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Zgromadzenie Najświêtszego Odkupiciela istnieje ju¿ od 272 lat. Ten 
d³ugi okres sprzyja³ temu, by wpisa³o siê ono na sta³e w ¿ycie Kościo³a tak 
w Polsce, jak i na świecie. Ka¿dy, kto pisa³ b¹dź pisze swym ¿yciem historiê 
Zgromadzenia, wnosi swój wk³ad w jego trwanie i rozwój.

W roku 2004 redemptoryści inauguruj¹ obchody 250. rocznicy śmierci 
św. Gerarda, brata zakonnego. Skromny cz³owiek, który zaznaczy³ swe krót-
kie ¿ycie aur¹ świêtości, mo¿e byæ dla ka¿dego wzorem prawości, uczciwo-
ści i poświêcenia.

W grudniu tego roku zakoñczono obchody 100. rocznicy koronacji ob-
razu Matki Bo¿ej w Tuchowie, która patronuje naszemu seminarium. Świê-
te miejsca zmuszaj¹ do tego, by przystan¹æ w pogoni ¿ycia i wejrzeæ w siebie, 
sprawdzaj¹c na jakim etapie drogi ¿ycia siê znajdujemy.

W ten przebogaty kontekst dziejów z nieskrywan¹ radości¹ przekazuje-
my do r¹k Szanownych Czytelników drugi numer naszego rocznika „Stu-
dia Redemptorystowskie”. Numer poprzedni, inauguracyjny, wydany by³ 
w zwi¹zku z uroczystym jubileuszem 100-lecia istnienia Wy¿szego Semina-
rium Duchownego Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela. Zastanawia-
no siê wówczas, czy wystarczy zapa³u, ambicji i odwagi, by w powszechnym 
nat³oku s³ów podtrzymywaæ istnienie tego pisma. Tym wiêksza jest nasza 
wdziêcznośæ, i¿ znaleźli siê ludzie, którzy z ochot¹ podjêli intelektualny wy-
si³ek wspó³tworzenia wspomnianego dzie³a.

Z ca³¹ pewności¹ „Studia Redemptorystowskie” s¹ zaledwie wycinkiem 
bogatej dzia³alności redemptorystów i ludzi, którzy s¹ z nimi w jakikolwiek 
sposób zwi¹zani. Mamy jednak nadziejê, ¿e rocznik stanie siê wa¿nym miej-
scem, w którym skupiaæ siê bêdzie to, co istotne w naszym intelektualnym 
dorobku. Chcemy bowiem ¿ywo podtrzymywaæ i realizowaæ to, o czym mówi 
Konstytucja 90. Zgromadzenia, i¿ redemptoryści „bêd¹ tym lepszymi misjo-
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narzami, im bardziej potrafi¹ z dnia na dzieñ odpowiednio przystosowywaæ 
swoj¹ apostolsk¹ dzia³alnośæ i ³¹czyæ z ni¹ coraz ściślej nieustann¹ odnowê 
duchow¹, naukow¹ i pastoraln¹ samych siebie”.

Zapraszaj¹c do lektury, ufamy, ¿e zapa³u, ambicji i odwagi nie zabraknie. 
Zachêcamy te¿ do owocnej wspó³pracy.
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t³umienie wolności kościo³ów lokalnych i rozbudowywanie wbrew wszelkiej 
niemieckiej tradycji kościelnej ultramontanizmu, integralizmu i centralizmu 
rzymskiego oraz za kreowanie nowego typu biskupa, nie bêd¹cego ksiêciem 
Kościo³a na podstawie prawa Bo¿ego, lecz adresatem rozkazu z ³aski papie¿a, 
poddanym we wszystkim jemu i jego uniwersalnemu episkopatowi69. Narzê-
dziami rozbudowy nowego systemu byli nuncjusze papiescy. W szczególnie 
upokarzaj¹cy sposób wyró¿ni³ siê tutaj nuncjusz z Lucerny Testaferrata70, 
który nie tylko próbowa³ pozbawiæ urzêdu kościelnego wikariusza general-
nego Dalberga i administratora biskupstwa w Konstancji, lecz d¹¿y³ ponadto 
do rozbicia ca³ego biskupstwa w tym mieście. Móg³ w ten sposób na zawsze 
z korzyści¹ dla centralizmu rzymskiego wykluczyæ reformatora Wessenber-
gera, bêd¹cego uczniem Sailera i broni¹cego rozumnej pobo¿ności, co osta-
tecznie uda³o siê w nastêpstwie Kongresu Wiedeñskiego. Có¿ jednak z tym 
wszystkim ma wspólnego Hofbauer?

Spojrzenie do źróde³ pokazuje, ¿e obaj praktycy duszpasterstwa Hofbau-
er i Wessenberg pocz¹tkowo doskonale siê rozumieli (ca³kiem inaczej ni¿ 
Hofbauer i Sailer)71. Nawet kiedy pojawi³y siê pierwsze skargi na temat ma³o 
poznanych praktyk ojców na górze Mons Tabor pod Jestetten w wikariacie 
generalnym Konstancji72, Wessenberg stan¹³ po stronie Hofbauera i jego oj-
ców73. Sytuacja zmieni³a siê jednak, gdy Hofbauer na podstawie przywileju 
od nuncjusza Testaferraty kaza³ wyświêciæ na kap³anów kilku redemptory-
stów w Lucernie, nie staraj¹c siê o pozwolenie Wessenberga jako w³aściwego 
ordynariusza. Wierzy³, ¿e jest do tego upowa¿niony na mocy przywileju pa-
pieskiego74. Wessenbergowi chodzi³o w tym wypadku jedynie o kwestiê za-
sad. Jego pierwsz¹ reakcj¹ by³a suspensa nowych kap³anów75. Taki ostry krok 
wydaje siê do pewnego stopnia zrozumia³y, jeśli siê wie, ¿e w³aśnie w owym 
czasie nuncjusz sta³ siê zaciek³ym przeciwnikiem Wessenberga. Od tej pory 
mia³ ju¿ tylko jeden cel: „Rezygnacja Dalberga z biskupstwa w Konstancji, 
usuniêcie Wessenberga z wikariatu generalnego i oddzielenie czêści szwajcar-
skiej od jej diecezji macierzystej. To a¿ do znudzenia powtarzane ‘ceterum 
censeo’ przewija siê (od tego momentu) przez jego relacje jak niæ przewodnia-
76”. W¹tpliwe jest, czy Hofbauer o tym wszystkim wiedzia³ i czy w ogóle ów 

69  Por. R. Lill, Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, „Römische Quartalschrift” 59 (1964) 177.
70  Fabrizio Sceberras Testaferrata (1758-1843), z La Valletta (Malta), od 30 października 1803 do 9 marca 

1816 nuncjusz w Lucernie. Por. F. X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz (jak w przypisie 37), 316 n.
71  Por. Klemens Hofbauer do Severoliego, 9 stycznia 1803; Wessenberg do Severoliego, 29 grudnia 1802; 

Por. Severoli do Hofbauera, 10 stycznia 1803. MH V 10-17.
72  Wysz³y one m.in. od benedyktyna Januariusa (Paula) Freya (1749-1831), benedyktyna od 1768, kap³ana 

od 1774, od 23 października 1805 opata klasztoru Rheinau. Por. MH V 111-118.
73  Por. Pismo ordynariusza Konstancji do mieszkañców miasta Triberg, 22 października 1803. MH IV 9 

n.
74  Por. Klemens Hofbauer do Wessenberga, 29 sierpnia 1805. MH V 43 n.
75  Por. Kronika domu fryburskiego, MH VI 164; Remarques (A. Czech do Desurmonta). MH XV 46. Por. Or-

dynariat Konstancji do dyrektora pielgrzymek dra Höhna, Triberg, 26 września 1805. MH IV 50; opat 
Januarius Frey z Rheinau do proboszcza Andresa w Triberg. MH VI 36 n.

76  F. X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz (jak w przypisie 37), 317.
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Wszelkie nasze poznanie jest perspektywiczne. Zale¿y od naszego nasta-
wienia, od „okularów”, które nosimy. Dotyczy to równie¿ naszego spojrze-
nia na ludzi, zarówno na ludzi ¿yj¹cych, jak i na postacie historyczne, tak¿e 
na świêtych. Tak, jak zmienia siê punkt widzenia i perspektywa u poszczegól-
nych ludzi, tak zmieniaj¹ siê one w historii, z biegiem zmieniaj¹cych siê cza-
sów. Ka¿dy cz³owiek ka¿dej epoki dostrzega w przesz³ości najpierw to, co do 
niego przemawia, co jego dotyczy, co ma dla niego zwi¹zek z teraźniejszości¹. 
Wszystko to jest uzasadnione. Co wiêcej: rzeczywistośæ i interpretacja ci¹gle 
pozostaj¹ we wzajemnym zwi¹zku. Rzeczywistośæ, któr¹ postrzegamy, zawsze 
jest rzeczywistości¹ ju¿ zinterpretowan¹ i dopiero taka zinterpretowana rze-
czywistośæ, niepozostaj¹ca zwyk³ym zbiorem faktów, jest rzeczywistości¹ pe³-
n¹. Istnieje jednak zawsze niebezpieczeñstwo b³êdnej interpretacji, polegaj¹ce 
na tym, i¿ postacie historyczne niew³aściwie wykorzystamy i zmienimy do 
naszych celów, ¿e przeniesiemy w przesz³ośæ wspó³czesne problemy, ideolo-
gie, roszczenia w³adzy, ¿e wymyślimy tradycje tam, gdzie ich nie ma.

Te krótkie uwagi chcia³em uczyniæ na wstêpie, zanim zastanowimy siê nad 
zmieniaj¹cym siê w historii obrazem Klemensa Hofbauera oraz nad ró¿no-
rodn¹ perspektyw¹, z jakiej z biegiem lat by³ i nadal jest widziany. Chcemy 
przyjrzeæ siê dok³adnie wyobra¿eniom i obrazom, jakie ludzie stworzyli na 
jego temat. Nie chcemy jednak poprzestaæ na wyliczeniu wszelkich mo¿li-
wych zmian perspektyw i interpretacji. Chcemy raczej postawiæ pytanie: jakie 
przes³anki, jakie paradygmaty, ale równie¿ jakie schematy myślowe i uprze-

PRZEMIANY W HISTORIOGRAFICZNEJ 
RECEPCJI POSTACI 

ŚW. KLEMENSA HOFBAUERA
NA PRZESTRZENI DZIEJÓW1

1  Niniejszy artyku³ jest poszerzon¹ wersj¹ wyk³adu, wyg³oszonego 20 kwietnia 2001 r. na Sympozjum 
Klementyñskim w Mödling (St. Gabriel) pod Wiedniem. Badania te zosta³y opublikowane jako XIX 
tom w serii wydawniczej Bibliotheca Historica CSSR pod tytu³em: Klemens Maria Hofbauer und seine Biogra-
phen. Eine Rezeptionsgeschichte, Rom 2001. Na ¿yczenie redaktorów wydania niemieckiego w niniejszym 
artykule zosta³ zachowany styl wyk³adu – przyp. red.
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dzenia warunkowa³y takie, a nie inne s¹dy? Czy chodzi tu o interpretacje, któ-
re dok³adnie oddaj¹ istotê postaci Hofbauera, czy te¿ o interpretacje b³êdne, 
fa³szywie rysuj¹ce jego postaæ?

1.  KLEMENS HOFBAUER – PASTERZ CIAŁ I DUSZ, 
 OJCIEC UBOGICH I OPUSZCZONYCH 

W notatce biograficznej, wydanej osiem lat po śmierci Hofbauera, mówi siê 
o jednym tylko epizodzie z jego ¿ycia. Hofbauer zbiera³ w pewnej gospodzie 
ja³mu¿nê dla ubogich. Kiedy ktoś mu przy tym plun¹³ w twarz, mia³ podobno 
odpowiedzieæ: „By³ pan ³askaw daæ mi to, co siê mnie nale¿y, i dziêkujê panu, 
a teraz proszê o dar dla ubogich!”, po czym g³êboko zawstydzony bluźnierca 
hojnie go obdarowa³2. Wszyscy znamy tê historiê. Nie zrezygnowa³ z niej ¿a-
den z biografów, pocz¹wszy od Friedricha Poesla3, który w roku 1843 napisa³ 
pierwsz¹ biografiê Hofbauera. Ciekawe jest jednak, co o. dr Poesl, uczeñ Döl-
lingera, przed swym wst¹pieniem do klasztoru profesor prawa kanoniczne-
go w Pasawie i hagiograf legitymuj¹cy siê licznymi publikacjami4, dodaje do 
tej historii. Poesl pisze, i¿ chodzi o historiê, „któr¹ wspomina siê tymczasem 
w podobnej wersji, mówi¹c tak¿e o innych natchnionych mê¿ach Bo¿ych”5. 
Có¿ to znaczy? Czy chce siê przez to powiedzieæ, i¿ w przypadku tej¿e histo-
rii chodzi o zwyczajne zmyślenie czy nawet zafa³szowanie? S¹dzê, ¿e wrêcz 
przeciwnie. Poesl powiedzia³by z pewności¹, i¿ mamy przed sob¹ hagiogra-
ficzn¹ przesadê, hagiograficzn¹ typizacjê. Jednak takie w³aśnie typizacje s³u-
¿¹ hagiografom do tego, aby charakterystyczny rys jakiegoś świêtego ukazaæ 
niejako w soczewce i wyraziæ prawdê, bêd¹c¹ czymś wiêcej ni¿ tylko zbiorem 
faktów. Rozb³yska tutaj cecha charakteru Hofbauera, któr¹ spotykamy poza 
tym tak¿e u innych jego biografów – mo¿na by j¹ nazwaæ charakterystycznym 
rysem redemptorystowskim – ofiarna mi³ośæ Hofbauera do ubogich, wyizo-
lowanych i zagro¿onych, do egzystuj¹cych na marginesie spo³eczeñstwa, dla 
tych, którzy nie mog¹ sobie poradziæ ze sob¹ i swymi bliźnimi.

