca także bierzmowanie i ostatnie 
namaszczenie; obie te ceremonie były, jego zdaniem, sakramentami za 
czasów apostolskich, kiedy jednocześnie ze znakiem rytualnym spływały 
na uczestniczących w sakramencie widzialne dary i łaski. Skłonny jest 
natomiast uznać aktualność sakramentu kapłaństwa, za którym — w jego 
przekonaniu — przemawia fakt, iż przez nałożenie rąk nadawano w Koś-

28 I, 463.
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, ciele apostolskim zdolność do głoszenia Ewangelii i udzielania sakra
mentów, a słowa św. Pawła: „Nie zaniedbuj łaski, która dana ci została 
przez proroctwo z kładzeniem rąk kapłańskich” 30, są dowodem trwałości 
tego związku łaski bożej ze znakiem, który ją zsyła. Do tego dochodzą 
uznawane przez wszystkie strony sakramenty chrztu i wieczerzy; za ich 
pośrednictwem otrzymujemy odpuszczenie grzechów i jednoczymy się 
z Chrystusem dzięki jego ofierze na krzyżu. Do trzech wyżej wymie
nionych Modrzewski dodaje, o czym już wspominaliśmy, sakrament roz
grzeszenia. Kształt nigdzie zresztą explicite przez Modrzewskiego nie 
wypowiedzianej formuły jego własnej definicji sakramentu byłby zatem 
w przybliżeniu taki oto; sakrament jest to znak widzialny zsyłający na 
człowieka łaskę bożą odpuszczającą grzechy i jednoczącą z Chrystusem 
lub nadającą człowiekowi godność sprawowania określonych funkcji sa
kralnych.

Sama formuła definicji sakramentu i —  co się z tym wiąże — uzna
nie określonej liczby sakramentów nie ma jednak w tym kontekście zna
czenia pierwszorzędnego. Wskazawszy na źródło nieporozumień w tej 
materii, tkwiące właśnie w rozbieżnościach w samych definicjach sakra
mentów, Modrzewski nie usiłuje petryfikować własnych propozycji, prze
ciwnie, gotów jest podporządkować swoje poglądy ostatecznemu roz
strzygnięciu tej kwestii przez prawomocny sobór powszechny.

Inny, nie mniej ważny aspekt kontrowersji, stanowiący istotne zagro
żenie dla dokonania likwidacji różnic w zapatrywaniach na sprawę sa
kramentów, jest przez Modrzewskiego niemal pominięty milczeniem. 
Tak oto bowiem, w pewnym momencie referowania stanowiska protestan
tów w kwestii części składowych sakramentu, Modrzewski powiada: 
„Czy wiarę uważa się za część składową sakramentów, czy za rzecz 
przy nich potrzebną, to już całkiem nie należy do sprawy. Wystarczy, 
że wiara jest tym, czym poznajemy tajemnice sakramentów” 3I. Jeśli 
idzie o zdanie ostatnie,’ to istotnie żadna z zainteresowanych stron nie 
mogła mieć zastrzeżeń do jego merytorycznej poprawności. Jednakże 
różnica, jaką wyznaczały dwie opozycyjne formuły działania sakramen
tów — bo o to przecież w przytoczonym fragmencie powinno chodzić: 
„ex opere operato” katolików i „ex fide” protestantów — trwać miała 
dalej i musiała w dalszym ciągu usuwać w cień wszelkie teoretyczne 
rozważania nad możliwościami ujednolicenia poglądów w sprawie sakra
mentów 3S. Tę dążność Modrzewskiego zmierzającą do pomniejszania waż

30 I, 466.
31 I, 485.
3- Melanchton w Apologia confessionis Augustanae, wśród błędnych założeń

stanowiących fundament dla rozumienia funkcjonowania sakramentu pokuty
w kościele rzymskim, wymienia m. in. takie oto:- „Quod per bona opera extra
gratiam facta, mereamur ex pacto divino gratiam” oraz „Quod susceptio sacramenti
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ności istotnych różnic doktrynalnych i jego próby skierowania dyskusji 
na obszary, w których dostrzegał możliwości znalezienia wspólnych 
płaszczyzn, należy odnotować właśnie jako jeden z elementów jego tak
tyki jako reformatora-ekumenisty, która usprawiedliwiała w pewnej 
mierze nieuniknione uproszczenia natury teologicznej.

Kolejnym zagadnieniem, któremu Modrzewski w swoich rozważaniach 
poświęcił stosunkowo dużo miejsca, jest niezmiernie żywotny w pierw
szym okresie reformacji spór toczony wokół problemu obecności ciała 
i krwi Chrystusa w sakramencie wieczerzy.

Przedstawiwszy w skrócie opozycyjne stanowiska w tej kwestii, Mo
drzewski wyraził przekonanie, że spór ten pozbawiony jest wszelkiego 
znaczenia zarówno z punktu widzenia interesów Kościoła, jak i z punktu 
widzenia dbałości o należytą organizację życia, chrześcijańskiego. W tym 
przypadku autor księgi O Kościele zaleca jedynie rozsądną, jego zdaniem, 
postawę agnostyczną.

Deklaracje Modrzewskiego, mające na celu podkreślenie jego agno- 
stycznej postawy w tej materii, nie przeszkadzały mu jednak w sugero
waniu własnych poglądów na ten temat. Gwarantowały wszelako tym 
jego spostrzeżeniom specyficzny modus vivendi —  sądów wypowiada
nych jak gdyby w zawieszeniu, nie posiadających żadnej mocy wiążącej 
nie tylko dla czytelników jego pism, ale poniekąd także i dla niego sa
mego. Bo chociaż wypowiedzi, spośród których jedna zostanie niżej 
przytoczona, nie powinny budzić żadnych wątpliwości, że ich autor przy
jął pogląd głoszący realną obecność ciała i krwi Chrystusa w wieczerzy, 
to inne miejsca pierwszej księgi O Kościele naruszają w pewnym sensie 
zasadność tej supozycji. Ale oddajmy głos Modrzewskiemu. „Skoro rze
czywiste ciało i krew pańska dawane nam są wraz z chlebem i kielichem 
pańskim —  pisze on —• trzeba te dary przyjąć, . ponieważ nie są one . 
igraszką Boga z nami, ale wiernym dotrzymaniem tego, co podaje nam 
i udziela w słowach” 3S. W innym miejscu jednak Modrzewski mówi
o dwóch sposobach spożywania ciała i krwi pańskiej, stosownie do ele
mentów, z jakich składa się sakrament wieczerzy. Tak oto znak, czyli 
chleb i wino, przyjmuje się cielesnymi ustami, zaś rzeczy święte — tj. 
samo ciało i krew Chrystusa — „ustami wiary” u . Słuszność tego stano
wiska argumentuje powołując się na niezwykle trafne, jego zdaniem,

poenitentiae, ex opere operato, sine bono motu utentis hoc est, sine .fide in Cristum, 
consequatur gratiam” . I dalej pisze co następuje: „Nos igitur, ut explicaremus 
pias conscientias ex his labyrinthis Sophistarum, constituimus duas partes poeni- 
tentiae, videlicet contritionem, et fidem. Siquis volet adders tertiam, videlicet, 
dignos fructus poenitentiae, hoc est, mutationem totius vitae ac morum, in melius, 
non refragabimur” (t. XXVII, col. 540).

33 I, 472.
3i X, 469—470.
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powiedzenie św. Augustyna brzmiące jak następuje: „Po co przygotowu
jesz zęby i żołądek? Wierz a spożyłeś” .

Przechodząc do omawiania problemu przemiany chleba i wina w ciało 
i krew pańską Frycz zwraca uwagę przede wszystkim na fakt (przyta
czany za Erazmem), że Kościołowi pierwszych wieków nie było znane 
pojęcie transsubstancjacji rozumianej jako przeistoczenie substancji 
chleba i wina w substancje ciała i krwi Chrystusa.

