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Zbigniew Pasek*

CHRZE CIJA SKIE SAKRAMENTY 
W UJ CIU TEORII AKTÓW MOWY**

Artyku  po wi cony jest problemowi zastosowania teorii aktów mowy do religioznawczej analizy chrze ci-
ja skich sakramentów. Autor uznaje przydatno  tej teorii w badaniach z kilku wzgl dów. Przede wszystkim 
uwalnia ona religioznawstwo od problemu prawdy, bowiem mówi jedynie o fortunno ci (felicity) ustanawiania 
przekona  lub nie. Pozwala, id c ladem Stanleya Tambiaha, dokonywa  analizy skali magiczno ci w religij-
nych obrz dach, tak e chrze cija skich, takich jak praktyka sakramentalna. W artykule dokonano przegl du 
teologii sakramentalnych katolicyzmu, prawos awia i ró nych uj  protestanckich (kalwinizm luteranizm) 
pod wzgl dem mocy illokucyjnej s ów wypowiadanych podczas nabo e stw i ich „skuteczno ci”. Pozwala to 
zilustrowa  historyczny proces zmniejszania si  elementu magicznego w interpretacji podstawowych chrze-
cija skich obrz dów.

S owa kluczowe:  teoria aktów mowy, religioznawstwo, chrze cija skie sakramenty, magia, j zyk religijny, 
performatywy

Teoria aktów mowy stworzona przez Johna L. Austina (1962), a rozwijana przez jego 
uczniów i licznych kontynuatorów,  m.in. przez Johna Searle’a (1969), wydaje si  szcze-
gólnie atrakcyjna dla religioznawcy zajmuj cego si  badaniem j zyka religijnego. Pozwala 
ona bowiem na rozwi zanie do pewnego stopnia starych dylematów w naukowej dyskusji 
 lozofów j zyka po wi conej cechom w asnym mówienia religijnego i j zyka wiary. Na 

potrzeby niniejszego tekstu de  niujemy ów j zyk jako ten, którym cz owiek mówi o sa-
crum z przekonaniem i wiar , z asercj , jak  daje akt przyj cia za prawdziwe za o e  
religijnych. Odniesienie teorii aktów mowy do analizy niektórych aspektów j zyka religij-
nego pozwoli uwolni  nas od – przyk adowo – rozstrzygania problemu prawdziwo ci tego 
j zyka. W konsekwencji teoria ta b dzie przydatna do odró niania mówienia magicznego 
od mówienia religijnego, czyli tak e postawy magicznej od religijnej. Mimo e religia 
i magia nie maj  ostrej i daj cej si  jednoznacznie ustali  granicy i w znacznej mierze 
zachodz  na siebie i cz sto si  pokrywaj  jako dwa typy postawy wobec sacrum, to pro-
ponowane poni ej odniesienie teorii aktów mowy do tych zagadnie  mo e by  przydatnym 
narz dziem s u cym do oddzielenia obu postaw i j zyków (magii i religii). 

* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; pasek@agh.edu.pl
** Wiele idei zawartych w niniejszym artykule zawdzi czam mgr Ma gorzacie Pasickiej, której decyzja o re-

zygnacji z bada  nad performatywno ci  j zyka religijnego spowodowa a, e nie zosta a wymieniona jako 
równoprawny autor niniejszego materia u. Od niej pochodzi cz  sugestii dotycz cych angielskiej literatury 
przedmiotu. 
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Dla porz dku prezentacji przywo ajmy cho  zarys tej teorii. John L. Austin, jej twórca, 
wyró nia  pierwotnie w ród ró nych aktów mowy performatywy, czyli wypowiedzi, po-
przez które co  czynimy w rzeczywisto ci pozaj zykowej, np. sk adamy obietnic , chrzci-
my, mianujemy etc. (Austin odró nia  performatywy od konstatacji – te drugie mo na 
oceni  pod wzgl dem prawdziwo ci; potem wycofa  si  z tego rozró nienia, bo konstatacje 
mo na równie  ubra  w form  „niniejszym mówi /twierdz , e...”).

John L. Austin uwa a , e akty mowy maj  ró ne aspekty i rozró nia  je w sposób 
nast puj cy:

– lokucja to akt powiedzenia czego  (np. ‘prosz  otworzy  drzwi’), czyli faktyczne wy-
powiedzenie czego  (to akt fonetyczny, wydawanie d wi ków);

– illokucja to akt dokonany poprzez powiedzenie czego  (gdy mówi  ‘prosz  zamkn  
drzwi’, równocze nie prosz  o zamkni cie drzwi);

– perlokucja to efekt, jaki illokucja wywiera na odbiorc , np. otwarcie drzwi.

To, co sprawia, e lokucja pe ni funkcj  danej illokucji, J.L. Austin okre la  mianem 
si y illokucyjnej.

Aktów mowy (w tym przede wszystkim performatywów) nie mo na wery  kowa  pod 
wzgl dem prawdziwo ci, lecz fortunno ci, tzn. nie mo na powiedzie , e s  one prawdzi-
we lub fa szywe, lecz e zosta y (szcz liwie, fortunnie, z sukcesem) dokonane, przepro-
wadzone (performed) lub nie. 

I ten aspekt wydaje si  najciekawszy dla religioznawstwa, antropologii kultury, so-
cjolingwistyki czy etnolingwistyki. Uwa niejszy ogl d procedur koniecznych do uznania 
wa no ci ró nych aktów mowy przypomina dyskusje dotycz ce sposobów odró niania 
religii od magii. Klasyczne uj cie mówi, e w j zyku religii (i w postawie, jaka si  
kryje za wypowiadanymi w kontek cie religijnym s owami) dominuje aspekt pro by 
i yczenia, natomiast w postawie i mowie magicznej dominuje automatyzm, nacisk na 
sprawczo , a tak e wymóg i konieczno  rytualnej poprawno ci. Jak wspomniano, pre-
cyzyjne rozró nianie tych typów zachowa  jest trudne ze wzgl du na cz ste nak adanie 
si  i przenikanie obu postaw. Poprzez odniesienie do tego zagadnienia teorii perfor-
matywów zyskujemy, moim zdaniem, przydatne narz dzie do dokonywania ci lejszej 
dystynkcji w tej dziedzinie.