2  J. E. Veith, J. P. Gilbert, Der Bote von Jericho, Wien 1828, 128 n.
3  Friedrich (von) Poesl (Pösl) (1806-1876), ur. w Landshut jako syn wysokiego urzêdnika rz¹dowego Ba-

warii, dr teologii, 1829 kap³an, 1837 redemptorysta, mistrz nowicjatu, superior i pisarz religijny. 1841-
-48 w Altötting, później w Pittsburgh (USA), od 1851 w pó³nocnych Niemczech. Por. O. Weiss, Die 
Redemptoristen in Bayern. Ein Beitrag zur Geschichte des Ultramontanismus (Münchner Theol. Studien, 1. Hist. 
Abt., 220, St. Ottilien 1983, w ró¿nych miejscach; [Alois Krebs], Poesl, w: Kurze Lebensbilder der verstorbe-
nen Redemptoristen der Ordensprovinz von Norddeutschland, Dülmen 1896, 55-60; Allgemeine Deutsche Biographie 
XXVI, 459.

4  Pösl przez dwa lata (1842-1843) wydawa³ tworzone faktycznie jedynie przez siebie samego Blätter zur Be-
lehrung und Erbauung für katholische Christen i opublikowa³ wiele ¿ywotów świêtych. Chwal¹c je, mówiono, 
i¿ nie s¹ tylko pobo¿nymi legendami poetyckimi, lecz ¿e stoj¹ na „pewnym katolickim gruncie”. Por. 
Katholischer Hausfreund (Regensburg) 3 (1848) 946.

5  F. Pösl, Clemens Maria Hofbauer, der erste deutsche Redemptorist in seinem Leben und Wirken. Nebst zwei Gesängen 
von seinem Freunde F. L. Zacharias Werner, Regensburg 1846, 38.



11HISTORIA KOŚCIO£A

Prześledźmy topos „Hofbauer i ubodzy” w wypowiedziach jego biogra-
fów. Najpierw Friedrich Poesl, który pisze: „Jego najświetniejszym otocze-
niem, jego najszlachetniejsz¹ radości¹ byli jednak ubodzy, proste i skryte 
dusze. Kocha³ ubogich z ca³ego serca... i jeśli kogoś chwali³, to byli to zawsze 
ubodzy”6. Równie¿ drugi biograf Hofbauera, Sebastian Brunner7 naśladu-
je ten wzorzec. W roku 1858 pisze: „W ka¿dym cz³owieku kocha³ stworzenie 
na obraz i podobieñstwo Bo¿e – mi³ośæ ta wyra¿a³a siê u niego w darach, ja-
kie rozdawa³ na doczesnośæ i wiecznośæ. Tak samo chêtnie dawa³ doczesny 
chleb dla cia³a, jak i pokarm dla ducha na ¿ycie wieczne... Ubodzy byli jego 
przyjació³mi. Nie wyra¿a³ tego pustymi s³owami, lecz świadczy³ o tym ca³¹ 
dzia³alności¹ swego ¿ycia”8.

Dziwnym sposobem obie te centralne wypowiedzi schodz¹ na pewien czas 
na dalszy plan. Odnajdujemy je ponownie w roku 1905 w biografii o. Geo-
rga Freunda9. Podobnie jak Poesl i Brunner podkreśla³ on „mi³ośæ Hofbau-
era do ubogich”. G³ówn¹ cechê charakteru Hofbauera odnajduje w zdaniu 
cz³onka kapitu³y katedralnej Laurenza Greifa10, świadka w procesie kanoniza-
cyjnym: „To, co mia³, rozdawa³, to by³o jego ¿ycie”, podobnie jak w wypowie-
dzi Johanna Emanuela Veitha11: „W s³u¿bie ubogim by³ zajêty jak matka przy 
swych dzieciach”12. Oprócz troski o ubogich Freund wymienia – to równie¿ 
powrót do biografii Poesla – charyzmat Hofbauera jako spowiednika i kie-

6  Tam¿e, 104; por. tam¿e, 120 passim.
7  Sebastian Brunner (1814-1893), katolicki ksi¹dz i publicysta, uchodz¹cy za pierwowzór „dawnej wie-

deñszczyzny”, bêd¹cy pod wp³ywem Günthera, Veitha i Görresa, zaciek³y przeciwnik „józefinizmu”, 
oświecenia i liberalizmu, w kwestii spo³ecznej wcześnie rozpozna³ zadanie Kościo³a, mimo i¿ ultra-
montañsko krytycznie nastawiony do papieskiego prymatu jurysdykcyjnego, wywar³ wp³yw na Jozefa 
Scheichera i Alberta Mariê Weissa. Por. J. Scheicher, Ein Kapitel aus Österreichs neuester Zeit- und Kirchenge-
schichte, Würzburg-Wien, 1890; K. Ammerl, Sebastian Brunner und seine publizistische Stellungnahme in der Wie-
ner Kirchenzeitung, Wien 1934.

8  S. Brunner, Clemens Maria Hoffbauer und seine Zeit. Miniaturen zur Kirchengeschichte von 1780 bis 1820, Wien 
1858, 171, 201 n.

9  Georg Freund (1849-1916), ur. w Peterskirchen (Górna Austria), zm. w Wiedniu; w latach 1880-1884 
lektor teologii moralnej w Mautern, od 1884 do 1893 rektor klasztoru Maria Stiegen w Wiedniu, mia³ 
tutaj bliskie kontakty z nuncjuszem Luigim Galimbertim (1836-1896), misjonarz ludu i duszpasterz ro-
botników, apologeta ludowy, aktywnie wspiera³ ruch chrześcijañsko-spo³eczny. Karl Lueger (1844-1910) 
ceni³ go jako przedstawiciela walecznej „ecclesia militans”. Por. J. Polifka, P. Georg Freund. Ein Mann der 
Tat, Wien 1907.

10  Laurenz Greif (1784-1866), ur. w Biberach/Riss, zm. w Wiedniu, honorowy kanonik w Salzburgu, radca 
ksi¹¿êcy Schwarzenbachów, w roku 1811 przyby³ do Wiednia, od 1814 do 1820 penitent Klemensa Ho-
fbauera, wychowawca późniejszego kardyna³a Schwarzenbergera, któremu utorowa³ drogê do kap³añ-
stwa, bliski przyjaciel Antona Günthera i Johanna Emanuela Veitha. Por. P. Wenzel, Das wissenschaftliche 
Anliegen des Güntherianismus, Essen-Heidelberg 1961, 50 n.; E. u. M. Winter, Domprediger Johann Emanuel Veith 
und Kardinal Schwarzenberg. Der Güntherprozeß in unveröffentlichten Briefen und Akten, Wien 1972, 9, 21, 135.

11  Johann Emanuel Veith (1788-1876), z rodziny ¿ydowskiej, doktor medycyny, w latach 1816-1821 dyrek-
tor Wiedeñskiego Instytutu Weterynaryjnego, nawrócony w 1816 r., przy³¹czy³ siê do Hofbauera, od 
1821 kap³an, 1821-1830 redemptorysta, od 1831 kaznodzieja w katedrze w Wiedniu, przyjaciel Antona 
Günthera, w roku 1848 za³o¿y³ Wiedeñski Zwi¹zek Katolików, napisa³ wiele dzie³ medycznych, bele-
trystycznych, filozoficznych, egzegetycznych i homiletycznych. Por. J. H. Loewe, Johann Emanuel Veith. 
Eine Biographie, Wien 1879; K. Pleyer, J. E. Veith und sein Kreis, Wien 1934; E. u. M. Winter, Domprediger J. E. 
Veith (jak w przypisie 10); O. Weiss, Veith, Johann Emannuel, w: Dictionnaire de la Spiritualité 16 (1994) 350-
-355; ten sam, Veith, w: BBKL 12 (1977) 1194-1204. Anton Günther mówi, ¿e „Veith u Hofbauera du¿o 
znaczy³”.

12  G. Freund, Der Selige Clemens Maria Hofbauer. Gedrängte und übersichtliche Darstellung seines Lebenslaufes, Wien 
1905, 154 n.
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rownika duchowego oraz jego duszpasterstwo chorych13. Podobnie jak Freund 
tak¿e jezuita Moritz Meschler14 w roku 1910 k³adzie nacisk na duszpasterstwo 
i opiekê Świêtego nad „ubogimi, chorymi i umieraj¹cymi”15. Z kolei w 1920 
r. wiedeñski teolog pastoralny i duszpasterz wielkiego miasta Heinrich Swo-
boda16 podkreśla³, ¿e ¿aden ze świêtych, kanonizowanych w ostatnich dziesiê-
cioleciach, nie zdawa³ sobie tak bardzo jak Hofbauer sprawy z tego, i¿ cia³o 
i dusza tworz¹ ca³ośæ. By³ on zawsze jednocześnie pasterzem duszy i cia³a, 
lub jakbyśmy dziś powiedzieli, „pasterzem ¿ycia”17. Mimo i¿ tak¿e wiêkszośæ 
innych biografów nie zapomina³a o tej charakterystycznej cesze Hofbauera, 
to jednak tak naprawdê spotykamy j¹ jako najwa¿niejsz¹ ponownie w³aści-
wie dopiero u Jozefa Heinzmanna, który mówi o Hofbauerze: „W tê szorst-
k¹ powierzchownośæ Bóg w³o¿y³ wielkie serce. Malutcy i ubodzy, zaniedbani 
i nieudacznicy znaleźli w nim bezinteresownego przyjaciela”18.

Heinzmann kreśli postaæ Hofbauera jako „pasterza ¿ycia”, który traktu-
je powa¿nie ka¿dego cz³owieka i który dla ka¿dego ma wielkie, wspó³czuj¹ce 
serce: dla ubogich, ciê¿ko chorych i umieraj¹cych, dla ludzi rozczarowanych 
Kościo³em, którzy od kap³ana nie chc¹ niczego wiedzieæ, dla ludzi, którzy 
zw¹tpili o ¿yciu. Jego czêści¹ jest tak¿e prosty, pokorny spowiednik Hofbau-
er! Nawet w najbardziej mroźn¹ zimê ju¿ o trzeciej nad ranem wychodzi na 
przedmieścia do mechitarzystów, gdzie przez trzy godziny siedzi w konfesjo-
nale. Stamt¹d udaje siê do kościo³a urszulanek. Tam jego konfesjona³ jest ju¿ 
oblegany. A kiedy wraca do domu, ludzie czekaj¹ przed jego mieszkaniem, 
aby przed nim otworzyæ swoje serca19.

Kiedy czytamy u Heinzmanna opis tego wszystkiego, natychmiast pojawia 
siê myśl: oto powrót do pocz¹tków. Nawet styl jêzyka ojca Heinzmanna przy-
pomina ojca Poesla. Myślê, ¿e obu ³¹czy z Hofbauerem niejako pokrewieñ-
stwo dusz, coś, co pozwala im naszkicowaæ „pierwotny” obraz Hofbauera.

U wszystkich wymienionych autorów dochodzi jednak do tego jeszcze 
– i to wydaje mi siê decyduj¹ce – ¿e najwidoczniej okoliczności danych cza-
sów sprzyja³y takiemu spojrzeniu, takiej interpretacji Hofbauera. Lata 1840 
– 1860 sta³y pod znakiem rozpoczynaj¹cej siê industrializacji. W du¿ych mia-
stach tworzy³ siê pierwszy proletariat. Synowie ch³opów i parobkowie prze-
nosili siê do du¿ych miast20. Do Wiednia, jak pokazuje rewolucyjny rok 1848, 

13  Tam¿e, 143-153.
14  Na temat Moritza Meschlera (1830-1912) por. J. Bill, LThK 7 (1998) 154.
15  M. Meschler, Klemens Maria Hofbauer, ein zeitgemäßer Heiliger, przedruk specjalny ze Stimmen aus Maria 

Laach 88 (1910) 13 n.
16  Heinrich Swoboda (1861-1923) z Wiednia, historyk sztuki, katecheta i teolog pastoralny. G³ówne dzie-

³o Großstadtseelsorge (Regensburg 1909); zorganizowa³ nowy podzia³ parafii wiedeñskich. Por. E. Sauser, 
BBKL 11 (1996) 309-312; M. Lehner, LThK 9 (2000) 1151.

17  H. Swoboda, Der heilige Klemens Maria als Seelsorger, w: Festschrift und Festbericht der Jahrhundertfeier des heiligen 
Klemens Maria Hofbauer, wyd. przez Wiedeñsk¹ Prowincjê Redemptorystów, Wien 1920, 17-23.

18  J. Heinzmann, Das Evangelium neu verkünden, Klemens Maria Hofbauer, Freiburg/Schweiz 1986, 8.
19  Tam¿e, 161-177.
20  Por. M. Player, Religion und gewöhnliches Volk in Bayern in der Zeit von 1750-1850 (Miscellania Bavarica Mo-

nacensia, 21), München 1970.
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przybywali z ca³ej Monarchii21. Sebastian Brunner by³ w tym roku w Wied-
niu jednym z niewielu katolików, którzy wykazali zrozumienie dla protestu-
j¹cych robotników z wiedeñskich przedmieśæ. W swoich Nachtgedanken eines 
Volkswehrmannes pisa³ wówczas: „Im bardziej egoistyczny, niemi³osierny i srogi 
staje siê bogacz, tym bardziej egoistyczny, niemi³osierny i srogi staje siê tak¿e 
biedak, i biada niewierz¹cym posiadaczom, jeśli kiedyś niewierz¹cy proleta-
riusze os¹dz¹ ich tutaj na ziemi”22. Sebastian Brunner, w owym czasie wikary 
w Wiedniu-Altlerchenfeld, by³ synem fabrykanta jedwabiu z Wiednia-Schot-
tenfeld i od wczesnej m³odości doświadcza³ zupe³nie z bliska nêdzy ubogich 
robotników23. Podobnie jak u Brunnera nie dziwi tak¿e fakt, i¿ zaanga¿owa-
nie Hofbauera na rzecz ubogich i odrzuconych uwypukla³ o. Georg Freund. 
Tak jak inni redemptoryści austriaccy, ojcowie Heidenreich24, Bauchinger25, 
Rösler26, którzy w orszaku barona von Vogelsanga27 skierowali siê ku paupe-
ryzmowi, kwestii robotniczej i dobru ludu, równie¿ i on sta³ w pierwszym 
szeregu ruchu chrześcijañsko-spo³ecznego. W³aśnie ów impuls spo³eczny 
sk³oni³ redemptorystów austriackich do wybudowania kościo³a parafialne-
go w Hernals, w samym centrum dzielnicy robotniczej, w której ¿yli przede 
wszystkim czescy imigranci. Mia³ to byæ pierwotnie kośció³ pod wezwaniem 
Hofbauera, tylko ¿e wtedy trzeba by³o niestety czekaæ jeszcze na jego kano-
nizacjê28. Nie dziwi równie¿ fakt, i¿ z podobnej perspektywy patrzy³ na Ho-

21  Por. W. G. Dunder, Denkschrift über die Wiener October-Revolution. Ausführliche Darstellung aller Ereignisse, Wien 
1849, 903-908.