Zdaniem Modrzewskiego, cały sens „przemiany” , „przeistoczenia” 
polega na tym, że skutkiem błogosławieństwa chleb, ze zwykłego poży
wienia zrobionego na świecki użytek, staje się chlebem świętym: podaje 
się bowiem przezeń rzecz świętą. Akt „przemiany” zachodzi, trzeba o tym 
pamiętać, w ramach obrzędu sakramentalnego, i to wyznacza specjalny, 
mistyczny charakter tego aktu. Skoro zaś, podobnie jak w innych sakra
mentach, tak i w sakramencie wieczerzy mamy znak i rzecz nim ozna
czoną, przeto chleb i wino nie potrzebują tracić swych wartości substan
cjalnych, by należycie do końca wypełnić swoje funkcje sakramentalne. 
Nie ma bowiem żadnych racji, dla których w  tym właśnie przypadku 
należałoby poniechać ważnej dla wszystkich innych sakramentów inter
pretacji ich materialnych symboli. „Czyż tym, co się poleca spożywać 
Żydom na pamiątkę wyjścia z Egiptu, nie jest baranek? A jednak mówi 
się o nim: Albowiem to jest phase, czyli przejście Pana. Czyż to —: pisze 
Modrzewski — czym jesteśmy skrapiani dla odpuszczenia grzechów, nie 
jest wodą? A jednak nazywa się kąpielą odrodzenia. Jeżeli się tedy 
przyznaje takie nazwy owym substancjom bez ich przemiany, to po cóż 
wymyślać przemianę czy ustanie istnienia chleba, dlatego, iż się o nim 
mówi, że to ciało Chrystusa? Spróbujmy dociec, jak się używa takich 
porównań. Jak woda obmywa brud ciał, tak chrzest •— zmazy duszy. 
Jeśli usunąłbyś z chrztu substancję wody, na czym miałoby polegać 
porównanie? Jeśli z sakramentu wieczerzy pańskiej usuniesz w podobny 
sposób substancję chleba, jak zdołasz utrzymać porównanie zawarte w po
wiedzeniu: jak ciała nasze żywią się chlebem i winem, tak dusze nasze 
ciałem i krwią Chrystusa?” 35. Wszystko to zaś wypowiedziane jest w kon
tekście stwierdzenia głoszącego, że chociaż od soboru laterańskiego Kościół 
uznaje dogmat transsubstancjacji to jednak wiele uchwał soborów wcześ
niejszych zmieniły sobory po nich obradujące. I w nadziei na to, że sobór 
trydencki zajmie się rozważeniem sensowności i konieczności tego dog
matu dla wiary chrześcijańskiej, Modrzewski kończy swoje dywagacje 
na ten temat.

Stanowisko zajęte w kwestii transsubstancjacji wyznaczało także po
stawę Modrzewskiego względem zagadnienia przechowywania eucharystii 
i specjalnych, rytuałem wyznaczonych sposobów oddawania jej czci.

35 I, 474.
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Ani więc przechowywanie jej w służących do tego celu pomieszczeniach, 
ani oddawanie jej czci w czasie specjalnie do tego powołanych obrzędów 
nie powinno ■— jego zdaniem — mieć miejsca, Modrzewski przypomina, 
że chleb dany jest nam po to, byśmy go spożywali, a wino po to, byśmy 
je pili, I Kościół nie ma potrzeby ani też nie powinien postanawiać w tym 
zakresie dodatkowo, nic, czego Chrystus słowami swoimi nie postanowił.

Podejmując ostatni z poruszonych w pierwszej księdze O Kościele 
kontrowersyjnych problemów teologicznych — zagadnienie sposobu 
pojmowania ofiary mszy św. —  Modrzewski raz jeszcze daje wyraz swej 
niechęci do autorytatywnych rozstrzygnięć, potwierdza swoją konsekwen
cję w pomijaniu okazji do tworzenia formuł tak skonstruowanych, by 
w sposób jednoznaczny forytowaly określoną ortodoksję, przekreślając 
tym samym zasadność odpowiednich formuł ortodoksji innej. Nie znaczy 
to jednak, że w tych na pozór beznamiętnych rozważaniach mediatora, 
z których wyciąganie ostatecznych wniosków pozostawione jest osobom 
lub instytucjom bardziej kompetentnym, nie można znaleźć implicite za
wartych preferencji i sądów autora.

Wspomniane wyżej kontrowersje wokół problemu traktowania 
mszy św. jako ofiary ■ przebłagalnej za grzechy Modrzewski próbuje 
przedstawić w sposób obiektywny, nie wypowiadając własnych przeko
nań i ograniczając się do zreferowania różnych stanowisk w tej kwestii. 
Taką przynajmniej składa deklarację. Lektura odpowiedniej partii tekstu 
daje jednak nieodparte przekonanie, że Modrzewski nie akceptował 
rzymskiej doktryny przypisującej mszy św. znaczenie ofiary przebła
galnej za grzechy. Inna sprawa to sposób, w jaki Modrzewski komuni
kuje własne przekonania. Wywód rozpoczyna się od próby wyjaśnienia 
znaczenia słowa „ofiara” . Przytoczywszy różne rozumienia tego słowa 
przez pisarzy kościelnych i apostołów oraz dokonawszy rozróżnienia na 
ofiarę przebłagalną i dziękczynną, Modrzewski akcentuje trafność rozu
mienia słowa „ofiarować” przez pierwszych chrześcijan. Dla nich — pisze
— słowo to oznaczało „mniej więcej tyle, co odprawiać ofiarę wieczerzy 
pańskiej ku wspomnieniu dobrodziejstw Chrystusowych, jak to sam 
Chrystus polecił mówiąc: spożywajcie ciało moje, które za was zostanie 
wydane, pijcie krew moją, która za was będzie przelana. Czyńcie to na 
mą pamiątkę” S6. Ten charakter mszy św. — jako pamiątki krwawej ofiary 
na krzyżu —  potwierdzać ma także autorytet słów św. Tomasza z Akwinu: 
„Sakrament ten (eucharystii) ze względu na przeszłość, do której się 
odnosi, nazywany jest ofiarą w takim stopniu, w jakim jest wspomnie
niem męki pańskiej, która była prawdziwą ofiarą” 31. Ponadto, przytacza-

ss I, 481.
!! Cz. 3, kw. 73, art. 4.
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jąc fragment I listu św. Pawła do Koryntian 3S, w którym apostoł zaka
zuje chrześcijanom brania udziału w ofiarach składanych przez pogan, 
Modrzewski wykazuje, że ustęp ten nie może służyć jako argument na 
rzecz przebłaganego charakteru ofiary mszy św, I jakkolwiek formalnie 
ostateczny sąd został zawieszony i autor uniknął drażliwej formuły, to 
w sposób nie pozostawiający wątpliwości dał wyraz swoim przekonaniom 
w tej kwestii. Wskazał jednocześnie szereg uznanych przez Kościół rzym
ski autorytetów, które sankcjonowałyby uzgodnienie poglądów w tym 
przedmiocie z wersją protestancką. Pisarze protestanccy bowiem z całą 
ostrością ujawniali konsekwencje akceptacji przebłagalnego charakteru 
mszy ŚW. i bezwzględnie odrzucali tę tezę3B.

Tego samego typu wywód spotykamy przy okazji omawiania pro
blemu kultu świętych. Ze względu na fakt, że w Piśmie św. nie ma 
przekonujących nakazów sankcjonujących i zalecających oddawanie 
specjalnej czci świętym, Modrzewski proponuje pozostawić sprawę mod
litwy do świętych indywidualnemu uznaniu chrześcijanina dopóty, do
póki Kościół nie znajdzie jednoznacznych orzeczeń Pisma w tym 
względzie. Wszelako prywatna, jeśli tak można powiedzieć, opinia Fry
cza wyrażona przy okazji referowania poszczególnych stanowisk w tym 
sporze, pokrywa się całkowicie ze stanowiskiem protestanckim i więcej 
nawet, jest zbudowana w oparciu o identyczny —■ z zawartym w Kon
fesji augsburskiej —  argument. W księdze O Kościele czytamy; „Pis
mo św. w różnych miejscach nie pozwala, abyśmy się wahali w naszych 
modlitwach; żąda w nich od nas stałej wiary, A wiara jest ze słowa bo
żego. Właśnie słowo boże każe nam wzywać Boga w imię Chrystusa, aby 
za jego pośrednictwem otwarł się nam dostęp do Ojca, abyśmy przy jego 
wstawiennictwie mogli dojść do tronu łaski. Poświadczają to wyraźnie 
słowa apostołów i proroków. Czyż jest gdzie coś takiego o innych świę
tych?” i0. A  oto słowa Konfesji augsburskiej: „Sed Scriptura non docet 
invocare Sanctos, seu petere auxilium a Sanctis, Quia unum Christum 
nobis proponit mediatorem, propiciatorem, Pontificem, et intercesso- 
rem” 4ł. Ta zbieżność poglądów, zapewne nie przypadkowa i z rozmysłem 
sugerująca wyraźnie określone rozstrzygnięcie, została, jak się zdaje,

88 1 0 )  14— 21.