W literaturze po wi conej wypowiedziom performatywnym cz sto przywo uje si  
przyk ad chrztu. Wypowiedzenie formu y trynitarnej („ja ciebie chrzcz  w imi  Ojca i Syna 
i Ducha wi tego”), po czone z czynno ci  polewania wod , jest uznawane w wi kszo ci 
Ko cio ów chrze cija skich za typowy performatywny akt mowy, poniewa  wraz z wypo-
wiadaniem formu y dokonuje si  czynno ci udzielania sakramentu chrztu. 

Jednak chrze cija ska doktryna sakramentalna, szczególnie w przypadku Wieczerzy 
Pa skiej, jest rozbudowana i wewn trznie bardzo zró nicowana. W niniejszym artykule 
na przyk adzie Eucharystii postaramy si  pokaza  przydatno  tej teorii do analizy „mó-
wienia religijnego”.

Wed ug J.L. Austina warunki fortunno ci (felicity conditions), czyli to, co sprawia, e 
dany akt mowy zosta  spe niony i tym samym ma charakter performatywny, s  nast puj ce:
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– musi is tnie  uznana, konwencjonalna procedura, na któr  sk ada si  wypowiadanie 
jakich  s ów przez jakie  osoby w pewnych okoliczno ciach,

– te osoby i okoliczno ci musz  by  odpowiednie dla przywo ania tej e procedury,
– procedura musi by  przeprowadzona poprawnie i w pe ni.

Je li procedura zak ada istnienie w mówi cym pewnych przekona , my li, uczu , in-
tencji, te my li i uczucia musz  by  obecne.

Odnosz c teori  J.L. Austina do chrze cija skich sakramentów, nale y przywo a  uj cie 
D.S. Gardnera, który de  niuje problem performatywno ci religijnych rytua ów nast puj co:

Procedura jest performatywna, gdy jej prawid owe przeprowadzenie, przy spe nieniu odpowied-
nich warunków, skutkuje przej ciem (transition) jednego okre lonego przez konwencj  stanu 
w drugi; procedura taka konstytuuje przemian  stanu. Zarówno sama procedura, jak i de  niowane 
przeze  stany musi okre la  konwencja (Gardner 1983: 350).

Uj cie to lepiej opisuje rytua y spo ecze stw niepi miennych, odleg ych kulturom 
nowo ytnym, a zw aszcza kulturze postindustrialnej. Przy zastrze eniu, e zmiana stanu 
mo e oznacza  zmian  wiadomo ci lub zmian  o charakterze psychicznym, mo e jednak 
zosta  utrzymana.

Z punktu widzenia obecnych rozwa a  istotne by oby przypomnienie jeszcze jednego 
wa nego rozró nienia, którego autorem by  J.L. Austin. Je li którykolwiek z warunków nie 
jest spe niony, dochodzi do niefortunno ci (infelicity) performatywu. Wówczas mówienie 
nie ustanawia tego, co jest znaczeniem wypowiadanych s ów. Mo emy powiedzie , e 
niespe nienie pewnych warunków fortunno ci oznacza, e chrze cija ska Wieczerza Pa -
ska mo e by  w wietle teorii aktów mowy (i w terminologii J.L. Austina) „niewypa em” 
(mis  re) lub „nadu yciem” (abuse). Zde  niujmy te dwie ró ne sytuacje, te dwa ró ne typy 
niefortunno ci.

„Niewypa ” to niew a ciwe wypowiedzenie formu y przez niew a ciwe osoby w nie-
w a ciwych okoliczno ciach (dotyczy to performatywów, w których istnieje taka formu a 
lub wymóg odpowiednich osób czy okoliczno ci, np. katolickie sakramenty chrztu i  ma -
e stwa). A zatem mo e to by  sytuacja, w której osoba sprawuj ca Eucharysti  w Ko-
ciele katolickim nie jest wy wi conym ksi dzem lub s owa ustanowienia nie zosta y od-

powiednio poprawnie wypowiedziane.
Nieobecno  pewnych uczu , intencji, przekona  jest okre lane natomiast jako „nad-

u ycie”. Przyk adem mo e by  obiecywanie bez intencji dotrzymania obietnicy. Akt mowy 
jest wtedy „nieszczery” (insincere).

„Niewypa ” i „nadu ycie” s  dwoma typami niefortunno ci. Odnie my je do ró nych 
interpretacji Eucharystii. Sytuacj , w której szczero  nie ma adnego wp ywu na skutecz-
no  sakramentu, jest katolicka interpretacja Eucharystii. W rozumieniu Ko cio a rzym-
skokatolickiego Bóg pojawia si  pod postaci  chleba i wina nie przez wiar  celebransa lub 
wiar  zgromadzenia, ale przez rytua , którego istotnym elementem s  wypowiadane s owa. 
Obecno  Boga nie jest warunkowana ich wiar . Eucharystia mo e by  w tym uj ciu nie-
fortunna (w znaczeniu bycia „niewypa em”), gdy  jest niewa na (Bóg si  nie pojawi), na 
skutek niedope nienia okre lonych warunków, takich jak sprawowanie Eucharystii przez 
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kap ana i wypowiadanie przez niego odpowiednich s ów. Kanon nr 900 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku przewiduje, e szafarzem tego sakramentu mo e by  „tylko 
kap an wa nie wy wi cony” (1984). W katolicyzmie rozró nia si  jakby dwa aspekty 
sakramentu: sam  obecno  Boga, która jest niezale na od szczero ci czy nieszczero ci 
wszystkich uczestników rytua u, tak kap ana, jak i wiernych, i okre la j  aci ska zasada ex 
opera operato. S owa wypowiedziane przez kap ana „skutkuj ” transsubstancjacj  b d c  
w naszym uj ciu performatywnym aktem mowy, przez który dzieje si  to, co on opisuje. 
S owa wypowiedziane przez w a ciw  osob  staj  si  narz dziem (vehicle) aski Bo ej.

Podobne przekonanie podzielaj  Ko cio y prawos awne. W podr czniku do nauczania 
prawos awnej religii czytamy:

Bóg, do którego nale y aska, czyni ka dy sakrament wi tym i jest on zawsze wa ny, nawet je li 
udzielony jest przez niegodnego kap ana. Ze strony przyjmuj cego ask  zawsze nieodzowne jest 
szczere pragnienie i wiara, od których zale y, czy sakrament dzia a  b dzie ku zbawieniu czy ku 
pot pieniu (Bondaruk 1987:127).