22  S. Brunner, Nachtgedanken eines Volkswehrmannes, w: Wiener Kirchenzeitung 1 (1848) 264-266, 273 n., 277 n., 
281 n., 311 n., 341 n., 349 n., 353 n., 373 n.

23  Por. S. Brunner, Woher? Wohin? Geschichten, Gedanken, Bilder und Leute aus meinem Leben, t. 1-2, Wien 1855; to¿, 
wyd. drugie poszerzone, Regensburg 1865, passim.

24  Josef Heidenreich (1846-1907), utalentowany muzyk i doskona³y kaznodzieja, dorobi³ siê zas³ug dziêki 
swemu zaanga¿owaniu spo³ecznemu i jako rektor-za³o¿yciel klasztoru robotniczej dzielnicy Wiednia 
Hernals, gdzie kierowa³ budow¹ Kościo³a NMP. Opuści³ go, aby nie dawaæ dalszej po¿ywki pod³ym 
obmowom z powodu rzekomego „wy³udzenia spadku” na korzyśæ Zgromadzenia i w osobie arcypa-
sterza Rößlera z St. Pölten znalaz³ przychylnego sobie biskupa. Österr. Biographisches Lexikon, red. L. San-
tifaller, t. 2, Wien 1993, 16; J. Scheicher, Arme Brüder, Ein Stück Zeit- und Kirchengeschichte, Stuttgart 1913.

25  Matthaeus Bauchinger (1851-1934), od 1870 r. redemptorysta, od 1874 kap³an, w latach 1880-1889 wy-
k³adowca filozofii i nauk przyrodniczych w Mautern, później kaznodzieja. Jego g³ównym zaintere-
sowaniem pozostawa³a jednak polityka chrześcijañsko-spo³eczna, co doprowadzi³o ostatecznie do 
udzielenia mu dyspensy od ślubów, zosta³ proboszczem w Pöchlarn, pos³em do Reichstagu i papie-
skim pra³atem domowym. Jego biografia Hofbauera Der selige Clemens M. Hofbauer. Ein Lebensbild, Wien 
1889, wychwalana jako prawdziwa ksi¹¿ka dla ludu, doczeka³a siê do roku 1923 siedmiu wydañ. Na 
jego temat por. E. Rabl, Matthäus Bauchinger (1851-1934). Vom Redemptoristenpater zum christlichen Agrarpoliti-
ker, Wien 1974; Österr. Biographisches Lexikon (jak w przypisie 24), t. 1, Wien 1993, 54.

26  Augustin Rösler, z Góry (Śl¹sk), zm. we Wroc³awiu, dr teologii, od 1875 r. kap³an, od 1877 redempto-
rysta, w latach 1880-1918 docent w Mautern (Styria), sta³ siê znany dziêki swemu zaanga¿owaniu spo-
³eczno-politycznemu, dziêki dzia³alności na rzecz katolickiego ruchu kobiet oraz wk³adowi w rozwój 
kierunku integralistycznego w katolicyzmie. G³ówne dzie³o: Die Frauenfrage vom Standpunkt der Natur, 
der Geschichte und der Offenbarung, Wien 1893 (Freiburg 21907). Por. J. Schweter, P. Dr. Augustin Rösler, C.SS.R., 
1851-1922, Schweidnitz 1929; BBKL 8 (1994) 534-537; NDB (2001); LThK 11 (2001).

27  Baron Carl von Vogelsang (1818-1890), ur. w Legnicy, zm. w Wiedniu, studiowa³ prawo i nauki polity-
czne w Bonn, Rostoku i Berlinie, w 1850 r. przejście na wiarê katolick¹, od roku 1875 w Wiedniu redak-
tor katolicko-konserwatywnej gazety „Vaterland”, od 1879 r. wydawa³ „Österreichische Monatshefte für 
Gesellschaftswissenschaft und Volkswirtschaft” (później „Monatsschrift für christl. Sozialreform”), 
g³ówny inicjator „ruchu chrześcijañsko-spo³ecznego“ w Austrii. Na jego temat por. E. Bader, Die geisti-
ge Grundlegung der christlichen Sozialreform am Beispiel Karl von Vogelsangs, Wien 1991; ten¿e, Christliche Sozialre-
form im Sinne von Karl Vogelsang, w: Konservatismus in Österreich. Strömungen, Idee, Personen und Vereinigungen von 
den Anfängen bis heute, red. R. Rill i U. F. Zellenberg, Graz 1999, 153-163.

28  Por. relacjê ojca Jozefa Calasanza Heidenreicha (C. Mader, Die Congregation des Allerheiligsten Erlösers in Ös-
terreich, Wien 1887, 301-303).
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fbauera Heinrich Swoboda, który jako pierwszy napisa³ ksi¹¿kê o wiedeñskim 
duszpasterstwie wielkomiejskim. To, ¿e redemptorysta naszych czasów u¿y-
wa w swojej prezentacji takich samych parametrów, jest w³aściwie oczywiste. 
Zgromadzenie stara siê w³aśnie na nowo określiæ swoj¹ to¿samośæ, powróciæ 
do korzeni i z tego miejsca nakreśliæ wizjê w³asnej misji, która krystalizuje siê 
w zdaniu: „Evangelizare pauperibus”, s³owem i czynem nieśæ Dobr¹ Nowi-
nê ubogim, wyjêtym spod prawa, egzystuj¹cym na marginesie. Jest wiêc zro-
zumia³e, ¿e w spojrzeniu na Hofbauera taka w³aśnie perspektywa stanowi 
perspektywê centraln¹.

Pytanie, które mi Pañstwo teraz mo¿e zadacie, jest naturalne: jaki istnieje 
zwi¹zek pomiêdzy tak¹ interpretacj¹ a rzeczywistości¹? Albo inaczej mówi¹c: 
czy obraz Hofbauera, ojca ubogich, pasterza cia³ i dusz, pasterza ¿ycia, jest tyl-
ko pobo¿nym obrazkiem czy ¿yw¹ podobizn¹? Lub jeszcze inaczej mówi¹c: 
czy za tym obrazem kryje siê historyczny Hofbauer? Rzut oka do pierwot-
nych tekstów źród³owych przynosi jednoznacznie twierdz¹c¹ odpowiedź na 
to pytanie. Je¿eli przeanalizuje siê pod kontem wspomnianej tematyki g³ów-
ne dzie³o źród³owe, czyli Monumenta Hofbaueriana i w ten sposób Hofbauera 
„uczyni historycznym”– czego teraz tutaj nie mo¿emy zrobiæ – bêdzie mo¿na 
powiedzieæ: mamy do czynienia ze zbli¿eniem siê do Hofbauera, z interpre-
tacj¹, która ze wszystkimi swoimi wnioskami dotycz¹cymi postaci Hofbau-
era jest chyba najbardziej bliska rzeczywistości – i to rzeczywistości, bêd¹cej 
czymś wiêcej ni¿ tylko zbiorem faktów. 

2. KLEMENS HOFBAUER – „POGROMCA OŚWIECENIA

 I JÓZEFINIZMU”

W drugim wydaniu leksykonu Lexikon für Theologie und Kirche nazwano Ho-
fbauera „duchowym pogromc¹ oświecenia, józefinizmu i jansenizmu“29.
 Jeszcze prospekt wydawnictwa „Styria” do ksi¹¿ki Korneliusa Fleischman-
na30 o Hofbauerze powtórzy³ w roku 1988 istotê tej¿e wypowiedzi. Jest to wy-
powiedź z tradycjami. Faktycznie jednak u Poesla w 1843 r. nie znajdziemy 
jej w takiej formie. Inaczej u Sebastiana Brunnera w roku 1858. Ju¿ pierw-
szy rozdzia³ jego ksi¹¿ki, przedstawiaj¹cy stosunki religijne w Hofbauerow-
skim Wiedniu, opisuje Hofbauera jako bojownika walcz¹cego z kościeln¹ 
biurokracj¹ i racjonalistycznym oświeceniem. W ka¿dym razie Brunner 
zdaje sobie sprawê jeszcze z jednego faktu, o którym później czêsto zapomi-
nano, mianowicie, ¿e Hofbauer nie by³ sam. Nie jakoby w jego czasach nie 
by³o w Wiedniu tak¿e innych prawdziwie pobo¿nych i bogobojnych mê¿-
czyzn, pisze Brunner, wiêkszości z nich jednak, jak choæby arcybiskupowi 

29  LThK 5 (1960) 414.
30  K. Fleischmann, Klemens Maria Hofbauer. Sein Leben und seine Zeit, Graz 1988.
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Sigismundowi von Hohenwart, brakowa³o niezbêdnej „energii dzia³ania”. 
Inaczej w wypadku Hofbauera, wokó³ którego gromadzi³y siê inne osoby31. 
By³oby dziwne, gdyby Brunner tego nie napisa³. Chodzi przecie¿ o jego ulu-
biony temat. W swoich licznych ironiczno-sarkastycznych publikacjach ksi¹¿-
kowych ci¹gle najostrzej atakowa³ i jednostronnie interpretowa³ józefinizm 
i oświecenie32, co a¿ po nasze czasy ukszta³towa³o obraz józefinizmu i oświe-
cenia oraz odcisnê³o swe piêtno tak¿e na obrazie Hofbauera, zw³aszcza wśród 
katolików austriackich. 

Walka Hofbauera z oświeceniem i – co za tym idzie – z planowanym po-
dobno przez Wessenberga, niezale¿nym od Rzymu niemieckim Kościo³em 
narodowym staje siê g³ównym tematem pierwszej du¿ej, autorytatywnej 
biografii Hofbauera autorstwa o. Michaela Haringera33. Zosta³a napisana 
podczas I Soboru Watykañskiego, a wiêc w czasach, kiedy punkt szczytowy 
osi¹gnê³y rzymski centralizm, ultramontanizm, czyli ucisk kościo³ów lokal-
nych i zamkniêcie siê Kościo³a Rzymskiego na świat wspó³czesny i kulturê, 
wycofanie siê do silnych bastionów. W³aśnie w tym czasie zosta³ przeprowa-
dzony proces beatyfikacyjny Hofbauera. Ukszta³towa³o to obraz Hofbauera 
w tamtych czasach, a¿ po wypowiedzi świadków w procesie, jak to wykaza³ re-
demptorystowski historyk Fabriciano Ferrero w Spicilegium Historicum CSSR34. 
Co wiêcej, jak wywodzi³ znany historyk Kościo³a Herman H. Schwedt – rów-
nie¿ w Spicilegium Historicum CSSR – „Hofbauer musia³ byæ, ¿e tak powiem, 
jakby stworzonym”35 dla integralistycznego, antyliberalnego papie¿a Piusa 
IX. Sami redemptoryści nale¿eli wówczas do g³ównych filarów systemu in-
tegralistycznego i czynili wszystko, aby prześcign¹æ w tym jeszcze jezuitów. 
W tym celu zinstrumentalizowali tak¿e swoich świêtych, zarówno św. Al-
fonsa de Liguori, którego, jak pokaza³ Giuseppe Orlandi, wystylizowano na 
pioniera walki za dogmat o nieomylności36, jak i Klemensa Hofbauera, któ-
rego przedstawiano jako nowego rycerza Jerzego, wyruszaj¹cego samotnie 

31  S. Brunner, Hoffbauer (jak w przypisie 8), 1-12.
32  Por. S. Brunner, Die theologische Dienerschaft am Hofe Josephs II., Wien 1868; ten¿e, Die Mysterien der Aufklärung 

in Österreich, Wien 1869; ten¿e, Joseph II. Charakteristik seines Lebens, seiner Regierung und seiner Kirchenreform. Frei-
burg 1874; ten¿e, Allerlei Tugendbolde aus der Aufklärungsgilde gegen den Willen ihrer Verehrer beleuchtet, Paderborn 
1888. Na powierzchowny charakter krytki Brunnera wobec katolickiego oświecenia wskaza³ przede 
wszystkim Sebastian Merkle. Por. Sebastian Merkle, Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters, Ber-
lin 1909, 61; ten¿e, Die kirchliche Aufklärung im katholischen Deutschland. Eine Abwehr und zugleich ein Beitrag zur 
Charakteristik „kirchlicher“ und „unkirchlicher“ Geschichtsschreibung, Berlin 1910, 27. Na temat Merkle: Klaus 
Ganzer, LThK 7 (1998) 145.

33  Michael Haringer (1817-1887), ur. w Schlottham pod Altötting, zm. w Rzymie; studia teologiczne 
u Görresa i Döllingera w Monachium, od 1843 r. kap³an, od tego samego roku redemptorysta, 1849 – 
socjusz konsultora generalnego A. M. Huguesa w Rzymie, w latach 1846 i 1847 wyda³ na nowo Theolo-
gia Moralis św. Alfonsa, w 1854 r. jego Homo apostolicus; 1855 – uczestniczy³ w kapitule generalnej, gdzie 
zosta³ wybrany konsultorem generalnym; 1859 – konsultor Kongregacji Odpustów, 1873 – konsultor 
Kongregacji Indeksu. Na jego temat: H. H. Schwedt, Michael Haringer C.SS.R., Theologe auf dem Ersten Vati-
canum und Konsulator der Index-Kongragation, w: Geist und Kirche. Studien zur Theologie im Umfeld der beiden Vati-
kanischen Konzilien, red. H. Hammans, H. J. Reudenbach, H. Sonnemans, Paderborn 1991, 439-489.