89 W Confessio Augustana czytamy: „Sanctiflcati sumus per oblationem Iesu 
Christi semel. Item, una oblations consumavit in perpetuum sanctificatos. Item, 
scriptura docet, nos coram Deo iustificari per fidem In Christum, cum credimus 
nobis remitti peccata propter Christum. lam si Missa delet peccata vivorum et 
mortuorum ex opere operato, contingit iustificatio ex opere Missarum, non ex fide, 
quod scriptura non patitur. Sed Christus iubet facere in sui memoriam, quare 
Missa instituta est, ut fides in iis qui utuntur sacramento, recorderetur quae 
beneficia accipiat per Christum, et erigat et consoletur pavidam conscientiam” 
(t. XXVI, col. 299—300).

40 I, 461.
41 Confessio Augustana, t. XXVI, col. 290.



Modrzewski —  koncepcje reform y Kościoła 75

także Z rozmysłem osłabiona i utajona niejako przez ową deklarację, 
: 'która uznawała, żfe brak jest odpowiednich przesłanek dla podejmowania 

ro zs trz y g n ię ć  ostatecznych. Tak więc taktyka mediatora raz jeszcze 
■£wzięła w Modrzewskim górę nad jego postawą teoretyczną jako arbitra 
■^doktryny teologicznej.

Kiedy Modrzewski przechodzi do omawiania spraw nie należących już 
; do sfery dogmatycznej, zakres jego zainteresowań wyznaczany jest w  dal- 
' szym ciągu dążnością do stworzenia podstaw dla zjednoczenia w jedną 

^Wspólnotę wszystkich kościołów chrzęścijańskich. „Skoro jednak zbliża 
i:'się, jak powiadają, czas jego [soboru] odbycia, należy rozważyć, czy nie 
i: można by znaleźć jakiego sposobu połączenia się z kościołami, które 
i" teraz są od nas odłączone i których nie dopuszczamy do łączności 
; i wspólnoty z nami nie tyle z innych powodów, ile raczej z powodu, tych  
:: dwu sakramentów” (wieczerzy pod dwiema postaciami i małżeństwa 
f  kapłanów) 4S.
I::;i Przytoczony wyżej fragment pierwszej księgi O Kościele świadczy 
& więc o tym, że w przekonaniu Modrzewskiego najistotniejszą przeszkodą 
■“’."■na drodze wiodącej do połączenia chrześcijańskich kościołów wschodnich 
: ż Kościołem katolickim były różnice obrzędowo-prawne, które przy do- 
Ibrej woli można zlikwidować korzystając z nadarzającej się okazji zbliża
jących się obrad soboru trydenckiego. Charakterystyczne jest to, że ob ie  

'■ sprawy kontrowersyjne, a więc zarówno dotyczące obu postaci sakra
mentu wieczerzy, jak i spraw związanych z małżeństwem duchownych, 
Modrzewski proponuje rozstrzygnąć w duchu przepisów obowiązujących

* właśnie w obrębie kościołów wschodnich. (Problem ten miał także analo
giczne znaczenie w odniesieniu do Kościoła reformowanego we wszystkich 
jego odmianach). Opiera się tu zaś głównie na sformułowanej wcześniej 
zasadzie głoszącej, że należy trzymać się bezwzględnie słów Pisma św, 
i w wyjątkowych tylko wypadkach uciekać się do pomocy nauki, jaką 
służy tradycja Kościoła; Frycz dodaje jednak, iż najcenniejszymi wskaza
niami służyć może przykład Kościoła pierwotnego, ten bowiem najżyw
szą jeszcze miał pamięć bezpośrednio od Chrystusa pochodzącej wiedzy 
w sprawach boskich.

REFORMA USTROJOWA KOŚCIOŁA

Odnowa i zjednoczenie całego Kościoła chrześcijańskiego wymagały
— w przekonaniu Modrzewskiego —■ nie tylko porozumienia między po
szczególnymi obozami w sprawach teologii, ale też zmiany starych praw, 
którymi rządził się Kościół jako instytucja, i które stały się źródłem

42 I, 484.
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rozkładu tej instytucji. Najbardziej wymownym wyrazem rozkładu było 
oczywiście rozbicie jedności Kościoła katolickiego, lecz Modrzewski zwra
cał uwagę na inny jeszcze aspekt tego zjawiska, mianowicie na pogłębia
jący się ciągle proces odchodzenia Kościoła od norm przestrzeganych 
w początkowym okresie swojego istnienia. Staranność i  drobiazgowość 
rozważań dotyczących reformy ustrojowo-prawnej Kościoła jest świa
dectwem wysokiej rangi nadanej przez Modrzewskiego tym zagadnie
niom; świadczy też o podjętym przez niego wysiłku zwrócenia uwagi na 
istotę działalności Kościoła. Tym bowiem co, wedle Modrzewskiego, liczy 
się naprawdę, nie są zbędne dla zbawienia człowieka roztrząsania subtel
ności teologicznych, ale przywrócenie Kościołowi jego jedności i jego 
dawnej funkcji nauczyciela i organiz&tora prawdziwie chrześcijańskiego 
życia, którego model jest zawarty w sposób jasny i wyraźny w Piśmie 
świętym.

Jednym z zasadniczych powodów rozprzężenia w Kościele był — zda
niem Modrzewskiego —  fakt, że wszystkie bez mała stanowiska kościelne 
obsadzane są nieodpowiednimi ludźmi. W takiej sytuacji, zadaniem wysu
wającym się na pierwszy plan było opracowanie projektów odpowiedniego 
obsadzania urzędów kościelnych. Jako jedyne kryteria kwalifikujące do 
obejmowania tych godności proponuje Modrzewski przyjąć cnotę i wy
kształcenie. Powołując się na ustanowienia dawnych soborów, podkreśla 
bezprawność skupiania w jednym ręku kilku, urzędów kościelnych czy 
probostw, wskazując ujemne skutki takiego stanu rzeczy. Projekt reformy 
sposobu obsadzania wyższych urzędów kościelnych przedstawiony w księ
dze O Kościele był, jak się wydaje, równie śmiałą, co nierealną próbą” 
dokonania demokratyzacji instytucji Kościoła. Na przykład w wyborze 
biskupa uczestniczyć mieli wszyscy wierni diecezji, w której urząd ten 
wakował 43.

Zmiany — zdaniem Modrzewskiego — wymagała także procedura 
wyboru papieża. Reformator nasz kładł akcent na znaczenie tego urzędu, 
z nim właśnie wiążąc nadzieje na odpowiednią organizację instytucji 
Kościoła; w papieżu widzieć chciał jednak przede wszystkim wzór do
skonałej postawy moralnej i pasterskiej oraz symbol zewnętrznej jed
ności Kościoła katolickiego. Aby jednak wymogi stawiane urzędowi 
papieskiemu mogły być urzeczywistnione, aby papież istotnie mógł być 
uznawany przez całą społeczność chrześcijańską za jej prawowitego 
zwierzchnika, ulec musi radykalnej zmianie sposób jego obioru. Powo
łując się na opinię św. Hieronima, który powiadał, że urząd papieski 
nie jest związany z żadnym określonym miastem, dowodził Frycz, że

43 O opracowanym przez Modrzewskiego projekcie procedury obioru biskupów 
pisałem szczegółowo w artykule: Frycz Modrzewski — naprawa państwa i kościoła. 
(Filozofia polska, Warszawa 1967).
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w związku z tym uzurpowanie sobie przez biskupów rzymskich prymatu 
do piastowania urzędu papieskiego jest niczym nie uzasadnione. Podobnie 
też, wszelkiej zasadności pozbawiony jest obyczaj powierzania obowiąz
ków obioru papieży samym kardynałom, którzy, co także nie jest bez 
znaczenia, w przeważającej mierze są pochodzenia włoskiego. „Skoro ■— 
powiada Modrzewski —  wielu dowodzi silnymi racjami i argumentami, 
że nie ma skuteczniejszego środka na usunięcie niezgod że społeczności 
chrześcijańskiej i utrzymanie jedności niż rządy w niej jednego czło
wieka, jest całkowicie słuszne, aby go wybierali wszyscy wierni, zwła
szcza, że wszyscy mają mu być posłuszni” u . Wybór papieża miałby 
tedy dokonywać się w sposób analogiczny do wyboru biskupów.