Pierwsze zdanie powy szego cytatu dotyczy warunków fortunno ci, które zabezpie-
czaj  przed „niewypa em”, drugie natomiast odnosi si  ju  do „nadu ycia”, bo – czytamy 
wyra nie – dzia anie sakramentu (jego skuteczno ) zale y od wiary i pragnienia. Nale y 
wyra nie podkre li , e chodzi o jego dzia anie, a nie o wa no . 

Jest jednak i inny bardzo wa ny aspekt sakramentu Eucharystiii, który opisuje mniej 
znana zasada ex opera operand. Mówi c j zykiem Ko cio a katolickiego, aska, która 
„sp ywa na wiernego” wraz z przyj ciem sakramentu, uzale niona jest od jego postawy 
wewn trznej i nastawienia. Katolicyzm przyjmuje, e niewierz cy tak e przyjmuje Cia o 
Boga, ale w sposób blu nierczy, niegodny i nie do wiadcza pozytywnego skutku (czyli 
wprowadzenia wiernego w stan aski), jakie niesie komunia przyjmowana z pe n  asercj  
i religijnym zaanga owaniem. Przek adaj c to na teori  aktów mowy, mo na stwierdzi , 
e komunia ateisty jest „nadu yciem”, ale nie jest „niewypa em”. Eucharystia katolicka 

(i prawos awna) dokonuje si  sam  moc  wypowiadanych s ów i okoliczno ci. Jest w pe ni 
obrz dem, podczas którego w religijnym rytuale poprzez wypowiedzenie odpowiednich 
s ów w odpowiednich warunkach przez odpowiednie osoby, sacrum urzeczywistnia si . 
Z punktu widzenia wiernych skuteczno  sakramentu uzale niona jest od obecno ci lub 
braku pewnych przekona , takich jak np. wiara czy wymagany sakrament pokuty. 

W literaturze j zykoznawczej i etnolingwistycznej rozró nia si  te dwa aspekty rytua u 
religijnego, które mo emy odnie  do analizowanych aspektów katolickiej teologii eucha-
rystycznej. Rozró nia si  akt mowy, który co  konstytuuje (tu zmiana ontologiczna chle-
ba w Cia o Boga), od tego, który czym  skutkuje (u wi cenie wiernych przyjmuj cych to 
Cia o Boga podczas rytua u, z wiar  lub bez niej). Emily M. Ahern, nawi zuj c do samego 
E. Durkheima, polemizuje z jego rozró nieniem na efektywno  „zakl ciow ” (apparent 
ef  cacy), czyli efektywno  zewn trzn  rytua u, przynosz c  praktyczne, „konkretne” rezul-
taty, takie jak np. przyj cie komunii czy w innych wypadkach uzdrowienie, od efektywno ci 
rzeczywistej, (real ef  cacy), dokonuj cej si  w psychice jednostki. Wierny zyskuje wiado-
mo  i poczucie, e rytua  odniós  zamierzony skutek (Ahern 1979: 6). Zarówno E. Ahren, 
jak i R.A. Rappaport (2007) zauwa aj , e poczucie i odebranie przez wiernego rytua u 
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mo e by  ró ne od jego religijnego sensu. Dla antropologów efektem rytua u w pierwszej 
kolejno ci jest to, co czyni on w wiadomo ci wiernego. Omawiaj c to zagadnienie, tak e 
z licznymi odwo aniami do teorii aktów mowy, R.A. Rappaport rozró nia dwie mo liwe 
postawy uczestników: wiar  i akceptacj . Zwraca uwag , e wiara jest trudnym do opisa-
nia stanem wewn trznym, natomiast akceptacja (danego religijnego rytua u) jest „aktem 
publicznym”. Uznaje, e uczestnictwo w religijnym rytuale przynosi, bez wzgl du na to, 
co mo emy powiedzie  o wewn trznym nastawieniu uczestników, akceptacj  dla regu  
i konwencji, wed ug których si  on odbywa – tak e pewien trudny do okre lenia skutek 
spo eczny. 

Wybitny religioznawca zauwa a, e „akceptacja porz dku liturgicznego nie oznacza, e 
wykonawca zastosuje si  do regu  i norm w nim zakodowanych” (Rappaport 2007, s. 180) 
i nie sposób odmówi  mu racji. Polski katolicyzm z masowymi praktykami religijnymi 
i bardzo powszechnym odrzucaniem norm moralnych g oszonych przez Ko ció  jest do-
brym przyk adem takiej postawy. Dla niniejszych rozwa a  wa na jest jednak opowie  
i postawa emiczna. Aby opisa  Eucharysti  jako akt performatywny, nale y w pierwszej 
kolejno ci dokona  analizy na podstawie interpretacji religii. Nale y najpierw zbada  tekst, 
a dopiero potem wiadomo . Skutki psychiczne danego aktu mowy warto rozpatrywa  
w drugiej kolejno ci, po skutkach religijnie „wewn trznych”, czyli skutkach opisywanych 
przez religijn  opowie  i kod, w jakim dany akt zosta  sformu owany. Tre  religijnej 
ceremonii przedk adana do akceptacji uczestnikom jest wpisana w sam  istot  rytua u. 
Teoria aktów mowy determinuje badanie tekstu, a nie wiadomo ci, cho  do wymiaru 
„ wiadomo ciowego” teksty odsy aj . 

Nale y zatem podkre li , e z punktu widzenia Ko cio a rzymskokatolickiego (od nie-
go bowiem rozpoczynamy analiz ) dany rytua  mo e by  rozpatrywany jako ewentualny 
„niewypa ”. Dla jego wa no ci nie s  niezb dne bowiem uczucia i przekonania uczestni-
ków i wiernych, a fortunno  rytua u (performatywnego aktu wyra onego s owami ustano-
wienia) zale y jedynie od spe nienia okre lonych warunków. Analiza j zyka, jakim Ko ció  
mówi o tym, pozwala sformu owa  podobny wniosek. 