34  Por. F. Ferrero, La investigación historia sobre san Clemente Maria Hofbauer, SHCSR 27 (1979), 319-353.
35  H. Schwedt, Michael Haringer (jak w przypisie 33), 451.
36  Por. G. Orlandi, La causa per il dottorato di S. Alfonso. Preparazione – Svolgimento – Ripercussioni (1866-1871), 

SHCSR 19 (1971) 25-240.
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do walki ze smokiem antychrześcijañskiego, dalekiego do Boga oświecenia 
i zapobiegaj¹cego powstaniu oddzielonego od Rzymu Kościo³a narodowe-
go. Bêd¹c historykiem, który odpowiada jedynie wobec źróde³, mo¿na na 
to tylko powiedzieæ: chodzi tutaj o ideologie, które do dziś strasz¹ w biogra-
fiach Hofbauera, mimo ¿e naukowa historiografia kościelna ju¿ dawno ode-
s³a³a je w krainê fantazji37. 

Kilka przyk³adów na ten temat. Haringer pisze w roku 1877, ¿e niemiecki 
prymas, arcybiskup von Adalberg z pomoc¹ Sailerowskiego ucznia Wessen-
bergera „na ruinach Kościo³a niemieckiego wystawi³ sobie tron”, aby „na 
ile to mo¿liwe, Kośció³ w Niemczech zupe³nie oddzieliæ od Kościo³a-Mat-
ki i sprotestantyzowaæ go”. Tylko św. Klemensowi uda³o siê temu zapobiec38. 
Adolf Innerkofler39, którego obszerna biografia Hofbauera z roku 191040 po-
zosta³a olbrzymim, ma³o przejrzystym „kamienio³omem”, wie wprawdzie, 
¿e oświecenie posiada mo¿e i dobre strony, co wiêcej, ¿e „dziwnym sposobem 
nowszy kierunek w niemieckiej nauce katolickiej chce niejako zrehabilitowaæ 
teologiê oświecenia”41 – jest to aluzja do wydanej w³aśnie wtedy ksi¹¿ki würz-
burgskiego historyka Kościo³a Sebastiana Merkle Die kirchliche Aufklärung im 
katholischen Deutschland. Eine Abwehr und zugleich ein Beitrag zur Charakteristik „kir-

37  Por. H. Becher, Der deutsche Primas. Eine Untersuchung zur deutschen Kirchengeschichte in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, Colmar b.r. [1943], 14-174; R. Fendler, Johann Casimir von Häffelin 1737-1827. Historiker, Kir-
chenpolitiker, Diplomat und Kardinal (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschich-
te, 35), Mainz 1980, 95-107; K. Hausberger, Staat und Kirche nach der Säkularisation. Zur bayerischen 
Konkordatspolitik im frühen 19. Jahrhundert (Münchener Theologische Studien, I. Hist. Abt., 23), St. Ottili-
en 1983, 135-155; F. X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Konstanz im Spannungsfeld 
von Säkularisation und Suppression (1802/03-1821/27), Stuttgart 1989; ten¿e, Die Konkordatspolitik des Kurerz-
kanzlers und Fürstprimas Karl Theodor von Dalberg und seines Konstanzer Generalvikars Ignaz Heinrich von Wessen-
berg in den Jahren 1803 bis 1815, w: Zeitschrift für Kirchengeschichte 108 (1997) 75-92; H. Spiess, Carl von Dalberg, 
1744-1817. Beiträge zu seiner Biographie, Aschaffenburg 1994; K. M. Färber, Carl von Dalberg. Erzbischof und 
Staatsmann (1744-1817), Regensburg 1994; Carl von Dalberg. Der letzte geistliche Reichsfürst, red. K. Hausberger, 
Regensburg 1995.

38  M. Haringer, Leben des ehrwürdigen Dieners Gottes und vorzüglichsten Verbreiters der Congragation des allerheiligsten 
Erlösers, Clemens Maria Hofbauer, General-Vicars und vorzüglichsten Verbreiters der Congregation des allerheiligsten Er-
lösers, Wien 1877, 67-77. Haringer powo³uje siê w tej ocenie na: B. Pacca, Memoire storiche di Monsigniore Pac-
ca sul di lui soggiorno in Germania dall’anno 1786 al. 1794, Rom 1832. Bartolomeo Pacca, od 1808 karydna³ 
sekretarz stanu, by³ przyjacielem nuncjusza Testaferraty w Lucernnie i ostrym przeciwnikiem rekon-
strukcji Kościo³a niemieckiego. Por. F. X. Bischof, Der Konstanzer Generalvikar Ignaz Heinrich Freiherr von 
Wessenberg im Spiegel der Berichte des Luzerner Nuntius Fabricio Sceberras Testaferrata (1803-1806), w: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 101 (1990) 197-224; ten¿e, Das Ende des Bistums Konstanz (jak w przypisie 37), 322 passim.

39  Adolf Innerkofler (1872-1942), kap³an i pisarz, ur. w Sexten-St.Veit (Po³udniowy Tyrol), redemptorysta 
od 1892, po świêceniach kap³añskich w Graz. W roku 1896 pog³êbiaj¹ce studia w Wiedniu, tutaj przy-
jaźñ z Richardem Kralikiem, w r. 1898 – wyk³adowca w juwenacie, w 1899 w studenacie, od 1900 misjo-
narz ludowy i kierownik rekolekcji, jednocześnie dzia³alnośæ literacka, w 1905 r. nale¿a³ do za³o¿ycieli 
„Zwi¹zku Grala”, w 1816 wyst¹pi³ ze Zgromadzenia, z którym jednak pozosta³ ściśle zwi¹zany, prowa-
dzi³ ró¿ne ośrodki duszpasterskie, pisa³ nowele, misteria i powieści, wśród nich (silnie antysemick¹) 
powieśæ o Hofbauerze Maria und das Reh von Mariabrunn (1937). Trzeba wspomnieæ równie¿ jego dzia-
³alnośæ jako odnowiciela misteriów pasyjnych w Erl i wspó³za³o¿yciela „chrześcijañsko-niemieckiej” 
sceny ludowej. Wreszcie przypomnieæ nale¿y jego walkê publicystyczn¹ przeciwko przy³¹czeniu do 
W³och jego ojczyzny, czyli Po³udniowego Tyrolu.

40  A. Innerkofler, Lebensbild des heiligen P. Klemens Maria Hofbauer, des vorzüglichsten Verbreiters der Redemptoristen-
kongregation, Regensburg 1910. Drugie wydanie: Der heilige Klemens Maria Hofbauer, ein österreichischer Refor-
mator und der vorzüglichste Verbreiter der Redemptoristenkongregation, Regensburg 1913.

41  Tam¿e, 39 n.
42  S. Merkle, Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalter, Berlin 1909; ten¿e, Die kirchliche Aufklärung im 

katholischen Deutschland. Eine Abwehr und zugleich ein Beitrag zur Charakteristik „kirchlicher” und „unkirchlicher” 
Geschichtsschreibung, Berlin 1910. Na temat S. Merkle: K. Ganzer, w: LThK 7 (1998) 145.
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chlicher” und „unkirchlicher” Geschichtsschreibung42 – odrzuca to jednak, przytacza-
j¹c, ¿e tak powiem, jako autorytatywny dowód, autorów surowo katolickich, 
przede wszystkim Sebastiana Brunnera, którego pamflety Theologische Diener-
schaft am Hofe Josef II. oraz Die Mysterien der Aufklärung staj¹ siê dla niego swego 
rodzaju nieomyln¹ ewangeli¹43. Do powy¿szego kontekstu pasuje równie¿ 
i to, ¿e ponownie pojawia siê domniemane udaremnienie przez Hofbauera 
powstania niemieckiego Kościo³a narodowego, a Wessenburg zostaje przed-
stawiony jako nie daj¹cy siê nawróciæ iluminat i schizmatyk.

Jeśli chodzi o ocenê epoki oświecenia i józefinizmu (ale tak¿e „romanty-
zmu”), to nawet jeszcze Hosp w roku 195144, jak wielu ze wspó³czesnych mu 
katolików45, utkn¹³ w uprzedzeniach. Równie¿ w 1955 r. przedstawia Wessen-
berga jako niebezpiecznego obroñcê schizmatycznego „niemieckiego kato-
lickiego Kościo³a narodowego”46. Zaś Kornelius Fleischmann jeszcze w 1988 
r. przejmuje ow¹ niezmienion¹ demonizacjê oświecenia47. Pojawia siê znowu 
schizmatyczny Kośció³ niemiecki48. Co wiêcej, szko³a Günthera, w badaniach 
naukowych od dawna ju¿ zrehabilitowana49, do której nale¿a³ nie kto inny jak 
przywódca katolicki Joseph von Görres50, zostaje – podobnie jak w roku 1857 
przez Kongregacjê Indeksu, ob³o¿ona kl¹tw¹ przez Fleischamanna51. Rów-
nie¿ w innych wspó³czesnych biografiach Hofbauera mo¿na nadal znaleźæ 
takie same, niezmienione zarzuty wobec oświecenia. Czytamy na przyk³ad: 
„Butny cz³owiek og³osi³ siê miar¹ wszystkich rzeczy... Tym samym rozpoczê³a 
siê zaciek³a walka ze światopogl¹dem chrześcijañskim. Idee oświecenia prze-
niknê³y w sprawy pañstwowe... Zacz¹³ siê szerzyæ ruch uwolniæ siê od Rzymu”52. 
Jest to oczywiście przerysowanie. Trzeba by³oby przynajmniej dodaæ, kogo 
ma siê na myśli. Radykalne tezy oświeceniowców angielskich i francuskich 
by³y obce oświeceniu niemieckiemu. Postacie takie jak Holbach czy Voltaire 
by³y co prawda przyjmowane równie¿ tu i ówdzie przez oświeconych katoli-

43  Por. A. Innerkofler, Hofbauer (jak w przypisie 40), 18 n., 21 n., 24, 35 n., 41, 54 i wiele innych.
44  E. Hosp, Der heilige Klemens Maria Hofbauer (1751-1820), Wien 1951, VI n., 71-83, 174, 192, 197 passim.
45  Szczególnie H. Rieser, Der Geist des Josephinismus und sein Fortleben. Der Kampf der Kirche um ihre Freiheit, Wien 

1963. Niestety pisma takie oddzia³uj¹ a¿ do dziś. Por. np. A. Appenroth, Bischof Kahn und das Apostolat 
des gedruckten Wortes, Klagenfurt 1991, 7-21.

46  E. Hosp, Der heilige Klemens in Triberg im Schwarzwald 1805. Zum 150jährigen Jubiläum, SHCSR 3 (1955) 412-
446.

47  K. Fleischmann, Hofbauer (jak w przypisie 30), 228 n. passim. 
48  Por. tam¿e, 114, 118.
49  Por. J. Reikerstorfer, Anton Günther (1783-1863) und seine Schule, w: Christliche Philosophie im katholischen Denken 

des 19. und 20. Jahrhunderts, red. E. Coreth i inni., Graz-Wien-Köln 1987-1990, t. 1, 266-284; J. Pritz, Glau-
ben und Wissen bei Anton Günther, Eine Einführung in sein Leben und Werk. Mit einer Auswahl aus seinen Schriften, 
Wien 1963; H. H. Schwedt, Die Verurteilung der Werke Anton Günthers (1857) und seiner Schüler, „Zeitschrift 
für Kirchengeschichte“ 101 (1990) 303-345.

50  Por. B. Wacker, Revolution und Offenbarung. Das Spätwerk (1824-1848) von Joseph Görres – Eine politische Theolo-
gie (Tübinger Theologische Studien), Mainz 1990, 195-203; ten¿e, Kein katholischer Philosoph. Baader, Gör-
res und die Görrestradition nebst einem beinahe vergessenen Brief Görres, w: Die Philosophie, Theologie und Gnosis. Franz 
von Baaders spekulatives Denken zwischen Aufklärung, Restauration und Romantik, red. P. Koslowski, Wien 1993, 
201-218.

51  Por. K. Fleischmann, Hofbauer (jak w przypisie 30), 232.
52  J. Heinzmann, Das Evangelium neu verkünden (jak w przypisie 18), 155.
53  Por. M. Jocham, Kurze Lebensgeschichte des hochw. Herrn Directors und Domcapitulars Dr. Georg Friedrich Wiede-

mann, Augsburg 1864, 28.
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ków niemieckich z krêgów mieszczañstwa i szlachty53, ale nie by³o to norm¹, 
lecz wyj¹tkiem. Decyduj¹cym pytaniem niemieckiego oświecenia, poczyna-
j¹c od Lessinga, pozostawa³o w ka¿dym razie pytanie o Boga54. Mo¿e chodzi 
jednak tylko o jak¹ś projekcjê, któr¹ do przesz³ości przenosi dzisiejsze, spo-
pularyzowane, praktyczne oświecenie ateistyczne.