Na zakończenie powiedzieć wypada kilka słów na temat poglądów 
Modrzewskiego w kwestii karności kościelnej. Zarządzanie Kościołem •— 
w jego przekonaniu — oznaczało nie tylko służbę czysto sakralną, służbę 
słowa bożego i sakramentów, ale w tej samej mierze służbę, a raczej 
władzę świeckąis, Do obowiązków zwierzchności kościelnej należy 
więc także dbałość o staranne zorganizowanie należytego porządku 
w społeczności chrześcijańskiej. Jest rzeczą niezmiernie dla Mo
drzewskiego charakterystyczną, że w rozważaniach poświęconych tym 
sprawom nie rozpatruje on w ogóle problemu walki z herezją i herety
kami. Działalność sądownictwa kościelnego i kościelnej zwierzchności 
tak jest ukierunkowywana, że powodować się ma wyłącznie troską
0 przywrócenie ładu moralnego i obyczajowego w Kościele. Jest to 
jeszcze jeden przykład konsekwentnego stosowania obranej przez - Mo
drzewskiego taktyki zmierzającej w kierunku eliminowania z pola wi
dzenia zabiegów reformatorskich całej sfery doktrynalno-dogmatycznej
1 ograniczania się do działalności pozostającej w płaszczyźnie moralności 
i prób odnowy życia chrześcijańskiego. „Obowiązkiem sędziów —  czy
tamy — byłoby nie tylko sądzenie zbrodni, ale także kierowanie oby
czajami zarówno kapłanów, jak i ludzi świeckich, wyznaczanie wszyst
kim godziwych ćwiczeń w doskonaleniu cnoty, powściąganie swawoli” 46. 
Sąd kościelny na nowo zorganizowany charakteryzowałby się reprezen
tatywnością stanową; sędziami mieliby być bowiem zarówno mężowie 
świeccy, jak i duchowni, posiadający odpowiednie wykształcenie, do
świadczenie życiowe i zalety moralne, Modrzewski nie tylko stara się 
ustanowić gwarancje odpowiedniego składu personalnego sądów ko
ścielnych, ale także kreśli główne wytyczne przyszłego kodeksu mają
cego w tym sądownictwie obowiązywać.

44 t 574.
*  Por. I, 585, 
»  I, 585.
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Przy okazji tych rozważań, w sposób szczególnie wyraźny uwidacz
niają się dążenia Modrzewskiego do pominięcia żywej w Kościele rzym
skim i krytykowanej ostro przez reformatorów protestanckich koncepcji 
przypisującej Kościołowi funkcję dystrybutora łaski bożej i zbawienia, 
a wyeksponowanie wyłącznie jego misji dydaktycznej i moralizatorskiej. 
Zarówno w tym usiłowaniu, jak w jego postawie moralisty, który życie 
prawdziwie chrześcijańskie stawia za jedyny cel każdego chrześcijanina 
z osobna i Kościoła jako instytucji nauczającej prawideł tego życia, wi
dać wyraźny i nie ukrywany zresztą wpływ myśli Erazma z Rotterdamu.

Wpływ Erazma na Modrzewskiego nie ograniczał się tylko do sfery 
bezpośrednich inspiracji. Frycz korzystał z kapitału myśli erazmiańskiej 
także w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka nie pozwalały domyślać 
się tego. Jak staraliśmy się już sygnalizować, w pisarstwie Modrzewskiego 
wielką, chociaż explicite nie ujawnianą rolę odgrywały dwa dzieła pro
testanckie, w szczególny sposób przeniknięte duchem erazmiańskim: 
Konfesja augsburska oraz nieco późniejsza Apologia Konfesji augsbur
skiej. Nie analizując szczegółowo tych publikacji można stwierdzić, że 
tym, co wyróżnia je spośród innych dokumentów protestanckich, jest 
łatwo wyczuwalny ich zamysł ekumeniczny oraz przekonanie ich auto
rów o możliwości porozumienia z Kościołem rzymskim i ujednolicenia 
doktryn teologicznych. To właśnie o tekście Apologii K onfesji augsbur
skiej Luter mówił: „[...] ja nie umiem wyrażać się w sposób tak łagodny 
i dyskretny” 47.

Kiedy bowiem na protestantyzm, a w szczególności jego wersje lu- 
terańską, patrzy się z perspektywy, jaką musiał przyjąć Modrzewski, 
a więc czterdziestych lat X V I w,, dostrzega się nieocenioną wręcz uży
teczność obu tych dokumentów dla celów, jakie przyświecały działali 
ności polskiego reformatorstwa. Radykalne formuły Lutra nie poddawały 
się niemal w ogóle temu typowi zabiegów, jakie nakazywały cel i metoda 
twórczości Modrzewskiego. Dlatego był on zmuszony zatrzymać niejako 
ewolucję nauki luterańskiej na stadium Konfesji augsburskiej, i to jej 
sformułowanie, naznaczone piętnem erazmianizmu, uznać za prawo
mocną wykładnię programu obozu protestanckiego. To tworzywo przy- 
jąwszy za główną podstawę dociekań mógł Modrzewski pokusić się
o wykazanie, że istota odrębności obu doktryn nie leży w błędnych zało
żeniach przyjętych przez którąś z walczących ze sobą stron, lecz 
ma źródło raczej w niejasnych sformułowaniach i błędach czysto 
werbalnych.

47 Cyt. za E. G. Léonard, Histoire générale du protestantisme, Paryż 1961, 
t. I, s. 157.
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i IRENIZM O KOŚCIELE KSIĘGI DRUGIEJ

Zanim przystąpimy do analizy poglądów Modrzewskiego zawartych 
w drugiej księdze O Kościele, warto raz jeszcze, posługując się jego 
własnymi słowami, zwrócić uwagę na niektóre spośród jego wypowiedzi, 
które dają świadectwo lojalności w stosunku do Kościoła rzymskiego, 
co więcej, które sankcjonują, jak się zdaje, prawomocność jego reforma
torskiej postawy. Cytaty, które zamierzam przytoczyć, mają także walor 
dodatkowy; wyjęte zostaną z dedykacji XIII Traktatu drugiej księgi
O Kościele, skierowanej pod adresem papieża Pawła IV; i chociaż po
dejmuje się w nich próbę usprawiedliwienia treści zawartych w pierwszej 
księdze i obronę postawy jej autora z tego właśnie okresu twórczości, 
to fakt ich związku z traktatem pisanym w roku 1556, traktatem, trzeba 
dodać, cieszącym się opinią jednego z najbardziej krytycznych utworów 
Modrzewskiego, pozwala na rozciągnięcie ważności niżej przytoczonych 

i deklaracji także na całą drugą księgę O Kościele. Dodatkowe oświ-adcze-
i nia Modrzewskiego dotyczące już bezpośrednio tekstów zawartych
* w księdze drugiej oraz analiza poglądów w tym dziele wyłożonych —
i powinny, w moim przekonaniu, potwierdzić słuszność tej tezy. A oto
; fragmenty wspomnianej dedykacji: „Być może omyliłem się w sądzie,

co się nierzadko zdarza najwybitniejszym nawet umysłom, zwłaszcza 
w sprawach ważnych oraz w dowodzeniach rzeczy przeciwych, w różny 
sposób powikłanych. Zawsze jednak trzymałem się tej reguły, aby 
niczego nie ogłaszać za pewnik; we wszystkich też postępkach mego 

i życia stosowałem się do zarządzeń i przyjętych zwyczajów” 48.
! „Nie ma prawie rozdziału w mojej książce, w którym nie przypo

minałbym o obowiązkach tym, co mają wypowiadać zdanie na soborze; 
soborowi też oddaję całkowitą władzę nad mą książką” 49,

„O tych to właśnie i tym podobnych czy to tradycjach, czy błuźnier- 
stwach rozprawiałem sądząc, że ważną jest rzeczą, aby przez ścieranie 
się przeciwnych dowodzeń sprawa stała się jaśniejsza i aby ci, którzy 
szykowali się na sobór, byli lepiej przygotowani do roztrząsania zagad
nień. Nie pisałem nakazów ani edyktów, lecz rozprawy. Pisma moje po
święciłem soborowi powszechnemu i pod jego sąd poddałem” 50.

„Nie zawsze może mówię to, co by się tobie podobało, ale też i nie 
to, co by chcieli przeciwnicy. Boć przecież wstępując na tę drogę nie 
mogłem myśleć o tym, którędy zajść na twoje łub ich stanowisko, ale 
w jaki sposób was, jednych i drugich, doprowadzić do tego samego 
punktu” 51,
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«  III, 232.
«  111,233.
50 III, 235.
«  III, 237.
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Mamy więc w kilkunastu zdaniach zawartą istotę tego, co wyrazić 
miaiy szczegółowe analizy pierwszej księgi O Kościele. Mamy także coś 
więcej, mianowicie implicite zawartą deklarację, że stanowisko autora 
drugiej księgi O Kościele w tych zasadniczych punktach nie uległo 
zmianie.