Warto rozwa y  warunki wst pne fortunno ci aktu mowy, jakim jest katolicka trans-
substancjacja i odnie  je do kwestii szczero ci. Nale y zauwa y , e w s owach ustano-
wienia: „oto Cia o moje (…),  to czy cie na moj  pami tk ”, brak formalnych cech perfor-
matywnego aktu mowy (czyli m.in. wypowiedzi w pierwszej osobie liczby pojedynczej). 
Podczas mszy wypowiadane jest zdanie w formie mowy niezale nej, b d ce przytoczeniem 
s ów Chrystusa, jako cytat z wydarzenia, które w katolickiej perspektywie tak przywo y-
wane, „uobecnia si ”. Mo na zatem uzna , e warunki formalne performatywu nie musz  
by  przestrzegane tak ci le, jak proponowa  to pocz tkowo J.L. Austin, aby sam akt uzna  
za fortunny performatyw. To kontekst, czyli nauczanie Ko cio a i jego doktryna w tym 
zakresie powoduj , e mo emy mówi  o „ustanowieniu” Boga w Eucharystii. Nauczanie 
to spotyka si  z akceptacj  (m.in. przez uczestnictwo), ale nie zawsze z wiar  uczestników 
mszy, która nie jest niezb dna, by rytua  si  dokona .

Zauwa my te , e w wypadku Eucharystii si a illokucyjna pozostaje w r kach cele-
bransa tylko cz ciowo. Prototypowy akt mowy dokona  si  bowiem z ust samego Chry-
stusa, a duchowny „czyni to na Jego pami tk ”. Konstatacja ta odsy a nas do rozwa a  nad 
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relacj  mi dzy mitem a rytua em. Nowotestamentowa opowie  jest wszak „scenariuszem” 
rytua u eucharystycznego. Nas nie interesuje problem zgodno ci wspó czesnych interpre-
tacji chrze cija skiego rytua u z ewangelicznym wzorcem, ale dzisiejsza „wyk adnia” 
tego rytua u. W katolickiej teologii istot  Eucharystii jest uobecnienie czy „bezkrwawe 
powtórzenie” o  ary na krzy u i wynikaj cy z niej „dar aski” dla tych, którzy komuni  
przyjmuj . A wi c pocieszenie, wzmocnienie, czy mówi c j zykiem M. Eliadego, krato-
fania – objawienie mocy sacrum w codzienno ci. Wa no  tego obrz du, jego fortunno  
zale y wy cznie od formalnych wymogów, które instytucja (Ko ció ) stawia przed jego 
wykonawcami. Eucharystia katolicka sprawowana podczas mszy mo e by  zatem „niewy-
pa em”, ale nie b dzie „nadu yciem”. Dokonuje si  bowiem bez wzgl du na przekonania 
wiernych i samego celebransa. Tylko jej skuteczno , jak g osi rzymskokatolicka teologia, 
wi e si  z postawami i przekonaniami wiernych, wi c tylko w tym znaczeniu mo emy 
mówi  o „nadu yciach”. Dobrym przyk adem jest np. niewierz cy ateista, który zdecyduje 
si  przyj  podczas nabo e stwa komuni . Dokonuje si  wówczas „nadu ycie”, ale sam 
akt ustanowienia jest fortunny, bo w oczach Ko cio a „przyjmuje on Cia o Boga”. 

W niektórych sakramentach Ko cio a katolickiego „szczero  intencji” warunkuje jed-
nak „dokonywanie si ” samego sakramentu. Dzieje si  tak w przypadku np. sakramentu 
pokuty, czyli spowiedzi. Szczere wyra enie skruchy i pe ne wyznanie grzechów, które 
mo emy uzna  za akt A jest warunkiem wst pnym (element of conventional procedure) 
fortunno ci aktu B, czyli rozgrzeszenia. Zauwa my z kolei, e w wypadku sakramentu ma -
e stwa orzeczenie o niewa no ci ma e stwa wydawane jest na podstawie dowiedzionego 

niespe nienia jednego z warunków wst pnych, nie za  nieszczero ci obietnicy w momencie 
jej wypowiadania. Tu tak e j zyk katolicyzmu raczej strze e, by niewypa  nie by  mo li-
wy z perspektywy emicznej opowie ci. „Nadu ycie”, czyli nieszczero  uczestników nie 
przeszkadza w uznawaniu wa no ci sakramentu.  

R.A. Rappaport w swojej monogra  i religijnego rytua u zauwa a mimochodem, e 
„poj cie si y illokucyjnej jest wieckim odpowiednikiem doktryny ex opere operato, okre-
laj cej explicite skuteczno  rzymskokatolickich sakramentów” (Rappaport 207: 169). 

Pisze nieco dalej, e „czyn lub wypowied  ma si  perlokucyjn , gdy swój skutek osi ga 
poprzez efekt, jaki wywiera na odbiorców” (ibid.). Uwa am, e uwagi te nale y uzupe ni  
o rozró nienie, które R.A. Rappaport pomija w swojej pracy. Chodzi o cis e rozró nienie 
zasad ex opere operato i ex opere operans. Pierwsza mówi o skuteczno ci s ów ustano-
wienia, druga o skuteczno ci rytua u dla samej jednostki, czyli dla uczestnika. Pierwsza 
ma spo eczny i wspólnotowy charakter, bo jest tre ci  wiary Ko cio a jako wspólnoty. 
Skuteczno  zasady ex opere operans ma natur  indywidualn  i osobist . To w ramach tej 
drugiej „skuteczno ci” sakramenty s  zwi zane z wiar  i nastawieniem wiernego. Tylko 
na tej p aszczy nie mog  by  „nadu yciem”.

W porównaniu z katolick  teologi  uj cie protestanckie jest inne, a dostrzegali t  
ró nic  tak e badacze zagadnie  j zyka religijnego. Jak pisa  Stephen D. O’Leary, w ka-
tolicyzmie:

S owo mówione zachowuje t  magiczn  skuteczno , jak  Ong uwa a za typow  dla oralno ci 
pierwotnej, a uwaga w dzia aniu liturgicznym kieruje si  na zewn trz, ku zewn trznemu przeja-
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wowi S owa w Eucharystii. Natomiast (...) w protestantyzmie uwaga kieruje si  do wewn trz (...). 
W przekonaniu, e jedynymi uprawnionymi funkcjami j zyka jest nauczanie i nawo ywanie 
(exhortation), reformatorzy zamierzyli sobie wyrugowanie z liturgii funkcji zakl ciowych (incan-
tatory functions) j zyka (O’Leary 1996: 788)1.