Jeśli zaś idzie o austriackie (lub tak¿e bawarskie) późne oświecenie kato-
lickie i józefinizm, to ich g³ówny cel le¿a³ w sferze kościelno-organizacyjnej 
i pobo¿no-praktycznej. Prawd¹ jest, i¿ w oświeconym absolutyzmie obowi¹-
zywa³a zasada wy¿szości Kościo³a pañstwowego. Jednak w gruncie rzeczy 
w katolickich krajach niemieckich, szczególnie w Monarchii Habsburskiej 
– podobnie jak w Bawarii do rz¹dów Ludwika I – zasad¹ tak¹ kierowano siê 
ju¿ od czasów Reformacji (Pietas Austriaca). Tam, gdzie pañstwo dzia³a³o po 
myśli Kościo³a, tam przyjmowa³ on reformy pañstwowe jako b³ogos³awione. 
Niew¹tpliwie jednak Józef II, który podobnie jak jego matka Maria Teresa, 
by³ cz³owiekiem pobo¿nym, w swoich reformach liturgii i staraniach o zra-
cjonalizowanie barokowej pobo¿ności niekiedy przekracza³ pewne granice. 
Podobnie bezsprzecznym jest fakt, i¿ on i jego oświeceni wspó³pracownicy 
czêsto nie dostrzegali, ¿e cz³owiek to nie tylko rozum, ¿e wiara to coś wiêcej 
ni¿ przyzwoite, cnotliwe zachowanie i ¿e pobo¿nośæ chce siê konkretyzowaæ. 
Ale to równie¿ józefiñska reforma kościelna s³usznie odciê³a barokowe naro-
śle i przes¹dne zwyczaje. To ona nada³a centralne znaczenie duszpasterstwu, 
na nowo uregulowa³a ustrój diecezji i stworzy³a mniejsze, bardziej przejrzy-
ste parafie55. To wreszcie ona odkry³a teologiê pastoraln¹ jako przedmiot na-
uczania56. Dzieckiem józefinizmu i jego reform by³o tak¿e silne podkreślanie 
znaczenia katechetyki w wykszta³ceniu kap³anów. 

Hofbauer zdecydowanie wystêpowa³ przeciwko niektórym naroślom „neo-
logicznym” (tzn. wywodz¹cym siê z protestanckiej teologii oświeceniowej) 
oraz jeszcze bardziej przeciwko naroślom mistycyzmu i pietyzmu w teologii 
i pobo¿ności57, przede wszystkim zaś przeciwko jednostronnemu zaw³adniê-
ciu religii przez intelekt. Nie sprzeciwia³ siê natomiast duszpasterskim i or-

54  Por. E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932. Dzie³o to wydaje siê po dziś dzieñ najlep-
szym wprowadzeniem w świat myśli oświecenia. 

55  Por. Katholische Aufklărung – Aufklärung im katholischen Deutschland (Studien zum 18. Jahrhundert, 15), red. 
H. Klueting, Hamburg 1993; Der Josephinismus. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch-josephinischen 
Reform, red. H. Klueting, Darmstadt 1995; E. Winter, Der Josefinismus. Die Geschichte des österreichischen Re-
formkatholizismus, Berlin 1962; E. Zlabinger, Ludovico Antonio Muratori und Österreich, Innsbruck 1970; G. 
Klingenstein, Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert, Wien 1970; ta¿, Radici del riformismo 
asburgico, w: Storia religiosa dell’Austria, red. F. Citterio i L. Vacaro, Mailand 1997; P. Hersche, Der aufgeklärte 
Reformkatholizismus in Österreich, Bern 1976; ten¿e, Neuere Literatur zur katholischen Aufklärung in Österreich, w: 
Internationale Kirchliche Zeitschrift 62 (1972) 115-128.

56  Por. J. Müller, Der pastoraltheologisch-didaktische Ansatz in Franz Stephen Rautenstrauchs „Entwurf zur Einrichtung 
der theologischen Studien“ (Wiener Beiträge zur Theologie, 24), Wien 1969; ten¿e, Die anthropozentrische Pas-
toraltheologie der Aufklärung, w: Von der Pastoraltheologie zur praktischen Theologie, red. E. Weinzierl i G. Griesl, 
Salzburg 1975, 13-23; P. Hersche, Der Spätjensenismus in Österreich (Veröffentlichungen der Kommission für 
Geschichte Österreichs, 7), Wien 1977, passim.

57  Por. Klemens Hofbauer do nuncjusza wiedeñskiego Antonio Severoliego, 16 stycznia 1806, MH VI 13-
15; Klemens Hofbauer do kardyna³a Antonio Severoliego, 27 stycznia 1818, MH XIII, 293-295.
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ganizacyjnym reformom Józefa II – abstrahuj¹c od jego jawnej, czêściowo 
z pewności¹ uzasadnionej nieufności wobec „seminariów generalnych”. Nie 
mia³ nic przeciwko oświeconemu akcentowaniu religijnego nauczania ludu. 
Sam dwa razy uczestniczy³ w kursie katechetycznym przy Kościele św. An-
ny w Wiedniu58, prowadzonym przez zwolennika józefinizmu Galla59. Silnie 
ukierunkowana pedagogicznie dzia³alnośæ Hofbauera, zak³adanie instytutów 
wychowawczych, czy wreszcie aprobowany przez niego nowy projekt Regu-
³y Zgromadzenia, w którym redemptoryści przedstawieni s¹ jako edukato-
rzy ludu od przytu³ków dla dzieci po uniwersytety60, wszystko to ma zwi¹zek 
z oświeceniem, które by³o w³aśnie nie tylko racjonalizmem. Wreszcie jeśli cho-
dzi o jansenizm w Austrii, to nowsze badania wykaza³y wyraźnie, i¿ pod ko-
niec XVIII w. straci³ swój wp³yw i z wcześniejszym jansenizmem francuskim 
³¹czy³a go ju¿ czêsto tylko nazwa61. Mimo innych wypowiedzi biografów nie 
posiadamy w³aściwie ¿adnego przekonywaj¹cego świadectwa, które zawiera-
³oby informacje o tym, jak Hofbauer rzeczywiście ocenia³ choæby swoich 
profesorów (abstrahuj¹c od uwagi: „Panie profesorze, to ju¿ nie jest katolic-
kie”, z której jednak nie wiemy, o kogo chodzi³o i kiedy rzeczywiście zosta³a 
wypowiedziana62). Pewne jest, ¿e w³aśnie w czasie, gdy Hofbauer studiowa³ 

58  A mianowicie w latach 1779/80 oraz 1785/86. Hosp jest wprawdzie zdania, ¿e Hofbauer przerwa³ pierw-
szy kurs. Pozostaje to jednak tylko przypuszczeniem. Por. E. Hosp, Hofbauer (jak w przypisie 44), 21 n.; 
J. Hofer, Zur Jugendgeschichte des heiligen Klemens Maria Hofbauer, w: Festschrift und Festbericht der Jahrhundertfeier 
(jak w przypisie 17), 83; G. Orlandi, Gli anni 1784-1787 nella vita di S. Clemente Maria Hofbauer. Suggerimen-
ti per una rilettura, SHCSR 34 (1986) 187-280.

59  Josef Anton Gall (1748-1807), późniejszy biskup w Linz, by³ uczniem reformatora szkolnictwa Johan-
na Ignaza von Felbigera, który tak¿e za³atwi³ mu posadê „nauczyciela religii” przy Kościele św. Anny. 
Józef II zleci³ mu jako nadinspektorowi szkolnemu przeprowadzenie reformy szkolnictwa w Dolnej 
Austrii. Uwa¿any by³ ogólnie za oświeceniowca i zwolennika seminariów generalnych. Na jego temat: 
R. Zinnhobler, Gall, w: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, 
red. E. Gatz, Berlin 1983, 228n.

60  Por. Hofabauerowski projekt Regu³y, przed³o¿ony Franciszkowi I, MH XIII 178-196; na ten temat: E. 
Hosp, Geschichte der Redemptoristen-Regel in Österreich (1819-1848). Dokumente mit rechtsgeschichtlicher Einführung, 
Wien 1939, 18, 225-249. Por. tak¿e ocenê o. Krala, MH XI 235.

61  P. Hersche, Der Spätjansenismus in Österreich (jak w przypisie 56), 353-355; R. Reinhard, Der Jansenismus, „Rot-
tenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte“ 13 (1994) 190-198.

62  Powy¿sza uwaga, w ró¿ny sposób przytaczana w wypowiedziach świadków podczas procesu kanoni-
zacyjnego, odnoszona jest zazwyczaj do czasu studiów Hofbauera w Wiedniu. Nie mówi siê, o jakie-
go profesora chodzi³o, tylko ¿e Hofbauer później spotka³ tego „profesora”, kiedy ten „jako starszy 
pan” ¿y³ w Wiedniu. Musia³by byæ wówczas przynajmniej w tym samym wieku co Hofbauer. Na ile 
mog³em to sprawdziæ, nie dotyczy to jednak ¿adnego z profesorów Hofbauera w Wiedniu, ale chyba 
kuzyna i późniejszego egzegety Johannesa Jahna, który jako norbertanin po świêceniach kap³añskich 
w roku 1776 by³ nauczycielem Hofbauera w gimnazjum w Klosterbruck. Wspomniana uwaga mog³a 
wiêc wówczas paśæ pod adresem Jahna. Takie za³o¿enie potwierdza wczesna belgijska biografia Hofbau-
era (Pieter Claessens, Vie du Vénérable Clément-Marie-Hofbauer, pstre de la Congrégation du Tèrs-Saint Rédempteur 
et premier Propagateur de la Congrégation après Saint Alphonse, Bruxelles 1875, 29 n.) oraz przede wszystkim 
odrêcznie zapisana uwaga austriackiego redemptorysty Josepha Reymanna z roku 1854 w dostêpnej 
mi biografii Hofbauera autorstwa Poesla. Reymann zaznacza z naciskiem, ¿e „profesorem” by³ Jahn 
(przypis, z podpisem i dat¹, do Pösl, Hoffbauer, 19; egzemplarz w archiwum prowincjalnym w Wiedniu, 
PA/KL 87). – Joseph Reymann (1787-1855), kap³an od 1809 r., altarzysta i tym samym ścis³y wspó³pra-
cownik kapelana dworskiego Frinta (1766-1834), ceniony jako katecheta i teolog pastoralny, ju¿ w roku 
1811 piastowa³ wa¿ne stanowisko katechety przy Kościele św. Anny, 1816 r. dyrektor Seminarium Du-
chownego ”Frintaneum”, redemptorysta od 1824 r. Por. C. Mader, Die Congregation des Allerheiligsten Erlösers 
(jak w przypisie 28), 386. Martin Johann Jahn (1750-1816), z Taszowic, 1772-1784 dominkanin, 1784 r. 
– profesor egzegezy w Olmütz, w latach 1789-1806 profesor egzegezy i jêzyków orientalnych w Wied-
niu, od 1806 kanonik przy Katedrze św. Stefana w Wiedniu. Por. M. Brandl, LThK 5 (1996) 711.
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w Wiedniu, na Uniwersytecie wyk³ada³ najs³awniejszy teolog pastoralny jó-
zefinistycznego późnego oświecenia austriackiego, Franz Giftschütz (1748-
-1788)63, cz³owiek, który jeszcze w XIX w. by³ w Austrii i w ca³ych Niemczech 
autorytetem w kwestii duszpasterstwa. Jego podrêcznik Leitfaden zur Pastoral-
theologie (Wiedeñ 1785), wydany w jêzyku niemieckim, w przeciwieñstwie do 
wcześniejszych podrêczników, wyró¿nia siê jasn¹ budow¹ i naukow¹ syste-
matyk¹. Autor wymaga od duszpasterza – w tym jest oświeceniowcem – du-
¿ej dozy wykszta³cenia i cnoty, ale tak¿e dobroci serca. Wp³ywy jansenizmu 
uwidaczniaj¹ siê w odrzuceniu kazuistyki i w pewnej surowości sakramen-
tu pokuty (odroczenie rozgrzeszenia). W kwestii „czêstszej komunii”, która 
później sta³a siê tak wa¿na dla Hofbauera, Giftschütz odchodzi³ ju¿ jednak 
wyraźnie od surowego jansenizmu64. Nie zachowa³ siê ani pozytywny, ani ne-
gatywny s¹d Hofbauera na jego temat.

Nie oznacza to, ¿e Hofbauer, jak ju¿ wspomniano, zdecydowanie nie wy-
stêpowa³ przeciwko p³ytkiemu racjonalizmowi i myleniu religii z moralno-
ści¹ oraz ¿e nie broni³ praktyki religijnej, odwo³uj¹cej siê do ca³ego cz³owieka 
z jego umys³em, sercem i wszystkimi zmys³ami. Nie powinno ulegaæ w¹tpli-
wości, ¿e w³aśnie na tym (wrócimy jeszcze do tej kwestii) polega³a „misja” 
Hofbauera dla jego czasów. Mo¿na zatem zgodziæ siê tak¿e z Sebastianem 
Brunnerem, który dostrzega³ w Hofbauerze wskrzesiciela ¿ycia religijnego 
w czasach religijnej powierzchowności65. Przerysowanie zaczyna siê jednak 
tam, gdzie id¹cemu w parze z m¹drości¹ i „commune sense”, zakorzenio-
nemu w zdrowej pobo¿ności sposobowi dzia³ania Hofbauera oraz jego „ka-
tolickiemu nosowi”66 nadaje siê znaczenie wojuj¹cego, nietolerancyjnego 
fundamentalizmu67, w czasach Sylabusu i I Soboru Watykañskiego zachwa-
lanego jako postawa kościelna, do której warto d¹¿yæ.

Co siê zaś wreszcie tyczy powracaj¹cego ci¹gle twierdzenia, i¿ Hofbauer 
przeszkodzi³ powstaniu niezale¿nego od Rzymu niemieckiego Kościo³a na-
rodowego, jaki planowali Dalberg i Wessenberg, to miejmy nadziejê, ¿e takie 
twierdzenie zniknie wkrótce z biografii Hofbauera. Dalberg i Wessenberg 
nie chcieli „schizmatycznego” Kościo³a niemieckiego68, jak mo¿na wyczytaæ 
w owych biografiach. Co mo¿na by im obu najwy¿ej zarzuciæ, to fakt, i¿ d¹-
¿yli do odtworzenia niemieckiego Kościo³a Rzeszy – nawet jeśli w innej for-
mie – a mianowicie do odtworzenia go na podstawie konkordatu z Rzymem. 
Z pewności¹ mo¿na owe d¹¿enia napiêtnowaæ jako „pañstwowo–episkopali-
styczne” lub „febronianistyczne”, przyjmuj¹c tym samym jednak punkt wi-
dzenia kurialnych fanatyków, którzy po rozpadzie starej Rzeszy zabrali siê za 

63  Franz Giftschütz, od 1778 r. profesor na Uniwersytecie Wiedeñskim. P. Hersche, Der Spätjansenismus in 
Österreich (jak w przypisie 56), 318-320.