Księga ta interesować nas będzie zatem o tyle tylko, o ile poszcze
gólne jej partie będą wykraczać poza krąg zagadnień zawartych w księ
dze pierwszej lub będą problemy podjęte w tej ostatniej przedstawiać 
w sposób nowy. Idzie bowiem o to, by zarejestrować wszystkie fakty, 
które mogą przyczynić się do określenia pozycji, z jakiej Modrzewski 
podejmował kolejną próbę instytucjonalnej i doktrynalnej reformy 
Kościoła. W konsekwencji zaś idzie o odpowiedź na pytanie, czy dzia
łalność Modrzewskiego w tej nowej fazie jego twórczości wyrzucała go 
poza granice społeczności, jakie wyznacza akceptacja określonej orto
doksji, w tym przypadku ortodoksji rzymskiej, czy też upoważniała go 
do uznawania siebie za prawowitego jej członka.

O Kościele księgą drugą Modrzewski zredagował jesienią 1556 r. 
bawiąc w gościnie na dworze Jana Tarnowskiego, najpierw w Wiewiórce 
pod Tarnowem, potem w Osieku koło Sandomierza52. Dzieło to jest 
zdecydowanie niejednorodne, jeśli idzie o układ chronologiczny. Prze
mieszane zostały w nim traktaty powstałe w 1556 r. (I, II, III, V, VI, 
VII, VIII, X, XIII), najważniejsze z punktu widzenia ich zawartości 
treściowej, z traktatami pisanymi w latach wcześniejszych; w zbiorze 
tym znajdujemy mianowicie: dialogi o obu postaciach wieczerzy z 1549 r„ 
traktat o słowach św. Pawła, że „dobrze jest człowiekowi nie tykać się 
niewiasty” (również z 1549 r.), traktat o poście chrześcijańskim (1551 r.), 
traktat o czyśćcu i odpustach (1554 r.), trzeci dialog o obu postaciach 
wieczerzy (1555 r.) oraz, na zakończenie, dwie obrony dawniej napisa
nych traktatów, powstałe w 1558 r., nie zawierające zresztą żadnych 
elementów nowych.

W drobiazgowo opracowanych traktatach O sprawiedliwości i potrze
bie wiary i uczynków oraz o konieczności ich łączenia i traktacie następ
nym O niezawodnym przekonaniu co do odpuszczenia grzechów i życia 
wiecznego odnajdujemy stare treści wyposażone we wzbogaconą nieco 
argumentację. To samo dotyczy traktatu wstępnego O autorytecie K o
ścioła i Słowa Bożego. Dopiero traktaty: V, VI i VII, poświęcone, naj
ogólniej mówiąc, problemom związanym z sakramentem eucharystii, 
zasługują na baczniejszą uwagę, bardziej zresztą ze względu na charak
ter sformułowań w nich zawartych niż na ich treści zasadnicze, które, 
jak się zdaje, są powtórzeniem poglądów wyrażonych już implicite 
w pierwszej Księdze.

52 S. Kot, Andrzej Frycz Modrzewski, Krakój» 1923, s. 158.
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Z dedykacji traktatu V Jakubowi Uchańskiemu wynika jasno, że 
właśnie jej adresat był inspiratorem ponownego i głębszego tym razem 
zainteresowania się Modrzewskiego problemem eucharystii, Modrzewski 
nie wspomina wprawdzie o uchwałach soboru trydenckiego dotyczących 
tych zagadnień53, ale rozstrzygnięcia, które tam zapadły, musiały go 
bardzo niepokoić. Być może, dodatkowej energii do pracy nad tą pro
blematyką przysporzyło Modrzewskiemu oświadczenie biskupa Droho- 
jowskiego, który zapowiadał (w styczniu 1556 r.) swój udział w obra
dach najbliższej sesji soboru w towarzystwie Frycza jako swego sekre
tarza i doradcy 54.

Rozważania dotyczące sakramentu eucharystii rozpoczął Modrzewski 
od przytoczenia opinii Szkota, Tomasza z Akwinu, Gabriela Biela i Ber- 
trama 85 w sprawie sposobu przebywania ciała Chrystusa w wieczerzy. 
Powołując się na odpowiednie teksty wymienionych teologów Frycz 
pokazuje, jak wszyscy oni za pomocą różnych argumentacji dochodzą 
do wniosku identycznego, chociaż wyrażonego w postaci różnobrzmią- 
cych formuł: wniosku głoszącego inny niż naturalny charakter przeby
wania ciała Chrystusa w eucharystii. Modrzewski rozumiał, że ów „inny 
niż naturalny” charakter nie bez kłopotów daje się podciągnąć pod 
charakter „sakramentalny” w takim sensie, jaki on sam temu pojęciu 
przypisywał. Mógł jednak na podstawie rozpatrywanych tekstów po
wiedzieć: „Przyjmijmy więc tak: W wieczerzy pańskiej jest wprawdzie 
ciało i krew Chrystusa (Chrystus bowiem własnymi słowami to po
świadczył), lecz nie w sposób naturalny, jak mówi Szkot, i nie w taki 
sposób, w jaki ciało znajduje się w  jakimś miejscu, jak mówi Tomasz, 
i nie w sposób właściwy wielkości ani też dający się określić, jak mówi 
Eck. W taki bowiem sposób znajduje się ono w niebie, gdzie zajmuje 
miejsce. W wieczerzy zaś (jak oni wszyscy twierdzą) jest obecne w spo
sób duchowy i sakramentalny. Ten sposób, jak mówi Akwinata, jest 
właściwy temu sakramentowi” 56. Modrzewski uświadamiał sobie wszakże, 
i dał temu wyraz, że teologowie ci za wszelką cenę usiłowali utrzymać 
i uzasadnić przekonanie o naturalnej obecności ciała Chrystusowego 
w eucharystii; przekonanie wypływające, jak pisał, nie z Pisma św., 
ale z „uchwał jakichś soborów” , z „listów dekretalnych” . Dlatego pod 
koniec traktatu V Frycz powrócił jeszcze raz do tekstów Szkota, To
masza z Akwinu i Biela podejmując próbę ich interpretacji w duchu

53 Naukę o eucharystii uchwalono za pontyfikatu Juliusza III, w czasie trwania
13 sesji soboru trydenckiego (ll.X,1551 r.).

54 Por. S. Kot, op. cit,, s. 147.
55 Zestaw autorytetów jest tu bardzo znaczący; obok takich filarów teologii

rzymskiej, jak Tomasz z Akwinu i Szkot, pojawiają się, z jednej strony, Eck —
czołowy polemista antyluterański, z drugiej zaś, Gabriel Biel — znany z tego, że 
wywarł duży wpływ na poglądy religijne Lutra.

58 III, 116.
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dogmatyki rzymskiej. Ale zabieg ten rychło ujawnił wewnętrzne sprzecz
ności tych teorii i ich wzajemną nieprzekładalność. Zdaniem Frycza, 
jedyną sensowną interpretacją poglądu św. Tomasza na sprawę eucha
rystii umożliwiłoby przyjęcie dopuszczalnego -— jego zdaniem —  zało
żenia, że przez byt sakramentalny Tomasz rozumiał byt duchowy.

Wykład własnego stanowiska Modrzewskiego w omawianej sprawie 
nie różni się zgoła od stanowiska zajętego w pierwszej księdze O K o
ściele. Zmianie uległa tylko postawa: agnostycyzm, który Modrzewski 
zalecał w tej kwestii w księdze pierwszej, z powodów, o których wspo
minaliśmy mówiąc o przyczynach ponownego podjęcia przezeń proble
matyki eucharystii, zastąpiony został prezentacją pozytywnego wykładu 
zagadnienia; meritum jego znamy już z księgi pierwszej. W drugiej 
księdze rozbudowana została argumentacja wspierająca tezę o sakra
mentalnym (duchowym) charakterze obecności ciała Chrystusa w wie
czerzy oraz padły sformułowania, które posłużyły badaczom myśli Mo
drzewskiego za dowód świadczący o zerwaniu autora drugiej księgi 
z Kościołem rzymskim. Idzie tu mianowicie o bardzo mocno zaakcento
wany przez Modrzewskiego fakt identyczności jego poglądów na charak
ter obecności ciała Chrystusa w eucharystii z poglądami głoszonymi 
w tej sprawie przez Kalwina. Komentarz, jakim Modrzewski opatrzył 
przytoczony przez siebie obszerny fragment tekstu Kalwina dotyczący 
omawianych zagadnień, brzmi jak następuje: „Nie można było tego 
wyrazić jaśniej i dostępniej dla wszystkich, niż to Kalwin zrobił. Jak
kolwiek zaprzecza on cielesnej obecności w sakramencie, to jednak 
twierdzi, że udzielanie ciała Chrystusa wierzącym odbywa się za po
średnictwem Ducha św,”  57.