Zmiana w podej ciu do sakramentów, która dokona a si  we wczesnej nowo ytno ci 
wraz z reform  protestanck , polega na stopniowej eliminacji magicznych rytua ów s ow-
nych, co nale y rozumie  jako eliminacj  rytua ów, które mog  sta  si  „niewypa em” 
(w terminologii Austina). Weberowska intuicja okre laj ca protestantyzm jako odmagicz-
nienie wiata znajduje tu swoje potwierdzenie i dodatkowo sk ania do aplikacji teorii per-
formatywnych aktów mowy do odró niania aktów religijnych i magicznych.

Odnotujmy wa n  ró nic  dotycz c  teologii Eucharystii. W katolicyzmie s owa usta-
nowienia stanowi  centrum liturgii. W protestantyzmie kulminacj  liturgii jest kazanie, 
a w samym akcie ustanowienia Wieczerzy Pa skiej nie ma tu nadnaturalnej skuteczno ci 
s owa. W luteranizmie zamiast doktryny o transsubstancjacji pojawia si  opracowana przez 
Johna Wicklifa, a przyj ta przez Marcina Lutra, idea konsubstancjacji. Bóg pojawia si  
„obok” chleba i wina, nie jest to obecno  trwa a, ale wyst puje, jak g osi lutera ska teolo-
gia, tylko na czas nabo e stwa, gdy „wiara wiernych towarzyszy S owu” Pisma wi tego. 
Potem chleb znów staje si  chlebem, a wino winem. 

Nabo e stwa nie sprawuje sakramentalnie „wyró niony” spo ród wspólnoty wiernych 
ksi dz, bez którego obrz d nie jest wa ny. Wa no  ceremonia u religijnego wraz z kolej-
nymi, bli szymi wspó czesno ci nurtami protestantyzmu coraz cz ciej kryje si  w wierze 
zgromadzonych, a coraz mniej w czynno ciach kap a skich. Nabo e stwo protestanckie 
nie jest te  powtórzon  O  ar , ju  sam Luter odrzuci  mo liwo  powtarzania tego, co sta o 
si  na Golgocie nawet w formie „liturgicznego uobecniania”2. 

W luteranizmie, który na mapie protestantyzmu zajmuje najbli sze katolicyzmowi 
miejsce, si a illokucyjna wypowiedzi religijnej (wszystkich uczestników rytua u) jest ju  
mocniej zwi zana z wiar  cz owieka3. W katolicyzmie i prawos awiu wiara kap ana nie ma 
znaczenia (co ustalono po sporach z IV wieku dotycz cych herezji donatyzmu). W katoli-
cyzmie ksi dz, który nie wierzy i mówi: „Oto jest cia o moje”, robi c to zatem nieszczerze, 
nie znosi wa no ci dokonywanego przeistoczenia, które i tak konstytuuje si  przez rytua . 

W protestantyzmie do wa no ci obrz du, czyli do obecno ci Boga, wymagana jest 
wiara zgromadzenia, a fortunno  rytua u nie zale y od poprawno ci wypowiadanych s ów 
czy obecno ci kap ana, nie mo e by  zatem „niewypa em”, ale raczej mo e by  jedynie 

1 Angielskie s owo incantatory mo na tak e t umaczy  jako „magiczne funkcje j zyka”.
2 S.D. O’Leary pisa : „W przeciwie stwie do liturgii katolickiej, protestancka by a odprawiana w j zykach naro-

dowych (...) skupia a si  na kazaniu (...) i zaprzeczy a performatywno ci liturgicznych aktów mowy (O’Leary 
1996: 789). 

3 Konfesja Augsburska z 1530 roku mówi wprost: „Przeto je liby msza g adzi a grzechy ywych i umar ych 
przez sam  czynno  jej odprawiania (ex opere operato), to usprawiedliwienie pochodzi oby z czynno ci 
mszalnych, a nie z wiary, czego nie pozwala przyj  Pismo w. Lecz skoro Chrystus nakazuje czyni  to na 
sw  pami tk , to msza jest ustanowiona, aby wiara tych, którzy przyjmuj  sakrament, przypomina a im, ja-
kich dobrodziejstw dost puj  przez Chrystusa, oraz by budowa a i pociesza a strwo one sumienie”, rozdzia  
„O mszy”, za: Protestanckie wyznania wiary, red. Z. Pasek, MEDIA PRESS, Kraków 1999, s. 30 [wszystkie 
odwo ania do historycznych róde  b d  odnotowywane w przypisach dolnych].
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„nadu yciem”. Sens rytua u zostaje bardzo powi zany z wiar  zebranych, z wiar  Ko cio a, 
z wiar  jako tak  (cho  luteranizm w zachowaniu autonomii rytua u bliski jest jeszcze 
katolicyzmowi). 

Katolicka zasada ex opera operans, odnosz ca si  do indywidualnej „skuteczno ci” 
Eucharystii, zosta a przez protestantyzm zreinterpretowana. W wi kszo ci nurtów prote-
stantyzmu uczestnik protestanckiej Wieczerzy niemaj cy wiary (która jest tu darem Boga, 
bowiem zasady sola  de i sola gratia s  ci le po czone) nie uczestniczy tym samym 
w „komunii z Bogiem”. Dla luteran obecno  Boga w komunikantach jest nadal „zewn trz-
na” i niezale na od cz owieka, tyle, e uzasadnienie i rozwini cie jest tu inne. Autorzy 
Formu y Zgody, fundamentalnego dokumentu wyznaniowego luteranizmu z 1577 roku 
uznaj , e komunikanty „wed ug jedno ci sakramentalnej s  cia em i krwi  Chrystusa”4, 
a nast pnie powiadaj , e: „obecno ci cia a i krwi nie sprawia aden ludzki czyn ani ad-
na mowa s ugi Ko cio a, lecz nale y j  przypisa  wy cznie wszechmocy naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa”5. Dalej autorzy tekstu daj  jednak, aby podczas konsekracji s owa 
wymawia  g o no, bo „taka bowiem konsekracja nast puje na skutek wymawiania s ów 
Chrystusa”6. Odnotujmy blisko  tych sformu owa  rozwi zaniu katolickiemu. S  jednak 
ró nice – luteranie przyjmuj , e Bóg podczas Wieczerzy jest realnie obecny, bo Jezus po-
wiedzia , e tak si  b dzie dzia o, a zgodnie z zasad  sola scriptura te obietnice s  ostatecz-
ne i wyznaczaj  nadrz dn  interpretacj . Element niezbywalny ka dego rytua u, jakim jest 
powtarzalno  (s ów), ma tu mniejsze znaczenie. Performatyw zosta  zwi zany wy cznie 
ze s owami ustanowienia samego Jezusa. Luter dawa  przyk ad maj cy uzasadni  Bo  
obecno  w chlebie i winie: „kiedy rozbi  zwierciad o i podzieli  je na tysi c od amków, to 
w ka dym pozostanie przecie  ten sam pe ny obraz, który przedtem pokazywa  si  w ca ym 
lustrze”7. Sam Luter podczas dysputy w Marburgu w 1529 roku doszed  do przekonania 
o obecno ci Boga w komunikantach z tej cechy bosko ci, któr  jest wszechobecno . 