64 Por. tam¿e.
65  Por. S. Brunner, Hoffbauer (jak w przypisie 8), 10-12.
66  Świadek o. Johannes Kral, MH XI 218.
67  Por. K. Fleischmann, Hofbauer (jak w przypisie 30), 228 n.
68  Por. literatura wymieniona w przypisie 36.
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t³umienie wolności kościo³ów lokalnych i rozbudowywanie wbrew wszelkiej 
niemieckiej tradycji kościelnej ultramontanizmu, integralizmu i centralizmu 
rzymskiego oraz za kreowanie nowego typu biskupa, nie bêd¹cego ksiêciem 
Kościo³a na podstawie prawa Bo¿ego, lecz adresatem rozkazu z ³aski papie¿a, 
poddanym we wszystkim jemu i jego uniwersalnemu episkopatowi69. Narzê-
dziami rozbudowy nowego systemu byli nuncjusze papiescy. W szczególnie 
upokarzaj¹cy sposób wyró¿ni³ siê tutaj nuncjusz z Lucerny Testaferrata70, 
który nie tylko próbowa³ pozbawiæ urzêdu kościelnego wikariusza general-
nego Dalberga i administratora biskupstwa w Konstancji, lecz d¹¿y³ ponadto 
do rozbicia ca³ego biskupstwa w tym mieście. Móg³ w ten sposób na zawsze 
z korzyści¹ dla centralizmu rzymskiego wykluczyæ reformatora Wessenber-
gera, bêd¹cego uczniem Sailera i broni¹cego rozumnej pobo¿ności, co osta-
tecznie uda³o siê w nastêpstwie Kongresu Wiedeñskiego. Có¿ jednak z tym 
wszystkim ma wspólnego Hofbauer?

Spojrzenie do źróde³ pokazuje, ¿e obaj praktycy duszpasterstwa Hofbau-
er i Wessenberg pocz¹tkowo doskonale siê rozumieli (ca³kiem inaczej ni¿ 
Hofbauer i Sailer)71. Nawet kiedy pojawi³y siê pierwsze skargi na temat ma³o 
poznanych praktyk ojców na górze Mons Tabor pod Jestetten w wikariacie 
generalnym Konstancji72, Wessenberg stan¹³ po stronie Hofbauera i jego oj-
ców73. Sytuacja zmieni³a siê jednak, gdy Hofbauer na podstawie przywileju 
od nuncjusza Testaferraty kaza³ wyświêciæ na kap³anów kilku redemptory-
stów w Lucernie, nie staraj¹c siê o pozwolenie Wessenberga jako w³aściwego 
ordynariusza. Wierzy³, ¿e jest do tego upowa¿niony na mocy przywileju pa-
pieskiego74. Wessenbergowi chodzi³o w tym wypadku jedynie o kwestiê za-
sad. Jego pierwsz¹ reakcj¹ by³a suspensa nowych kap³anów75. Taki ostry krok 
wydaje siê do pewnego stopnia zrozumia³y, jeśli siê wie, ¿e w³aśnie w owym 
czasie nuncjusz sta³ siê zaciek³ym przeciwnikiem Wessenberga. Od tej pory 
mia³ ju¿ tylko jeden cel: „Rezygnacja Dalberga z biskupstwa w Konstancji, 
usuniêcie Wessenberga z wikariatu generalnego i oddzielenie czêści szwajcar-
skiej od jej diecezji macierzystej. To a¿ do znudzenia powtarzane ‘ceterum 
censeo’ przewija siê (od tego momentu) przez jego relacje jak niæ przewodnia-
76”. W¹tpliwe jest, czy Hofbauer o tym wszystkim wiedzia³ i czy w ogóle ów 

69  Por. R. Lill, Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, „Römische Quartalschrift” 59 (1964) 177.
70  Fabrizio Sceberras Testaferrata (1758-1843), z La Valletta (Malta), od 30 października 1803 do 9 marca 

1816 nuncjusz w Lucernie. Por. F. X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz (jak w przypisie 37), 316 n.
71  Por. Klemens Hofbauer do Severoliego, 9 stycznia 1803; Wessenberg do Severoliego, 29 grudnia 1802; 

Por. Severoli do Hofbauera, 10 stycznia 1803. MH V 10-17.
72  Wysz³y one m.in. od benedyktyna Januariusa (Paula) Freya (1749-1831), benedyktyna od 1768, kap³ana 

od 1774, od 23 października 1805 opata klasztoru Rheinau. Por. MH V 111-118.
73  Por. Pismo ordynariusza Konstancji do mieszkañców miasta Triberg, 22 października 1803. MH IV 9 

n.
74  Por. Klemens Hofbauer do Wessenberga, 29 sierpnia 1805. MH V 43 n.
75  Por. Kronika domu fryburskiego, MH VI 164; Remarques (A. Czech do Desurmonta). MH XV 46. Por. Or-

dynariat Konstancji do dyrektora pielgrzymek dra Höhna, Triberg, 26 września 1805. MH IV 50; opat 
Januarius Frey z Rheinau do proboszcza Andresa w Triberg. MH VI 36 n.

76  F. X. Bischof, Das Ende des Bistums Konstanz (jak w przypisie 37), 317.



22 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

wypadek w Lucernie wywo³a³ kampaniê nuncjusza przeciwko Wessenbergo-
wi. W ka¿dym razie ostre sprawozdanie Testaferraty o nuncjaturze z 23 listo-
pada 1805 roku, w którym wyraźnie wychodzi na jaw jego opozycja wobec 
Wessenberga77, mog³o zostaæ wywo³ane równie¿ krokami Wessenberga prze-
ciwko redemptorystom.

W obliczu takiego zasadniczego nastawienia stron staje siê zrozumia³e, 
i¿ pismo przepraszaj¹ce, które Hofbauer skierowa³ do Wessenberga 29 sierp-
nia 1805 r. i w którym pokornie prosi³ o wybaczenie, nie odnios³o ¿adnego 
skutku78. Przeciwnie, od tej pory Wessenberg zacz¹³ chêtnie przys³uchiwaæ 
siê wszystkim skargom na temat tzw. „paraliturgicznych nabo¿eñstw” i in-
nych dziwnych zwyczajów redemptorystów79. Takich skarg o zabobonach 
i „szaleñczym entuzjazmie” ojców, owej „przesadnej kohorty fanatyków”80, 
doprawdy nie brakowa³o. Ci „świêci w³oscy cudotwórcy”, ci „w³oscy liguoria-
nie” i „Polaczki”, jak siê mówi³o, mieli podobno „wy¿eraæ ubogim chleb”, 
spuszczaj¹c przy tym g³owy, jakby „rzeczywiście z Paw³em unosili siê w eks-
tazie do nieba”81. Zarzuty te mog³y byæ chyba czêściowo s³uszne. Mo¿na w¹t-
piæ, czy by³o m¹drym ze strony Hofbauera pozostawienie w Triberg obok 
swego bratanka Franza Hofbauera, który mówi³ „morawskim” niemieckim, 
dwóch ojców z Polski, którzy dopiero musieli uczyæ siê niemieckiego82. G³ów-
ny powód skarg, podobnie jak wcześniej w Jestetten, móg³ jednak le¿eæ gdzie 
indziej. Okoliczni proboszczowie obawiali siê, ¿e ojcowie odstrêczaj¹ im lu-
dzi83. Przed wspomnianym wydarzeniem w Lucernie Wessenberg oddala³ 
wszystkie skargi przeciwko redemptorystom. Teraz jednak nazwa³ ich „os³a-
wionymi idiotami, fantastami i bigotami”84. Jak pisa³ w październiku 1805 r., 
nigdy nie zniesie tego, ¿e przez ojców w jego ojczyźnie „powstaje rozsadnik 
moralnego chwastu i jadowity kram zabobonu”85. W tym samym czasie dy-
rektor pielgrzymek w Triberg Franz Höhn otrzyma³ wiadomośæ, ¿e ojcowie 
w koñcu października musz¹ opuściæ Triberg86. 31 października 1805 r. ordy-
nariat og³osi³ suspensjê dla ojców z diecezji w Konstancji87.

Zrozumia³ym jest, ¿e po tym wszystkim Hofbauer niechêtnie mówi³ o We-
ssenbergu i ¿e w czasie Kongresu Wiedeñskiego nie nale¿a³ do jego przyja-

77  Por. tam¿e, 321-323.
78  Klemens Hofbauer do Wessenberga, 29 sierpnia 1805. MH IV 1931, 43 n.
79  Ordynariat w Konstancji do Hofbauera, 3 sierpnia 1805, MH IV 33.
80  Rocznik miasta Triberg, MH IV 134; XII 107.
81  Proboszcz Johannes Schwab z Schonach do Ordynariatu w Konstancji, 26 lutego 1806, MH IV 99-106; 

por. Joseph Anders, proboszcz z Triberg do Wessenberga, 2 stycznia 1808. MH V 154.
82  Por. Kronika domu fryburskiego, MH VI 163 n.
83  Proboszcz Schwab z Schonach donosi³ np., ¿e po³owa jego parafian nie przychodzi ju¿ do kościo³a, 

lecz uczestniczy w nabo¿eñstwach u ojców. Potrafi¹ oni, dziêki swoim „s³odkim s³ówkom” i „pochleb-
stwom” tak przywi¹zaæ do siebie ludzi, i¿ nawet na ³o¿u śmierci chc¹ spowiadaæ siê tylko u redempto-
rystów. Proboszcz Johannes Schwab z Schonach do Ordynariatu w Konstancji, 26 lutego 1806, MH IV 
105.

84  Wessenberg [do Josepha Andresa, proboszcza w Triberg], 22 października 1805, MH V 153.
85  Tam¿e; por. MH IV 75.
86  Ordynariat Konstancji do dyrektora pielgrzymek Höhna, Triberg, 26 września 1805. MH IV 50.
87  Ordynariat Konstancji do dyrektora pielgrzymek dra Höhna, Triberg, 31 października 1805; Wessen-

berg do Höhna, 2 listopada 1805. MH IV 59 n.
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ció³, przyjació³ cz³owieka, który na tym¿e Kongresie w imieniu niemieckiego 
prymasa Dalberga zabiega³ o odnowê Kościo³a niemieckiego poprzez kon-
kordat dla Rzeszy. Hofbauer mia³ w czasach Kongresu ścis³e kontakty z tzw. 
„oratorami”, grup¹, która w kwestii Kościo³a niemieckiego reprezentowa³a 
interesy Kurii. Prawd¹ jest równie¿, ¿e zaproponowa³ dziekana katedralnego 
Wamboldta88 i inne osoby, na przyk³ad znanego sobie by³ego opata norberta-
nów Thaddäusa Aiglera89, do godności biskupa90 oraz ¿e sam by³ nawet uwa-
¿any przez Rzym za kandydata do tej godności91. Zdecydowanie zwraca³ siê 
(równie¿ w pisemnych komunikatach) przeciwko mo¿liwemu „po³¹czeniu 
Sailera i Wessenberga”. Zbyt daleko id¹cym jest jednak przypisywanie mu 
udaremnienia konkordatu dla Rzeszy, a przez to tak¿e zapobie¿enia odtwo-
rzeniu Kościo³a narodowego. Podpisanie konkordatu dla ca³ej Rzeszy, do któ-
rego d¹¿yli Dalberg i Wessenberg, zakoñczy³o siê bowiem niepowodzeniem 
w pierwszym rzêdzie nie z powodu protestu Hofbauera czy przedstawicieli 
stanowiska Rzymu, tak zwanych „oratorów” Helffericha i Wamboldta, lecz 
przez kraje niemieckie, zw³aszcza Wirtembergiê i Bawariê, które gwarancjê 
swoich interesów widzia³y tylko w osobnych konkordatach dla poszczegól-

88  Baron Franz von Wamboldt (1761-1839), dziekan katedralny w Wormacji i kanonik kapitu³y metropo-
litalnej w Aschaffenburgu. By³ szwagrem hrabiego Carla von Coudenhove, blisko zaprzyjaźnionego 
z Hofbauerem. W roku 1817 po śmierci Dalberga i ostatecznym niepowodzeniu konkordatu pañstwo-
wego w listach do kardyna³a Litta i do bawarskiego nastêpcy tronu Ludwika Hofbauer zaproponowa³ 
barona von Wamboldta na „metropolitê bawarskiego”. By³a to kontrkandydatura dla kandydatur Sa-
ilera i Wessenberga, co by³o rzeczywiście aktem polityki kościelnej (przy czym w listach do nastêpcy 
tronu Hofbauer m¹drze zadowoli³ siê tylko aluzjami: mówi o „zjadliwej szkole” [oświecenie] w powi¹-
zaniu z „mistyczn¹ parti¹”, która widzialny Kośció³ próbuje uczyniæ zbêdnym). Hofbauer ani nie 
osi¹gn¹³ w ten sposób mianowania Wamboldta, ani ostatecznie nie zapobieg³ wyniesieniu Sailera na 
bawarski tron biskupi. Mówienie o du¿ym znaczeniu politycznym tej akcji wydaje siê zatem przesa-
dzone. Hofbauer do kardyna³a Litta, 20 lutego 1817; Hofbauer do bawarskiego nastêpcy tronu Ludwi-
ka, 17 marca 1817. MH XII 251-255. Orygina³ listu do kardyna³a Litta znajduje siê obecnie w AHGR 
(Archiwum Generalne Historyczne Redemptorystów w Rzymie). Odkry³ go kardyna³ Reisach, jednak 
nie w Archiwum Sekretariatu Stanu, lecz w Archivo Della S. Congregazione degli Affari Eccl. Straordi-
nari. Reisach s³usznie chyba przypuszcza³, ¿e adresatem nie by³ sekretarz stanu Consalvi, ale Litta. Por. 
Michael Haringer do Markusa Andreasa Huguesa, Rzym, 15 maja 1866, AHGR, Prov. germ. inf.; M. 
Haringer, Hofbauer (jak w przypisie 37), 312; A. Innerkofler, Hofbauer (jak w przypisie 40), 707; J. Hofer, 
Der heilige Klemens Maria Hofbauer. Ein Lebensbild, Freiburg 31923, 309, przypis 1. Niezupe³nie jest zrozu-
mia³e, dlaczego później jako adres podany jest jednak Conssalvi lub Severoli. MH XII 251; E. Hosp, 
Zeugnisse aus bedrängter Zeit. Der heilige Klemens Maria Hofbauer in Briefen und weiteren Schriften, t. I, oprac. przez 
J. Donnera (Wiener Kath. Akademie, Miscellania, Neue Reihe 67), Typoskript, Wien 1982, 100.