Stanowisko zajęte przez Modrzewskiego w kwestii sposobu spoży
wania ciała i krwi Chrystusowej oraz transsubstancji było już tylko 
konsekwencją wyżej opisanych rozstrzygnięć. Przekonanie o duchowym 
charakterze spożywania wieczerzy, uzasadnione jeszcze w pierwszej 
księdze, pozostało, niemal bez zmian, powtórzone w księdze drugiej. Co 
się zaś tyczy luterańskiej formuły ubiąuitas oraz dogmatu o transsub- 
stancjacji, zostały one zdecydowanie odrzucone. Chciałbym jednak 
w tym miejscu polemizować z oceną, jaką wydaje prof. Konrad Górski 
we wspomnianym już artykule w związku z dokonaną przez siebie kon
frontacją stanowisk Modrzewskiego w sprawie transsubstancjacji, wyra
żonych w pierwszej i drugiej księdze O Kościele. Oddajmy głos K. Gór
skiemu: „Niemniej stanowczo wypowiada się [Frycz] przeciw luterańskiej 
wszechobecności ciała Chrystusowego (ubigutas). Konsekwencją tych 
wywodów będzie przeciwstawienie się transsubstancjacji z o wiele więk
szą stanowczością niż w pierwszej księdze. Jeśli tam domagał się rewizji

57 XII, 128.
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uchwały soboru laterańskiego, to obecnie mówiąc o niej nie waha się 
twierdzić, że ci, co stali wówczas u steru Kościoła, byli zajęci troską
o zdobycie ziemskiej władzy, nie dbali o prawdę i dla nadania sobie 
powagi wymyślili te przeistoczenia i przydali im najwyższą cześć” 58. 
Z oceny tonu, w jakim wypowiada się Modrzewski o transsubstancji 
w obu księgach O Kościele, K. Górski wyciąga bardzo daleko idące 
wnioski. Stwierdza w nich mianowicie, że Modrzewski w sposób świa
domy, w pełni odpowiedzialności za słowa wypowiadane, zrywa z do
gmatyką Kościoła rzymskiego, stawiając się poza jego obrębem. O ile 
więc dawniej Frycz okazywał w traktowaniu spornych zagadnień teolo
gicznych wielką rezerwę i unikał jakiegokolwiek palenia mostów za 
sobą, o tyle w nowym ujęciu tak ważnego zagadnienia opowiedział się 
po stronie zboru szwajcarskiego” 59.

Gdyby chcieć w jednym zdaniu przypomnieć pogląd Modrzewskiego 
na zagadnienie transsubstancjacji pochodzący z okresu pisania pierwszej 
księgi O Kościele (obszernie ten temat omówiony został w drugim 
rozdziale), trzeba by przytoczyć cytowaną przez niego opinię Erazma 
z Rotterdamu na temat transsubstancjacji w jej historycznym (przedła- 
terańskim) rozumieniu, które Modrzewskiego w pełni satysfakcjono
wało. A oto odpowiedni passus: „Niegdyś — mówi on [Erazm] — wystar
czało wierzyć, że dzięki poświęceniu przez kapłana obecne jest ciało 
Chrystusowe; przeistoczenie wymyślono później” e0.

Ponieważ nie ma wątpliwości co do braku różnic merytorycznych 
w kwestii przeistoczenia w obydwu Księgach, przyjrzyjmy się bliżej 
odpowiednim tekstom Modrzewskiego, które umożliwią nam osąd w spra
wie istoty zmian zawartych w tonacji wypowiedzi. Spróbujmy jednak 
spojrzeć na problem owej ekspresyjności stanowiska Modrzewskiego w kon
tekście okoliczności, w jakich powstawały obie księgi. Zacznijmy od kilku 
cytatów z księgi pierwszej: „Ileż to — na Boga! —  dociekań i w jakim 
pocie czoła wymyślano je w kołach scholastyków po wynalezieniu owego 
przeistoczenia. Kiedy go nie znano, pobożni i uczeni ludzie pierwotnego 
Kościoła nie wiedzieli nawet o takich zagadnieniach. I czemuż to? Czy 
dlatego, że byli obdarzeni mniejszymi zdolnościami, gorliwością i darami 
niebiańskimi? Przecież pisma, które pozostawili, świadczą, że większa 
była ich biegłość we wszelkiej nauce, żarliwsza gorliwość w sprawach 
religii, znaczniejsze dary Ducha bożego. Jeśli tedy zgoła nie było rzeczą 
konieczną, aby Kościół pierwotny znał przeistoczenie, czemuż dziś kła
dzie się na nie nacisk jako na rzecz najkonieczniejszą? To pewne, że tyle 
w nim rzeczy ciemnych, ile zaledwie można znaleźć we frazesach mowy

58 K. Górski, op. cit, s. 28.
58 Ibidem, s. 28.
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platońskiej” 61. I nieco dalej: „Ponieważ zaś widzę, że przeistoczenie nie 
zalicza się ani do pewników naszej religii, ani nie jest wyraźnie wymie
nione w Piśmie św,, ani nie musi się go koniecznie domyślać z tego, co 
wyraźnie wymieniono, myślę, że nie godzi się pomijać jego sprawy na 
soborze, W mocy tego soboru będzie postanowić coś o tej rzeczy, zwła
szcza, że postanowienia soborów wcześniejszych bywały czasami, jak 
powiada św, Augustyn, poprawiane przez następne” 6S.

Zarówno argumentacja" Modrzewskiego, zmierzająca do wykazania 
braku sankcji natury biblijnej, i tradycji pierwotnego Kościoła dla uzna
wania dogmatu o transsubstancjacji, jak i odwołanie się do autorytetu 
św. Augustyna, dla przypomnienia, że w mocy soborów leży poprawianie 
ustaw zatwierdzonych na soborach •wcześniejszych, usprawiedliwiało — 
w obliczu zbliżającego się soboru powszechnego —  całkowicie rzeczowy 
i spokojny ton, w jakim Modrzewski formułował swój apel o unieważ
nienie laterańskiego dogmatu. Zgoła inne okoliczności towarzyszyły 
powstawaniu Traktatu VII O Kościele księgi drugiej, poświęconego temu 
samemu zagadnieniu. Traktat ten pisany był u schyłku 1556 r. Trzeba 
więc pamiętać, że od XIII sesji soboru trydenckiego, na której przy
jęto dogmat o transsubstancjacji, minęło wówczas blisko pięć lat, 
a jednocześnie uświadomić sobie fakt, że uchwały soboru nie miały jeszcze 
mocy prawnej —  nie były przez papieża zatwierdzone63. W obliczu 
faktów dokonanych musiał zapewne Modrzewski liczyć tylko na to, że 
zdecydowane potępienie przez teologów transsubstancjacji może skłonić 
sobór, gdy się zbierze ponownie, do głębszego przeanalizowania przyję
tego na XIII sesji dogmatu. Prawdopodobnie z tego powodu z całą mocą 
wykazywał absurdalność filozoficznej argumentacji (min. św, Tomasza 
z Akwinu i Szkota), usiłujących tłumaczyć akt przeistoczenia chleba 
i wina w realne ciało i krew Chrystusa. „Nie przeczę więc — pisał Mo
drzewski — że podaje się ciało Chrystusa, lecz przeczę, że chłeb uległ 
takiemu przeistoczeniu, iż został unicestwiony i przestał istnieć. I twier
dzę, że ustom cielesnym zostaje dany do spożycia chleb, a ustom wiary 
ciało Chrystusa. O ciele Chrystusa wyżej powiedziałem, że ponieważ jest 
nieśmiertelne, nie można go gryźć ani kruszyć zębami cielesnymi. Można 
je tylko przyjmować ustami wiary” u , I dalej: „Mnie się wydaje, że 
kościół ówczesny [doby soboru laterańskiego] albo raczej ci, co stali 
u jego steru, zajęci całkowicie sprawą zdobycia ziemskiej władzy, wcale 
nie troszczyli się o prawidłowość nauki ani o to, by słowem bożym

61 I, 475.
82 I, 477.
63 Uchwały soboru trydenckiego zatwierdził Pius IV bullą z dnia 26 stycznia
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karmić trzodę pańską, u której chcąc powagę uzyskać wymyślili te 
przeistoczenia i przyznali im najwyższą cześć” 6S.