Formu a Zgody potwierdza a w a ciw  tylko dla luteranizmu (i ró ni c  ów nurt pro-
testantyzmu od Ko cio ów reformowanych) wiar  w realn  obecno  Boga w Euchary-
stii i kre li a, podobne jak w katolicyzmie, skutki niegodnego przyjmowania sakramentu. 
Uznano tym samym po rednio, e dokonuje si  on bez wzgl du na ich oczekiwan  i wy-
magan  wiar . W tek cie Formu y Zgody czytamy: „Wierzymy, e równie  niewierz cy 
i niegodni spo ywaj  prawdziwe cia o i krew Chrystusa” z tym, e „takie spo ywanie 
podlega raczej s dowi i pot pieniu, je li si  nie nawróc  i nie b d  pokutowa ”8. Lute-
ranizm ujmuje zatem problem niegodnego przyjmowania Wieczerzy w sposób podobny 

4 Formu a Zgody, prze . J. Po piech, Augustana, Bielsko Bia a 1999, s. 59. Za tym wydaniem wszystkie kolejne 
cytaty. 

5 Ibid.
6 Ibid.
7 S owa Lutra przytacza R. Friedenthal w: Marcin Luter. Jego ycie i czasy, prze . C. Tarnogórski, PIW, War-

szawa 1991, s. 529.
8 Formu a Zgody mówi: „Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, i  aden prawowierny jak d ugo zachowuje yw  

wiar , nie po ywa Wieczerzy Pa skiej na s d chocia  bardzo s abym by by w wierze. Wieczerza Pa ska zo-
sta a ustanowiona przede wszystkim dla s abych w wierze, jednak pokutuj cych, aby oni otrzymali przez ni  
prawdziw  pociech , a s abi wzmocnienie swej wiary”, op. cit., s. 60–61.
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do katolicyzmu – odsy a do uzasadnienia odnosz cego si  do nastawienia wewn trznego 
uczestników: „Bóg swój s d wykonuje tak samo w niepokutuj cych uczestnikach (Wie-
czerzy Pa skiej)...”. S d Boga b dzie tym surowszy, im mniej wiary maj  poszczególni 
uczestnicy przyst puj cy do komunii. 

Przedstawiciele reformacji szwajcarskiej, Jan Kalwin, a zw aszcza Ulryk Zwingli, ze-
rwali zupe nie z tymi pozosta o ciami „magicznego realizmu” performatywnego s owa. 
Kalwin pisa  o Wieczerzy Pa skiej nast puj co:

Gdyby kto  chcia  wiedzie , czy chleb jest cia em Chrystusa, a wino jego krwi , odpowiedzieliby-
my, e chleb i wino s  widzialnymi znakami, które przedstawiaj  nam cia o i krew, ale e nazwa 

cia a i krwi jest im przypisana, poniewa  s  one tylko jakby instrumentami, przez które Pan Jezus 
nam ich udziela (Piwko 1995: 147).

Kalwin wierzy  w obecno  symboliczn  Chrystusa w chlebie i winie, a komuni  z Bo-
giem okre la  jako duchow  (to nie zmys ami przyjmujemy Boga, mówi , ale duchem). 
Reformowane konfesje z XVI i XVII wieku potwierdza y takie rozumienie obrz du Wie-
czerzy Pa skiej. Katechizm Heidelberski z 1563 roku we fragmencie po wi conym sakra-
mentom uznawa , e s  one „znakiem cia a i krwi Chrystusa”9 oraz e „wierz cym sercem 
przyjmujemy ca  m k  i mier  Chrystusa, dzi ki czemu (…) jednoczymy si  w coraz 
wi kszym stopniu z jego wi tym cia em”10. Serce jest tym „miejscem”, w którym doko-
nuje si  komunia z Bogiem. St d jej okre lenie jako komunii duchowej. 

Kalwinizm uwa a, e sakrament jest sakramentem nie z uwagi na u ytek czyniony 
z elementów znaków, ale z uwagi na wiar  w S owo zobrazowane w znaku elemencie sa-
kramentu. Stanis aw Piwko, analizuj c kalwi sk  doktryn  eucharystyczn , wskazywa  na 
substancjalno  sakramentalnego skutku pojmowanego na sposób duchowy, ale o „ontolo-
gicznych” konotacjach11. Chrze cijanin osi ga w Eucharystii ask , która pochodzi od Boga 
(ale pojmowana jest „nie  zykalnie”). Kalwin mówi  o realnym sakramencie Eucharystii, ale 
poziom realno ci odnosi  jedynie do „duchowego” wymiaru. Wiara bowiem, wed ug Kalwi-
na, to „substancjalna obecno  w cz owieku Ducha wi tego”12. Kalwinizm zatem zaczyna 
wypiera  sacrum z zasi gu ludzkiej r ki. Trosk  reformatora by a ochrona, jak powiada , 
„bosko ci Boga” i jego „suwerenno ci” pojmowanej jako niezale no  od doczesnych ludz-
kich zabiegów. Dalszy rozwój kalwinizmu dobrze ilustruje powy sze stwierdzenia. Kon-
fesja Westminsterska z 1646 roku g osi a (w zgodzie zreszt  z ca ym protestantyzmem) 
odrzucenie o  arnego charakteru Wieczerzy Pa skiej, przeistoczenia oraz komunii pod jedn  
postaci . „Rzeczywisto ” komunii autorzy konfesji pojmowali nast puj co:

Ci, którzy s  godni i w wewn trzny sposób jedz  i pij  widzialny chleb i wino w tym obrz d-
ku, równocze nie przyjmuj  i karmi  si  Chrystusem ukrzy owanym oraz otrzymuj  wszystkie 
dobrodziejstwa Jego mierci. Czyni  to prawdziwie i w rzeczywisto ci, nie jakby karmili si  
rzeczywistym cia em i krwi  jakiej  osoby, lecz czyni  to wewn trznie i przez wiar . Cia o i krew 

9 Cytuj  za: Katechizm Heidelberski w: Protestanckie wyznania wiary,  op. cit., s. 79.
10 Ibid.
11 S. Piwko, Jan Kalwin. ycie i dzia alno , Semper, Warszawa 1995, s. 149.
12 S. Piwko, op. cit., s. 151.
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Chrystusa s  przekazywane wierze chrze cijan, nie dzieje si  to w aden  zyczny sposób, lecz 
tylko w sensie duchowym, tak jak sam chleb i wino s  przekazywane ich zewn trznym,  zycznym 
zmys om (Konfesja Westminsterska z 1646 roku, za: Pasek 1999: 125–126).

Moc illokucyjna obrz du Wieczerzy w Ko cio ach reformowanych przenosi si  ze 
sfery rzeczywisto ci doczesnej,  zykalnej, namacalnej, na rzeczywisto  wewn trzn , nie-
widzialn , duchow  czy psychiczn . Nale y jednak zaznaczy , e stanowisko Kalwina by o 
kompromisowe mi dzy radykalnymi postulatami Zwingliego, który by  pierwszym refor-
matorem Szwajcarii, najdalej id cym w reformie chrze cija skiego pojmowania obrz du 
Wieczerzy Pa skiej, a „realistycznym” stanowiskiem niemieckich luteranów.

Zwingli uznawa  Wieczerz  Pa sk  jedynie za pami tk , podczas której cz owiek tylko 
„wspomina” (st d niekiedy nazywano jego stanowisko „memoryzmem”), nie uczestnicz c 
w realnym przyjmowaniu Cia a Boga. S owa ustanowienia Zwingli prze o y  nawet jako 
„to oznacza cia o moje”, w miejsce tradycyjnego „to jest cia o moje”13. S  one tylko me-
tafor  i nie nale y ich, jego zdaniem, traktowa  dos ownie. Chleb i wino to tylko symbo-
le lub emblematy (takiego s owa u ywaj  np. wiadkowie Jehowy, którzy wspó cze nie 
kontynuuj  my l szwajcarskiego reformatora w tym zakresie). S owo „pami tka Wieczerzy 
Pa skiej” najlepiej oddaje sens tej interpretacji. Wymiar performatywny chrze cija skiego 
obrz du zosta  niemal zupe nie usuni ty. 

Przedstawione trzy protestanckie rozwi zania w zakresie interpretacji Wieczerzy Pa -
skiej dobrze ilustruj  dokonuj cy si  historyczny rozwój i ewolucj  chrze cija skiej my li 
teologicznej w dobie nowo ytnej. Skutki my li reformacyjnej odcisn y si  na ca ej kul-
turze nowo ytnej, ukazuj c ewolucj  pojmowania mocy s ów wypowiadanych podczas 
religijnego nabo e stwa. Stosuj c terminologi  J.L. Austina do opisu tego procesu, mo na 
powiedzie , e wraz z coraz dalej id cymi reformami chrze cija skiej liturgii, dokonywa-
nej przez takich humanistów jak Zwingli, ust puje przekonanie o performatywnej mocy 
wypowiadanych s ów. 

Wed ug Waltera Onga wskutek reformacji narodzi y si  dwie kultury komunikacyjne: 
katolicka i protestancka14. Kontynuuj c to porównanie obu nurtów chrze cija stwa, mo na 
powiedzie , e moc illokucyjna tych samych s ów ustanowienia wypowiadanych podczas 
katolickich i protestanckich obrz dów Wieczerzy Pa skiej jest w protestantyzmie wyra nie 
mniejsza, a perlokucja, czyli skutek dzia a  s ownych, ci lej uzale niona od przekona  
wiernego. Protestantyzm w mniejszym stopniu uzale nia fortunno  aktów liturgicznych 
od tych warunków fortunno ci, które J.L. Austin okre la jako „niewypa ”. W wypadku 
najnowszych nurtów protestantyzmu stopie  wymogów formalnych rytua u, niezb dnych 
do podj cia decyzji o fortunno ci aktu, jest minimalny lub aden. Mo na powiedzie , e 
protestantyzm pchn  nowo ytne chrze cija stwo w stron  mniejszego przywi zywania 
wagi do wymogów prowadz cych w stron  „niewypa u”, a ci le zwi za  performatywno  
religijnego rytualnego mówienia z unikaniem „nadu y ” i „nieszczero ci”. Na histori  

13 G.R. Potter, Zwingli, prze . T. Szafra ski, PIW, Warszawa 1994, s. 172–174.
14 S.D. O’Leary, op. cit.,  s. 790; wraca do tego w: Tekst jako interpretacja. w. Marek i nieco pó niej (1986), w: 

W.J. Ong, Osoba, wiadomo , komunikacja. Antologia, oprac. J. Japola, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2009.
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my li teologicznej w zakresie sakramentologii mo emy zatem spojrze  jako na stopniowe 
zmniejszanie mo liwo ci zaistnienia „niewypa ów”. Z czasem coraz wi ksz  popularno  
zyskuj  rozwi zania, które zupe nie zrywaj  z performatywnym wymiarem wypowiada-
nych s ów. 