89  Thaddäus Aigler (1755-1822) by³ wielkim dobrodziejem redemptorystów w Babenhausen. Po wypê-
dzeniu ojców z ksiêstwa za³atwi³ im schronienie w St. Luzi pod Chur, w by³ym opactwie filialnym 
Roggenburga. Por. Thaddäus Algier do Johanna Baala, kanclerza diecezji Meran w Chur, 27 listopada 
1806, MH VI 85-87. Na temat Aiglera: F. Tuscher, Das Reichstift Roggenburg im 18. Jahrhundert, Weißenhorn 
1974.

90  Klemens Hofbauer do Severoliego, 9 czerwca 1815; ten¿e do kardyna³a Litta, 20 października 1817. 
MH XIV, 34 120.

91  Lorenzo Litta do Antonio Gabriele Severoliego, 10 maja 1815, MH XIV 11; Antonio Gabriele Severoli 
do Lorenzo Litta, 29 kwietnia 1815 i 24 maja 1815, MH XIV 119 n.; Lorenzo Litta do Antonio Gabriele 
Severoliego, 10 czerwca 1815, MH XIV 120.

92  Por. F. X. Bischof, Die Konkordatspolitik des Kurerzkanzlers und Fürstprimas Karl Theodor von Dalberg und seines 
Konstanzer Generalvikars Ignaz Heinrich von Wessenberg in den Jahren 1803 bis 1815, „Zeitschrift für Kirchenge-
schichte” 108 (1997) 75-92; H. Becher, Der deutsche Primas. Eine Untersuchung zur deutschen Kirchengeschichte in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Colmar b.r. [1943], 14-174. Tak¿e Becher dostrzega niebezpieczeñstwa 
proponowanego przez febronianizm nowego, groźnego kościo³a Rzeszy, jego prezentacja jednak, ina-
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nych krajów92. Nie potrzebowa³y do tego rady Hofbauera, nie mog³a te¿ mieæ 
w ogóle bezpośredniego zwi¹zku z Konkordatem Bawarskim d³uga rozmowa 
Hofbauera z jego penitentem, bawarskim nastêpc¹ tronu93. Stworzone przez 
Haringera twierdzenie, i¿ niepozorny kap³an Hofbauer ustrzeg³ Kośció³ nie-
miecki przed schizm¹, by³o jednak zbyt piêkne, aby mo¿na je wzi¹æ za to, 
czym by³o. Nic siê w tym wzglêdzie nie zmienia, nawet jeśli siê dowiaduje-
my, ¿e Haringer wcale nie by³ w³aściwym twórc¹ powy¿szej tezy94, lecz ¿e ju¿ 
w roku 1864 ojcowie Srna i Kral podczas procesu beatyfikacyjnego95 wypo-
wiadali podobn¹ opiniê oraz ¿e w 1866 r. relator causae, kardyna³ Kurii hrabia 
Carl August Reisach96, który musia³ byæ lepiej zorientowany, mówi³ o tym, i¿ 
Hofbauer „zwalcza³ d¹¿enia schizmatyczne, maj¹ce na celu utworzenie nie-
mieckiego Kościo³a narodowego faktycznie niezale¿nego do papie¿a”. Tym 
samym sta³by on u pocz¹tków procesu, jaki doprowadzi³ w Austrii do zawar-
cia Konkordatu Austriackiego97. Przez ponad sto lat – a¿ do dnia dzisiejszego 
– opiniê tak¹ bardzo gorliwie powtarzali biografowie Hofbauera, którzy nie 
zadali sobie trudu sprawdzenia jej w odnośnej literaturze.

3. KLEMENS HOFBAUER – „OJCIEC ROMANTYZMU”

Interpretacjê tak¹ znajdujemy przede wszystkim w pismach z prze³omu 
XIX i XX wieku, jednak przekazywana jest do dzisiaj. Hofbauera przedstawia 
siê w otoczeniu pisarzy i artystów, którym udziela wskazówek dotycz¹cych 
nie tylko ich ¿ycia, ale i twórczości. Dzieje siê tak w artyku³ach i ksi¹¿kach 
o nastêpuj¹cych tytu³ach: Der heilige Klemens Maria Hofbauer als Literaturrefor-
mator, 1910; Das Literaturapostolat eines Heiligen. Verdienste des heiligen Klemens Maria 

czej ni¿ prezentacje Haringera i jego bezkrytycznych naśladowców a¿ po Korneliusa Fleischmanna, za-
biega o równowagê i przede wszystkim o poprawnośæ historyczn¹. Na temat ci¹gle wspominanej przez 
biografów Hofbauera roli Bawarii: R. Fendler, Johann Casimir von Häffelin 1737-1827. Historiker-Kirchenpoli-
tiker, Diplomat und Kardinal (Qullen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 35), 
Mainz 1980, 95-107; K. Hausberger, Staat und Kirche nach der Säkularisation. Zur bayerischen Konkordatspolitik 
im frühen 19. Jahrhundert (Münchner Theologische Studien, 1. Hist. Abt., 23), St. Ottilien 1983, 135-155; 
O. Weiss, Die Redemptoristen in Bayern (jak w przypisie 3), 10-13.

93  Por. J. Hofer, Hofbauer (jak w przypisie 88), 283 n.
94  Wiele przemawia za tym, ¿e faktycznym autorem Positio by³ o. Smetana.
95  Por. MH XI 58, 207 n.
96  Hrabia Carl August von Reisach (1800-1869), ur. w Roth pod Norynberg¹, zm. w klasztorze redemp-

torystów w Conatamine-sur-Arve (Savoyen), studiowa³ na Germanicum w Rzymie, w 1836 r. zosta³ bi-
skupem w Eichstätt, 1841 – koadiutor arcybiskupa Monachium i Freising, od 1846 r. biskup tam¿e. 
W roku 1855 jako kardyna³ Kurii zosta³ przeniesiony do Rzymu. Weiss, Die Redepmtoristen in Bayern (jak 
w przypisie 3), passim; por. E. Garhammer, Die Erhebung von Erzbischof Reisach zum Kardinal. Gründe – Hin-
tergründe – Konsequenzen, w: Römische Quartalschrift 81 (1986) 336-341; ten¿e, Seminaridee und Klerusausbildung 
bei Karl August Graf Reisach. Eine pastoraltheologische Studie zum Ultramontanismus des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 
1990; ten¿e, Die Regierung des Erzbischofs Karl August Grafen von Reisach (1846-1856), w: Das Erzbistum München 
und Freising im 19. und 20. Jahrhundert, red. G. Schwaiger, München 1991, 75-116.

97  Carolus de Reisach, Vindebonen. Beatificationis et Canonizationis Servi Die Clementis Mariae Hofbauer Sacerdo-
tis Professi e Congregatione Sanctissimi Redemptoris ac Propagatoris insignis ejusdem Congregationis ultra montes. Positio 
super dubio. An sit signando comissio introductionis causae et ad effectum de quo agitur?, Romae 1866. Por. Il primo 
centenario della beata morte di San Clemente M. Hofbauer, propagatore insigne della congregazione del SS. Redentore, 
Roma 1920, 57 n.



25HISTORIA KOŚCIO£A

Hofbauer um die katholische Literatur, 1912; Klemens Maria Hofbauer. Der Heilige der 
Romantik, 1927; Clemens Maria Hofbauer, der „Vater der Romantik“, 195198. Nawet 
jeśli stwierdzenia takie s¹ problematyczne, nale¿y je rozumieæ w kontekście, 
w którym powsta³y. S¹ czasy krótko po roku 1900. Wszêdzie w Niemczech 
mówi siê o kulturalnej i literackiej ni¿szości katolików99. Trzeba temu prze-
ciwdzia³aæ. Powstaje katolicki ruch literacki z ośrodkami w Monachium 
i Wiedniu. Na jego czele stoj¹ w Monachium Carl Muth100 z czasopismem 
„Hochland”, w Wiedniu Richard Kralik101 z czasopismem „Der Gral”. W tak 
zwanym „romantyzmie katolickim” Kralik widzia³ realizacjê siebie i swojego 
d¹¿enia do zakorzenionej w ludzie, nawi¹zuj¹cej do średniowiecza, wysokiej 
kultury niemieckiej, któr¹ na nowo próbowa³ o¿ywiæ w swojej ojczyźnie Au-
strii, przede wszystkim w Wiedniu102. W takim kontekście nie tylko zostaj¹ 
ponownie wskrzeszeni przez Kralika i jego zwolenników Friedrich Schlegel 
czy Clemens Brentano, ale przede wszystkim równie¿ Klemens Hofbauer 
zostaje wystylizowany na wielkiego inicjatora rodzimej literatury katolickiej, 
przy czym decyduj¹c¹ rolê odgrywa fakt, i¿ serdecznym przyjacielem103 Kra-
lika i jego pierwszym biografem jest tak¿e biograf Hofbauera, redemptory-
sta o. Adolf Innerkofler.

Poprzestañmy na tych krótkich uwagach na temat Kralika i krêgu jego zwo-
lenników i spróbujmy równie¿ tutaj zadaæ pytanie, czy perspektywa, widz¹ca 

98  A. Innerkofler, Der heilige Klemens M. Hofbauer als Literaturreformator, „Der Gral” 4 (1910) 297-302; F. Flin-
terhoff, Das Literaturapostolat eines Heiligen. Verdienste des heiligen Klemens Maria Hofbauer um die katholische Li-
teratur, Paderborn 1912; H. Güttenberger, Klemens Maria Hofbauer. Der Heilige der Romantik, Wien 1927; L. 
J. Wetzl, Clemens Maria Hofbauer, der „Vater der Romantik“. Ein Buch von Gestalten und Orten um den Heiligen, 
Wien 1951 (rkps, Archiwum Prowincji Wiedeñskiej Redemptorystów).

99  Por. M. Baumeister, Parität und katholische Inferiorität im Deutschen Kaiserreich, Paderborn 1987.
100  Carl Muth (1867-1944), literat katolicki, za³o¿yciel i wydawca katolickiego czasopisma kulturalnego 

Hochland. Na jego temat ostatnio: M. Weitlauff, „Modernismus litterarius”. Der katholische Literaturstreit „Hoch-
land” und die Encyklika „Pascendi dominici gregis” vom September 1907, „Beiträge zur altbayerischen Kirchen-
geschichte” 37 (1988) 97-175; O. Weiss, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte, 
Regensburg 1995, 457-473.

101  Richard Kralik Ritter von Meyrswalden (1853-1932), ur. w Eleonorenhain (po³udniowe Czechy), zm. 
w Wiedniu, 1876 – dr prawa; poeta, „filozof“ i krytyk kulturalny, od mniej wiêcej 1880 przemiana na 
świadomy katolicyzm i odkrycie „romantyzmu katolickiego”. Od roku 1890 skupiali siê wokó³ niego 
literaci katoliccy, którzy w 1905 r. stworzyli „Zwi¹zek Grala” („Gralbund”). Czasopismo kulturalne 
Der Gral s³u¿y³o propagowaniu ich religijno-narodowego romantyzmu i przekonania o wy¿szości kul-
tury katolickiej. Decyduj¹ce by³o nie tylko przyznawanie siê do katolicyzmu, ale przeświadczenie, i¿ 
ka¿da reforma kultury musi wyjśæ od Kościo³a katolickiego. Z tego powodu spór z Carlem Mutzem, 
który upiera³ siê przy niezale¿nej od religii w³asnej wartości kultury i literatury („katolicki spór lite-
racki”). Kralik napisa³ mnóstwo, najczêściej drugo- i trzeciorzêdnych dzie³ literackich, filozoficznych 
i historycznych. Por. H. M. Truxa, Richard von Kralik. Ein Lebensbild, Wien-Leipzig 1906; A. Baumgartner, 
Die Stellung der deutschen Katholiken zur neueren Literatur, Freiburg i. B. 1910; A. Innerkofler, Richard von Kra-
lik. Eine Studie, Baden-Baden 1904, Wien 1912; W. Oehl, Richard von Kralik, „Die Kultur” 13 (1912), 385-
410; J. Pfeneberger, Kralik oder Muth? Ein Wort zum kathloischen Literaturstreit der Gegenwart, Frankfurt 1910; 
A. Salzer, Illustrierte Geschichte der Deutschen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Regensburg 1932, 
2183-2186; M. Dobrawski, Richard Kralik und das Puppenspiel, Wien 1952; M. Mikoletzki, Kralik, NDB 12 
(1980) 663-666; A. Stachelberger, Richard Kralik. Der große Kultur-, Geschichts- und Dichterphilosoph. Ein fast ver-
gessenes Säkulargenie, Wien 1985; M. Weitlauff, „Modernismus Litterarius“ (jak w przypisie 100); O. Weiss, 
Der Modernismus in Deutschland (jak w przypisie 100); J. Beniston, Welttheater. Hugo von Hofmannsthal, Rich-
ard von Kralik and the Revival of Catholic Drama in Austria, London 1998.

102  Por. R. Kralik, Das neunzehnte Jahrhundert als Vorbereitung und Erneuerung einer religiösen und nationalen Kultur, 
Wien 1905.