Ostatni fragment jest najwyraźniej zręcznym wybiegiem taktycznym, 
obwiniającym za aktualny stan rzeczy niedbałych o czystość doktryny 
hierarchów kościelnych sprzed blisko trzech i pół wieku i uświadamia
jącym uczestnikom soboru trydenckiego konieczność naprawy starych 
błędów. Nie powinien też wywoływać zdziwienia fakt, że Frycza nie wi
dzimy tu już jako człowieka, który czynił wszystko, by żadnym słowem 
nie narazić się którejkolwiek ze stron zaangażowanych w spór; czło
wieka, który wziął na siebie obowiązki mediatora pomiędzy coraz mniej 
rozumiejącymi się wzajemnie przeciwnikami walki teologicznej. W dru
giej księdze Modrzewski jawi się jako arbiter, ale — co do tego nie 
może być żadnej wątpliwości ■— jest daleki od rozstrzygania problemów 
w sposób kategoryczny. Na arenę wchodzi Modrzewski-irenista. Sprawy 
zaszły zbyt daleko, by mógł pokładać jakiekolwiek nadzieje w skutecz
ności postawy mediatorskiej, by podejmować dalsze próby rozstrzygnięć 
kompromisowych. Zresztą, w tych sprawach, o których przyszło mu się 
wypowiadać, kompromisu już nie było. Opozycyjne stanowiska w spra
wie obecności ciała i krwi Chrystusa w eucharystii oraz w sprawie 
transsubstancjacji zostały sformułowane w taki sposób, że bez zasadni
czych ustępstw którejś ze stron rozbicie Kościoła chrześcijańskiego sta
wało się faktem nieodwracalnym. Rozstrzygnięcia tych kwestii, a właś
ciwie sugestie rozstrzygnięć, jakie padły na kartach drugiej księgi
O Kościele, były podjęte z rzetelnym wysiłkiem analizy wszystkich 
„za” i „przeciw” ; skierowane zaś pod adresem soboru trydenckiego 
żądania ustępstw, których zasadność z filozoficznego punktu widzenia 
wywody Modrzewskiego usprawiedliwiały, usankcj onowane były pre
cedensami znanymi z historii kościoła, kiedy to uchwały soborów wcześ
niejszych zmieniane były przez sobory obradujące później.

Ewolucja, jaką Modrzewski przechodzi w okresie wyznaczonym przy
gotowywaniem pierwszej i drugiej księgi O Kościele, nie jest ewolucją 
poglądów religijnych, ale ewolucją postawy reformatora-ekumenisty. 
Fiasko postawy mediatorskiej reprezentowanej w pierwszej księdze, tak 
oczywiste w obliczu faktów, przed jakimi postawiły Modrzewskiego dwa 
pierwsze zgromadzenia soboru trydenckiego, zmusiło go do zmiany tak
tyki. Jedyną szansą działalności ekumenicznej pozostawał w tej sytuacji 
irenizm —  postawa zmierzająca do uzyskania jedności doktrynalnej za 
cenę obopólnych ustępstw. I tę szansę postanowił Modrzewski wyko
rzystać.

Postawa ireniczna zakłada się więc ex  definitione rezygnację z pewnych 
utrwalonych orzeczeń doktrynalnych. Pojawia się w związku z tym

85 III, 163.
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pytanie następujące: co stanowi granicę możliwych ustępstw i w którym 
momencie reformator-irenista staje się po prostu reformatorem nie, liczą
cym się z ortodoksją, w obronie której początkowo występował. Czy, 
wobec tego, Modrzewski przechodząc na pozycje irenizmu określił re
guły, które miały uchronić jego poglądy przed zarzutem heterodoksal- 
ności? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. W drugiej księdze O K oś
ciele nie znajdujemy żadnych nowych wypowiedzi, które by w jakiś 
sposób powyższy problem rozstrzygały. Z drugiej strony jednak, nie ma 
wątpliwości, że Modrzewski takim kryterium posługiwał się we wszyst
kich przypadkach, kiedy stawał wobec konieczności proponowania re
zygnacji z określonych sformułowań doktrynalnych. Kryterium to poja
wiło się bowiem przy innej zupełnie okazji, jeszcze w pierwszej księdze
0  Kościele. Omawiając problem autorytetu Kościoła i Słowa Bożego 
Modrzewski eksponował tam bezwzględny prymat Pisma św. w sprawach 
doktryny chrześcijańskiej, a powodowanie się w interpretacji Biblii po
wagą wielkich pisarzy Kościoła oraz powagą samej instytucji Kościoła 
dopuszczał jedynie w formie pomocniczej. Modrzewski zwracał także 
uwagę na wielką przydatność dla odnowy Kościoła znajomości organi
zacji prawnej i instytucjonalnej pierwotnego Kościoła jako instytucji 
najwierniej uosabiającej wszystkie cechy Kościoła prawdziwego, nie 
skażonego jeszcze naleciałościami ludzkich ustanowień. I właśnie te dwa 
elementy; Pismo św. i obraz pierwotnego Kościoła, były dla Modrzew
skiego probierzem decydującym w podejmowaniu decyzji co do natury
1 zakresu rozstrzygnięć irenicznych. Tak było właśnie w przypadku pro
blemu obecności ciała Chrystusa w eucharystii i problemu transsubstan- 
cjacji, i te same kryteria w drugiej księdze O Kościele zadecydowały
o uznaniu potrzeby odrzucenia wiary w istnienie czyśćca i związanego 
z tym wierzeniem twierdzenia o efektywności odpustów papieskich oraz 
jednoznacznego opowiedzenia się Modrzewskiego za przywróceniem ko
munii św. pod dwiema postaciami i za zniesieniem celibatu duchownych. 
Rygorystyczne powodowanie się tymi kryteriami we wszystkich próbach 
rozstrzygnięć kontrowersyjnych stanowi właśnie o istotnej, merytorycz
nej jedności obu ksiąg O Kościele, mimo wszystkie łatwo wyczuwalne 
różnice tonu i stanowczości sformułowań, usprawiedliwione okolicznoś
ciami, w jakich te rozprawy powstawały.

Uważne śledzenie kontekstu tych okoliczności jest istotne dla wier
nego oddania właściwego zamysłu rozpraw Frycza. K. Górski, dowodząc 
radyfcalizacji poglądów Modrzewskiego zawartych w drugiej księdze
O Kościele, zwraca m. in. uwagę na wypowiedzi Modrzewskiego doty
czące oceny katolickości Kościoła rzymskiego. „W  pierwszej księdze — 
pisze Górski — uważał [Modrzewski] Kościół rzymski za część chrześci
jańskiej powszechności, w drugiej posuwa się do wartościowania poszczę-
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gólnych odłamów chrześcijaństwa. Katolickie jest to, co zachowuje wier
ność nakazom Chrystusa i apostołów. Jeśli zważyć, że patriarchaty Koś
cioła greckiego: antiocheński, aleksandryjski, konstantynopolitański, 
udzielają wiernym komunii pod obu postaciami, bo tak nakazał Chrystus, 
to są one bardziej katolickie niż Rzym” 68.

Przede wszystkim więc trzeba wyjaśnić, jak Modrzewski rozumiał 
„powszechność” Kościoła. W pierwszej księdze O Kościele, przedstawia
jąc zasięg zamierzonej działalności ekumenicznej, Modrzewski pisał: 
„Oby to było zjednoczenie nie tylko kościołów rzymskiej wiary, ale i in
nych, które wraz z nami walczą pod tym samym znakiem Jezusa Chrys
tusa, jako to Kościół grecki, etiopski i te, co są na naszych ziemiach- 
ormiański i ruski [...] Są tacy, którzy uważają, że Rusini i Ormianie 
nie należą do kościoła Chrystusowego. Ale skoro oni mają te same, co 
i my sakramenty, skoro się chlubią i cieszą, że wojują pod sztandarami 
Chrystusa, niechże mnie Bóg broni, bym uważał, że trzeba ich odpędzać 
od tego gospodarza, którego brzemiona dźwigają tyle wieków [...] Co wię
cej, tak myślę, że nie może być bez nich zjednoczenia całego Kościoła. 
Bo nie można uważać za Kościół powszechny jedynie Kościoła rzym
skiego. Co jest częścią, nie może być całością” 67. Analizując teksty Mo
drzewskiego, trzeba zawsze pamiętać o powyższej formule katolickości, 
wszystkie bowiem jego zabiegi reformatorskie mają na uwadze interes 
bardzo szeroko pojętej wspólnoty chrześcijańskiej, która dopiero jako ca
łość zyskuje miano Kościoła powszechnego.

