
11ZIMA 1V (108) 2021

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

ks. Maciej Zachara MIC

Dogmat o Niepokalanym Po-
częciu Maryi, czyli o Jej za-

chowaniu od grzechu pierworod-
nego, został ogłoszony w 1854 r. Ta 
prawda wiary dojrzewała w Koś-
ciele stopniowo. O wolności Maryi 
od grzechu pierworodnego mówił 
bp Julian z Eklanum (zm. 455 r.). Był 
on jednak wyznawcą herezji pela-
gianizmu, pomniejszającej znacze-
nie łaski Bożej w życiu człowieka, 
toteż jego tezy, oparte na całkowicie 
błędnych przesłankach, nie zosta-
ły podjęte przez innych teologów. 
W VIII wieku w liturgii bizantyjskiej 
powstało święto Poczęcia Boguro-
dzicy przez św. Annę (9 grudnia), 
jednak przedmiotem tego święta nie 
jest zachowanie Maryi od grzechu 
pierworodnego, ale cudowność Jej 
poczęcia w łonie niepłodnej dotąd 
Anny. Greccy teologowie i kazno-
dzieje sławili Maryję jako „przeczy-
stą” i „całą świętą”, nie zajmowali się 
jednak kwestią Jej wolności od grze-
chu pierworodnego.

To bizantyjskie święto obchodzo-
ne było również przez mieszkających 
na Zachodzie Greków, a na początku 
XI wieku przyjęli je także, pod datą 
8 grudnia, angielscy mnisi. Jeszcze 
przed podbojem Anglii przez Nor-
manów (1066 r.) było ono obcho-
dzone przynajmniej w kilku centrach 
południowej Anglii (Exeter, Win-
chester i Canterbury). Normanowie, 
spośród których po 1066 r. rekruto-
wała się większość angielskich bisku-
pów i opatów, początkowo odnieśli 
się do tego święta nieufnie i próbo-
wali je wyeliminować. W ostateczno-
ści jednak sami je przyjęli i, poczyna-
jąc od XII wieku, zaczęli propagować 
również na kontynencie. W Anglii 
także postawiono tezę, że przedmio-

tem święta jest zachowanie Maryi od 
grzechu pierworodnego. Pierwszym 
znanym teologiem piszącym w tym 
duchu był anglosaski mnich Eadmer 
z Canterbury (zm. ok. 1130 r.). 

Opinia o Niepokalanym Poczę-
ciu Maryi (immakulizm) zaczęła być 
przyjmowana w różnych kręgach, 
z drugiej jednak strony budziła opór 

ze strony czołowych teologów XII 
i XIII wieku, takich jak m.in. św. Ber-
nard z Clairvaux, św. Albert Wielki, 
św. Tomasz z Akwinu czy św. Bona-
wentura. Byli oni przekonani o tym, 
że Maryja w jakimś momencie została 
uwolniona od grzechu pierworodne-
go (św. Tomasz uważał, że stało się to 
jeszcze w łonie matki), jednak teza 
o Niepokalanym Poczęciu niosła ze 
sobą realną trudność: jeśli bowiem 
Maryja nie podlegała w żaden spo-
sób grzechowi, to znaczy, że nie po-
trzebowała łaski Odkupienia, a zatem 
Chrystus nie byłby już Odkupicielem 
całej ludzkości, taki zaś pogląd byłby 
oczywistą herezją. Immakuliści długo 
nie znajdowali na to dobrej odpowie-

dzi. Tej udzielił dopiero franciszkanin 
bł. Jan Duns Szkot (zm. 1308 r.), profe-
sor uniwersytetu w Paryżu, który po-
wiedział, że łaska Odkupienia działa 
nie tylko usuwając grzech, ale również 
zachowując od niego. Maryja została 
więc odkupiona w swym poczęciu 
poprzez zachowanie Jej od grzechu 
pierworodnego, na mocy zasług przy-
szłej męki Chrystusa. Zatem również 
Ona została odkupiona, a Chrystus 
jest Odkupicielem całej ludzkości. 
Odtąd immakulizm zaczął rozwijać 
się szybciej, a święto Poczęcia Maryi 
zaczęło być przyjmowane w różnych 
Kościołach lokalnych i zakonach 
(franciszkanie, augustianie, bene-
dyktyni, cystersi, karmelici). Papieże 
w swojej liturgii zaczęli je przyjmować 
w XIV wieku, ale bez intencji rozcią-
gania go na cały Kościół. 

Na soborze w Bazylei, rozpo-
czętym w 1435 r., podjęto pierwszą 
próbę ogłoszenia dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu Maryi. Po dłuż-
szych debatach uroczyście ogłoszono 
dogmat w 1439 r., jednak w tym mo-
mencie sobór był już nielegalny, gdyż 
dwa lata wcześniej papież przeniósł 
obrady do Florencji, czego nie uznała 
duża część ojców soborowych. Cho-
ciaż więc próba ogłoszenia dogmatu 
była nieskuteczna, przyczyniła się 
ona do dalszego rozpropagowania 
immakulizmu w Kościele. W tym sa-
mym stuleciu papież Sykstus IV za-
twierdził dla liturgii papieskiej teks-
ty modlitw oficjum i Mszy wprost 
mówiące o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi. Teksty te, kopiowane w wie-
lu innych mszałach i brewiarzach 
(przed Soborem Trydenckim die-
cezje i zakony mogły mieć własne 
księgi liturgiczne), dodatkowo roz-
powszechniały w Kościele przeko-
nanie o wolności Maryi od grzechu 
pierworodnego.  ■
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