Kontynuuj c podsumowuj ce rozwa ania, mo na tak e spojrze  na t  ewolucj  z per-
spektywy pozareligijnej, uwzgl dniaj cej post puj cy rozwój idei zwi zanych z dob  
racjonalizmu. Nawi zuj c do interesuj cego spostrze enia O’Leary’ego, który pisa , e 
„mo emy mierzy  post p O wiecenia stopniowym kurczeniem si  przestrzeni, w której 
w ada si a illokucyjna mowy rytualnej, wspierana spo ecznym autorytetem Ko cio a”15, 
warto podkre li , e teoria aktów mowy jest dobrym instrumentem ukazuj cym nowe spo-
soby obrazowania kulturowych przemian. Ewolucja zachodniej kultury religijnej polega a 
bowiem nie tylko na znanym powszechnie odej ciu od instytucjonalnego wymiaru auto-
rytetu Ko cio ów, ale tak e, ilustruj c j  za pomoc  terminologii J.L. Austina, polega a na 
stopniowym odchodzeniu chrze cijan od wiary w moc stanowi c  religijnych s ów rytua u; 
tak e na odchodzeniu od wiary w performatywny wymiar s ów towarzysz cych chrze-
cija skim sakramentom. Analiza j zykowa pozwala potwierdzi  intuicj  Maksa Webe-

ra, który nazywa  protestantyzm „odmagicznieniem” chrze cija stwa. Wspó cze nie stare 
i nowsze formy egzystuj  równolegle obok siebie.

Dla religioznawstwa, etnolingwistyki czy kulturoznawstwa u ycie terminologii aktów 
mowy w analizie religijnych rytua ów pozwala ustali  stopie  i rodzaj ich performatywno-
ci (szczególnie za pomoc  rozró nienia „nieszczero ”/„niewypa ”) i okre li  tym samym 

stopie  ich magiczno ci16. Je eli konsekwentnie uznamy za bardziej magiczne religijne 
obrz dy zale ne od rytualnej poprawno ci, a nie od uczu  i postaw uczestników17, to zy-
skujemy – jako badacze religijnych zachowa  cz owieka – por czny instrument s u cy 
do odró nienia postaw religijnych od magicznych. Na wst pnie zaznaczali my ju , jak 
trudnym zadaniem jest precyzyjne oddzielenie obu postaw. 

Mo na wreszcie, wychodz c poza zasadniczy tok rozwa a , pokusi  si  o uwa-
g  o metaforycznym charakterze. Analogicznie do propozycji teoretycznoliterackich 
wskazuj cych na performatywno  jako konstytutywn  cech  literatury pi knej („stano-
wi” ona wszak wiat przedstawiony, a czytaj cy wie, e istnieje on na zasadzie licen-
tia poetica, czyli kreowania  kcyjnych wiatów)18 mo na bowiem uzna , e wiat wy-
obra e  religijnych tak e jest efektem mocy, jak  ma dany j zyk religijny. Warto zatem, 
porównuj c poszczególne religie, analizowa  ich j zyk pod k tem perlokucji, a wi c 
pod k tem tego, czy ustanawiaj  czy nie, wiat religijnych wierze . Fortunno  reli-
gijnego mówienia mierzyliby my wówczas nie tylko czynami czy liczb  g boko wie-

15 S.D. O’Leary, op. cit., s. 791.
16 Jako pierwszy zauwa y  to S.J. Tambiah, The Magical Power of Words’, w: „Man. The Journal of the Royal 

Anthropological Institute” 1968, Vol. 3, No. 2, s. 175–208.
17 Mamy pe n  wiadomo , e przedstawiciele my lenia magicznego cz sto t umacz  swoje pora ki brakiem 

wiary uczestników rytua u w skuteczno  dokonywanych czynno ci, ale niniejsze rozwa ania maj  zastoso-
wanie przede wszystkim do róde  „tekstowych”.

18 M.in. R. Ohmann, Akty mowy a de  nicja literatury, prze . B. Kowalik i W. Krajka, w: „Pami tnik Literacki” 
1980, z. 2, s. 249–267; idem, Literatura jako akt mowy, w: „Pami tnik Literacki” 1980, z. 2, s. 269–286. 
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rz cych kieruj cych si  w yciu warto ciami g oszonymi przez dan  religi , ale tak e 
relacjami wewn trztekstowymi. Literatura religijna, liturgiczna, „buduj ca” i zaanga-
owana staje si  dla takiego podej cia badawczego jednym wielkim aktem „ustanawia-

j cym” religi . A religijne teksty staj  si  polem analizy, które pozwoli bada  sposoby 
„osi gania fortunno ci” przez poszczególne systemy religijne. Metaforycznie pojmowa-
na performatywno  religijnego j zyka zwalnia nas z rozstrzygania, czy j zyk religijny 
jest prawdziwy czy nie. Mo emy odrzuci  zatem t  problematyk , z któr  zmaga a si  
w XX wieku znaczna cz   lozo  i analitycznej, czyli pytanie – do czego si  odnosi mó-
wienie o Bogu. W teorii aktów mowy interesuje nas wy cznie fortunno  wypowiedzi. 
Czy ustanawiaj  one zatem religi  i w jaki sposób to czyni ? W cis ym rozumieniu mo e 
to by  np. wyja nienie sposobu i warunków obecno ci Boga w chlebie i winie, w szero-
kim znaczeniu, obecno ci Boga w tekstach Jemu po wi conych. Dzi ki takiej postawie 
teoretyczno-metodologicznej czymy szacunek dla fenomenu wiary z prób  uwolnienia 
naukowych instrumentów badawczych od naszych ideowych (religijnych?) przedza o e , 
nie zawsze jasno u wiadamianych. 
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CHRISTIAN SACRAMENTS IN THE CONCEPT OF A SPEECH ACT

The article deals with a problem of using the theory of a speech act in analysis of Christian sacraments in reli-
gious studies. Author  nds the concept useful for many reasons. Mostly, religious studies are free of problem of 
truth, because the theory tells only about felicity of creating beliefs or not. According to S. Tambiah, it lets us 
analyse the scale of magic in religious rituals, also Christian, like sacramental practice. In the article different 
sacramental theologies, like Catholicism, Orthodox and different Protestant religions (Calvinism, Lutheranism) 
are looked at in terms of illocutionary power of words used during rituals and their effectiveness. It lets us 
illustrate the historical process of decreasing of the magical element in interpretation of basic Christian rituals. 

Key words: concept of a speech act, religious studies, Christian sacraments, magic, religious language, per-
formatives
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