W imię obrony tak pojętej powszechności Kościoła występuje Frycz 
także w drugiej księdze. Pojawienie się- w tym dziele elementów war
tościujących poszczególne odłamy chrześcijaństwa, o których wspomina 
Górski, jest raczej, jak się wydaje, kolejną próbą uzasadnienia katolic
kości kościołów greckich niż zamierzonym atakiem na katolickość Koś- 
ciała rzymskiego. Tekst, z którego Górski wnioskuje o radykalizacji po
glądów Frycza, jest polemiką z Confessio fidei catholicae Christiana  
(z roku 1553), w którym Hozjusz podkreśla m. in. bezwzględną słuszność
—  z punktu widzenia wiary katolickiej —  udzielania wiernym komunii 
jedynie pod postacią chleba. I oto Frycz, mając na myśli wypowiedź 
autora wspomnianego wyżej Wyznania wiary katolickiej, pyta: „Na za
kończenie chciałbym tylko, abyś mi powiedział, dlaczego ci, którzy na
leżą do Kościoła rzymskiego, ośmielają się pochwalać tę wieczerzę w jed
nej postaci, kiedy mówią i piszą wyznanie wiary Kościoła katolickiego. 
Czyż jest katolickie to, co sami tylko rzymianie ustanowili? Czy tylko 
rzymski Kościół jest Kościołem katolickim? Jakże więc mamy traktować 
Kościół antiocheński, aleksandryjski, konstantynopolitański? [...] Te trzy

69 K. Górski, op. cit., s. 29. '
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patriarchaty dają świeckim również kielich krwi. Zachowują wiernie to, 
co przyjęli od Chrystusa i jego apostołów. Jakaż to -więc jest zuchwałość 
ze strony rzymian, że odrywają się od trzech patriarchatów i siebie je
dynie mianują katolikami, a innych piętnują jako heretyków! Czyż nie 
to raczej powinno być uważane za katolickie, czego przestrzegają trzy 
patriarchaty, które zachowują wszystko tak, jak od Chrystusa przyjęły, 
niż to,, co ustanowił jeden jedyny Kościół, i to po upływie bardzo długiego 
okresu od czasu Chrystusa i apostołów, ¡kierując się wyłącznie żądzą oka
zania swego pierwszeństwa, aby w ten sposób podkreślić, że w jego mocy 
jest z prostego zrobić krzywe” es.

Trudno, doprawdy, znaleźć w tej wypowiedzi Modrzewskiego jakie
kolwiek idee, które by upoważniały do stwierdzenia zmiany jego sto
sunku do Kościoła rzymskiego. Powodowany dążnością do przywrócenia 
Kościołowi jego kształtu pierwotnego, już w pierwszej księdze zdecydo
wanie wypowiadał się za słusznością udzielania obu postaci komunii 
wszystkim wiernym. Tradycja Kościoła pierwotnego, jako jeden z ele
mentów przyjętego przez Frycza kryterium ortodoksyjności i katolickości 
doktryny kościelnej, wyznaczała także, w sposób jednoznaczny, jego sto
sunek do problemów podejmowanych na kartach księgi drugiej. Mo
drzewski konfrontując, w przedmiocie komunii, tradycje obowiązujące 
w patriarchatach greckich z przepisami funkcjonującymi w Kościele 
rzymskim, nie generalizował wniosków z tej konfrontacji wypływają
cych — nie podważał katolickości Rzymu en bloc; wskazywał jedynie 
na określone aspekty niebezpieczeństwa, jakie niesie z sobą zapoznanie 
tradycji pierwotnego Kościoła oraz nadmierne eksponowanie instytucji 
Kościoła jako autorytetu ustawodawczego.

Traktat XIII drugiej księgi O Kościele (O hierarchii Kościelnej) także 
nie wykracza poza ramy wyżej przedstawionego modelu działalności 
reformatorskiej Frycza. Tym, co tutaj decyduje o kierunku zalecanych 
przez niego przekształceń, jest właśnie obraz struktury organizacyjnej
i prawnej Kościoła pierwotnego. Na jego tle ukazuje Frycz rozmiary 
wynaturzeń i rozkładu współczesnej mu instytucji Kościoła. Gwałtow
ność tonu, jaka miejscami cechuje ten utwór, nie powinna jednak prze
słaniać istoty treści w nim zawartych. Ta zaś we wszystkich zasadni
czych punktach, a więc: w zakresie praw i powinności kapłanów i bisku
pów, sposobu obioru biskupów, charakteru i zakresu władzy papieża 
itp., nie różni się niczym zgoła od wersji przedstawionej w księdze pierw
szej. Uszczegółowienia, rozwinięcia tematów i pewne innowacje, jakie 
przynosi traktat XIII, są zupełnie drugoplanowe. Warto przy tej okazji 
zwrócić uwagę na wypowiedź Modrzewskiego, który jeszcze raz określa 
rolę, jaką przypisywał swej twórczości. W apostrofie do Pawła IV koń
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czącej traktat XIII czytamy: „Wszystko, co mogłem, wyłożyłem w miarę 
mych skromnych możliwości. Jeśli ci to sprawi przyjemność, będę się 
cieszył, jeśli nie, pocieszam się świadomością spełnionego obowiązku” m. 
Podobnie więc jak w księdze pierwszej, tak i tu oświadczał, że to, co 
napisał, wypływało z obowiązku dbałości o dobro Kościoła, którego człon
kiem się mienił.. Wszystkie własne propozycje zmian poddawał pod ocenę 
soborowi, o którego ponowne zwołanie usilnie papieża prosił.

Teza o doktrynalnej jednorodności obu ksiąg O Kościele w  tym sa
mym jednak stopniu oczyszcza drugą księgę przed zarzutem hetero- 
doksalności poglądów w niej zawartych, co oskarża o heterodoksalność 
poglądy z księgi pierwszej. W niej bowiem, jak próbowaliśmy wykazać, 
w formie zawoalowanej zawarł wszystkie te poglądy, które explicite 
powtórzył w księdze drugiej. Nie ma bowiem powodu do traktowania 
np. jego projektu reorganizacji hierarchii kościelnej z pierwszej księgi 
jako tylko „pozbawionych poczucia rzeczywistości” n , podczas gdy te 
same idee w innym, „mocniejszym” przybraniu słownym XIII traktatu 
miałyby go nieuchronnie piętnować mianem heretyka 71. Konkludując, 
nie chcemy wypowiadać autorytatywnej opinii co do formalno-prawnego 
statusu działalności ekumenicznej Modrzewskiego, chcemy jednak bronić 
koncepcji jednolitości jego poglądów religijnych wyrażonych w obu księ
gach O Kościele,

Stanisław Piwko

ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI — CONCEPTIONS POUR UNE 
RÉFORME DE L ’ÉGLISE

Résumé

L ’article, fondé sur l ’analyse des écrits d’Andrzej Frycz-Modrzewski datant 
de la durée du Concile de Trente, et, par conséquent: du traité De l’envoi des 
députés au Concile chrétien (1546) du premier livre De VEglise (1551) et De VEglise, 
livre deux (1539) entreprend de présenter la doctrine oecuménique du réformateur 
polonais. L’auteur reconstruit la notion utilisée par Modrzewski d’ „église univer
selle” et présente des propositions de réformes doctrinales et institutionnelles qui 
avaient pour but la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule commu
nauté religieuse.

Les analyses de l’article conduisent l’auteur à polémiquer avec une thèse 
fréquemment rencontrée dans la littérature du sujet, selon laquelle le contenu

69 III, 299.
70 K. Górski, op. cit., s. 26.
71 Ibidem, s. 32.
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du second livre De VEglise témoignerait de la rupture par Modrzewski de tous ses 
liens avec l’église romaine. Au contraire, l'auteur soutient que le contenu doctri
nal des deux livres De VEglise reste identique et prouve que ce ne sont pas les 
conceptions de Modrzewski qui ont changé, mais uniquement la méthode utilisée. 
L ’attitude médiatrice de Modrzewski, qu’on lit en filigrane dans le premier livre 
De VEglise, se transforme, dans le livre deux — étant donnée la situation de fait 
créée par les décisions du Concile de Trente — en une attitude irénique, la seule 
acceptable pour un réformateur oecuméniste. La thèse de l ’homogénéité doctrinale 
des deux livres De VEglise trouve, selon l ’auteur, une confirmation supplémentaire 
dans le fait que Modrzewski, dans les deux opuscules, en tranchant les problèmes 
les plus controversés s’en tient rigoiireusemeat au même critère — l’autorité de 
l ’Ecriture Sainte et la tradition de l’Eglise primitive — critère qui devait, à son 
sens, le garder de toute atteinte à l ’orthodoxie.