103  Por. F. Valentin, Pater Adolf Innerkofler (1872-1942). Priester – Volksprediger – Schriftsteller, Wien 1975, 9, 81.
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Hofbauera wśród „romantyków”, odpowiada rzeczywistemu Hofbauerowi. 
Wydaje siê poza tym wa¿ne uświadomienie sobie najpierw, co w³aściwie by-
³o pierwszoplanowym dyskursem czasu romantyzmu. Kilka hase³ na ten te-
mat104, nie roszcz¹cych sobie pretensji, by byæ kompletnymi. Chodzi mniej 
o literacko-naukow¹ definicjê romantyzmu, a bardziej o dominuj¹c¹, podsta-
wow¹ atmosferê oraz mentalnośæ panuj¹c¹ w tej epoce. 

Zostawmy wiêc fachowcom zdefiniowanie literacko-historycznej katego-
rii „romantyzmu” (chocia¿by jako „nowoczesnego” buntu przeciwko klasy-
ce) i spróbujmy w punktach zinterpretowaæ to, co ówczesna epoka zwyk³a 
nazywaæ „duchem czasu”, a wiêc strukturê mentaln¹ czasów, lub – mówi¹c 
inaczej – dyskurs dominuj¹cy wówczas w kulturze, sztuce, nauce i filozofii, 
w rozumieniu spo³eczeñstwa, pañstwa i Kościo³a. Nie mo¿na nie dostrzec, 
¿e w epoce romantyzmu, jak w ka¿dej epoce, dyskursy siê zmienia³y, ¿e po-
dejmowano tematy, które siêga³y jeszcze czasów oświecenia i towarzyszy³y 
im ci¹gle na zasadzie antynomii, ¿e dokonywa³y siê przeobra¿enia i ¿e to, co 
z ludzkich wypowiedzi próbowano zawrzeæ w pojêciu „romantyzm”, w ró¿-
nych miejscach wygl¹da³o zupe³nie inaczej. Na niemieckim obszarze jêzy-
kowym, ustalaj¹c pewien idea³, bêdzie mo¿na w dalszym ci¹gu trzymaæ siê 
jednak podzia³u na dwie g³ówne fazy „romantyzmu”: „wczesny romantyzm” 
z ośrodkami w Dreźnie, Jenie i Berlinie oraz „późny romantyzm” (tak zwany 
„katolicki romantyzm naukowy” w Monachium, „romantyzm katolicko-po-
lityczny” w Wiedniu). Patrz¹c z punktu widzenia pewnego idea³u, pierwsz¹ 
fazê charakteryzowa³o wystêpowanie subiektywizmu i odczuwania osobi-
stego (równie¿ uczucia religijnego) oraz pozytywna ocena „nocnych stron” 
¿ycia105, fantazji, snów, nieświadomości, tego, co irracjonalne, kobiece, zwi¹-
zane z matk¹-ziemi¹ i mistyczne – w najszerszym rozumieniu tego s³owa. 
W drugiej fazie natomiast, mimo ¿e wymienione elementy nie straci³y na 
znaczeniu, nast¹pi³ nowy zwrot ku temu, co obiektywne. Jej fundamentalny 
dyskurs mo¿na wyjaśniæ jako próbê przezwyciê¿enia samotności zdanego 
na siebie cz³owieka nowych czasów poprzez wprowadzenie go w ostateczne 
bezpieczeñstwo, w daleko siêgaj¹ce struktury i powi¹zania. Innymi s³owy: 
patrz¹c z perspektywy historii idei i spo³eczeñstwa, faza ta prowadzi w czasy 

104  Zaprezentowane poni¿ej rozumienie romantyzmu opiera siê m.in. na nastêpuj¹cych pracach: Ph. Funk, 
Von der Aufklärung zur Romantik, Studien zur Vorgeschichte der Münchener Romantik, München 1925; H. Grassl, 
Aufbruch zur Romantik. Bayerns Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte 1765-1785, München 1968; E. Behler, Kri-
tische Gedanken zum Begriff der europäischen Romantik, w: Europäische Romantik, pr. zbior., Frankfurt 1972; H. 
Eichner, The European History of a Word, Toronto 1972; A. H. Korff, Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen 
Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte, Bd. IV: Hochromantik, Leipzig 21958, 1-16. Na temat, 
tzw. „romantyzmu katolickiego” ostatnie prace podsumowuj¹ce: J. Schreier, Die katholische deutsche Ro-
mantik – Gestalten und Probleme, w: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 
I: Neue Ansätze im 19 Jh., red. E. Coreth i inni, Graz-Wien-Köln 1987, 127-147. Nie mo¿emy zaj¹æ siê tu-
taj bli¿ej niejednokrotnie kontrowersyjn¹ dyskusj¹ o pojêciu romantyzmu. Odes³aæ jednak nale¿y ko-
niecznie do godnych zastanowienia przemyśleñ Abrahama Kustermanna: por. A. P. Kustermann, 
Romantik. II. Theologiegeschichtlich, LThK 8 (1999) 1270-1273.

105  Por. G. H. Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, Stuttgart 1808, 1835.
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restauracji. W tym kontekście obok systemów filozoficznych idealizmu nie-
mieckiego jako cechy charakterystyczne drugiej fazy wymienia siê: pocho-
dz¹ce od Herdera podkreślanie znaczenia ducha ludów i ich historycznego 
powo³ania (romantyzm polityczny, szczególnie w Austrii i we W³oszech, ale 
tak¿e u Görresa), znaczenie tego, co ¿ywe i organiczne oraz pozyskanie uzna-
nia dla myśli organicznej w pañstwie i spo³eczeñstwie, now¹ ocenê historii, 
wraz z histori¹ religii (indologia), a co siê z tym wi¹¿e, zajmowanie siê mi-
tami ró¿nych ludów, wreszcie tak¿e ponowny zwrot ku instytucji Kościo³a 
i to katolickiego, który oferowa³ trwa³ośæ i bezpieczeñstwo w obliczu „rozdar-
cia” i nietrwa³ości ludzkiego bytu, jakich kaza³y doświadczyæ okropności re-
wolucji i zamieszki wojen napoleoñskich, gdzie w imiê rozumu i wolności 
dokonywano przera¿aj¹cych okropności106. Nale¿y dodaæ, ¿e spojrzenie na 
Kośció³ oczami intelektualistów katolickich w czasach romantyzmu nieko-
niecznie odpowiada³o samorozumieniu Kościo³a, określonemu w teologii 
szkolnej i dogmatach.

Tutaj jest w³aśnie miejsce Hofbauera. To nie on stworzy³ dopiero roman-
tyzm, nie jest on tak¿e „ojcem romantyzmu”, podobnie jak nie jest „refor-
matorem literatury”. Intuicyjnie rozpozna³ jednak, i¿ ruch romantyczny 
przebiega zbie¿nie do jego wyobra¿eñ i w³¹czy³ go do swego duszpasterstwa. 
Dialog Hofbauera i zainspirowanych przez niego „reformatorskich katoli-
ków” z romantykami by³ dialogiem dwóch ró¿nych grup kulturalnych i men-
talnych, grup o ró¿nych celach, które jednak maj¹ liczne wspólne punkty 
i zainteresowania. Obu grupom chodzi³o o znalezienie „emocjonalnego wy-
miaru ludzkiego bytu” oraz „syntezy rozumu i uczucia”107. U tzw. „roman-
tyków” na pierwszym planie stoi jednak przede wszystkim ca³kiem ogólnie 
protest przeciwko absolutyzacji świat³a rozumu i przeciwko samow³adztwu 
brutalnego mê¿czyzny, któremu jako pozytywn¹ wartośæ przeciwstawia siê 
to, co „ciemne”: odkrywanie na nowo intuicji, uczucia, nocy, ziemi, rodz¹-
cej i ocalaj¹cej matki i kobiety108. U Hofbauera zaś chodzi bardzo konkretnie 
o tradycyjny katolicki akt wiary. Owszem, mo¿na by powiedzieæ, ¿e równie¿ 
u niego chodzi o kobietê, ale o kobietê i matkê, jaka ukazuje siê poprzez mat-
kê-Kośció³ i jej prawzór – Maryjê109. Przede wszystkim jednak Hofbauerowi 
chodzi o takie praktykowanie religii, którego centrum nie bêdzie stanowi³a 

106  Thomas Nipperdey pisze: „Wielu ludzi nie mog³o ju¿ d³u¿ej radziæ sobie w sposób oświecony i stoic-
ki z niesamowicie zmiennymi losami dwudziestu piêciu lat rewolucji i wojen, śmierci¹ i ‘ocaleniem’ 
jednocześnie, podsunê³y one natomiast dawn¹ interpretacjê religijn¹, wed³ug której losem jednostki 
zarz¹dza i kieruje Bóg” (T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, München 1985, 404-440). Wyrazem 
takiej postawy jest wiersz Clemensa Brentano Die Gottesmauer, nawet jeśli powsta³ on jeszcze przed „ka-
tolickim prze³omem” tego poety. Por. W. Frühwald, Das Spätwerk Clemens Brentanos (1815-1845), Tübin-
gen 1977, 116-126.

107  Por. T. Döker, Klemens Maria Hofbauer im pastoralen Zeichen. Bonn 1995, 60-68.
108  Por. K. Leese, Die Krise und Wende des christlichen Geistes. Studien zum anthropologischen und theologischen Problem 

der Lebensphilosophie, Berlin 1932, passim.
109  Hofbauer czêsto powtarza³ zdanie: „Kto Kościo³a nie ma za matkê, nie mo¿e mieæ Boga za ojca” (MH 

XI 238). Znana jest cześæ Hofbauera dla Maryji i nie nale¿y o niej zapominaæ szczególnie w naszych 
„postmodernistycznych” czasach.
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zwyk³a religia rozumowa, lecz ¿ywa wiara, obejmuj¹ca ca³ego cz³owieka z umy-
s³em, dusz¹ i cia³em, śpiewem i muzyk¹ orkiestraln¹, z kwiatami i p³on¹cy-
mi świecami110. To coś zupe³nie innego ni¿ opisywana przez wielu biografów 
za¿arta walka Hofbauera z oświeceniem, to przezwyciê¿enie, od wewn¹trz, 
jednostronnie zabsolutyzowanego rozumu, tak¿e w teologii i praktyce reli-
gijnej.

Maj¹c nadziejê na odnalezienie w chrześcijañstwie111 i Kościele katolic-
kim syntezy, tak¿e syntezy, któr¹ mo¿na by rozumieæ jako syntezê oświecenia 
i romantyzmu, przedstawiciele późnego romantyzmu wiedeñskiego tacy jak 
bracia Passy, szczególnie jednak Friedrich Schlegel i Adam Heinrich Müller, 
dostarczali pewnych punktów wspólnych Hofbauerowi, który jako dorad-
ca, spowiednik i przyjaciel prowadzi³ ich dalej, poza cele czysto estetyczne112. 
W jednej z teologicznych prac dyplomowych o duszpasterzu Hofbauerze na-
pisano na ten temat: „Klemens Maria Hofbauer [...] nale¿y do osób nowszej 
historii Kościo³a, znajduj¹cych siê we wzorcowej sytuacji kulturalno-histo-
rycznej, w której oświecenie europejskie natrafi³o na pr¹dy subiektywistycz-
ne. Intuicyjnie stworzy³ miejsce, w którym oba pr¹dy, obiektywny rozum 
i subiektywne uczucie, sta³y siê przekonuj¹c¹ jedności¹. Poprzez swoj¹ dzia-
³alnośæ pastoraln¹ Hofbauer przekazywa³ otoczeniu ow¹ syntezê, ci¹gle obec-
n¹ w jego w³asnym ¿yciu”113. Myśli te godne s¹ zastanowienia, zarówno jeśli 
chodzi o spotkanie siê w osobie Hofbauera rozumu i intuicji, „oświecenia” 
i „romantyzmu”, jak i o jego „intuicyjn¹ praktykê duszpastersk¹” oraz prze-
kazywanie w duszpasterstwie swego w³asnego ¿ycia – i mo¿na chyba dodaæ 
– w³asnej wiary. 

Tym samym wydaje siê jasne, jak nale¿y widzieæ stosunek Hofbauera do 
„romantyzmu”. By³ on duchowym doradc¹ kilku literatów wiedeñskich i „ro-
mantyków”, zachêca³ ich do pisania tam, gdzie mia³ nadziejê, i¿ w ten spo-
sób mo¿na wyświadczyæ przys³ugê wierze i Kościo³owi. Nie by³ jednak ani 
reformatorem literatury, ani te¿ nie podziela³ tak po prostu idei i wyobra¿eñ 
romantyków. Mo¿na chyba powiedzieæ, ¿e w „genialnej”, instynktownej syn-
tezie ³¹czy³ zdrow¹ pobo¿nośæ ludow¹, „oświecenie” i „romantyzm”. Poza 
tym trzeba jednak podkreśliæ, ¿e tak jak zwraca³ siê przeciwko bezduszne-
mu racjonalizmowi w wierze i pobo¿ności, tak te¿ zdecydowanie zwraca³ siê 
przeciwko wszelkiemu „romantycznemu” przesadnemu podkreślaniu tego, 
co ciemne, tajemnicze i mistyczne. Wyj¹tkowo alergicznie reagowa³ na ka¿dy 
rodzaj mistycyzmu, na zjawy, wizje i ekstazy, wszystko jedno, czy uwa¿a³, ¿e s¹ 

110  Liczne przyk³ady na ten temat znajduj¹ siê w Monumenta Hofbaueriana. Por. A. Owczarski, Die seelsorgliche 
Tätigkeit der Redemptoristen in der Kirche von St. Benno in Warschau (1788-1808), SHCSR 43 (1995) 291-335.

111  „Chrześcijañstwo w swojej jednocz¹cej wszystko sile” – takie by³o motto ośrodka wychowawczego 
w Wiedniu, planowanego przez Adama Müllera i Hofbauera. By³o to równie¿ motto romantyzmu 
wiedeñskiego. Por. E. Winter, Differenzierungen in der katholischen Restauration in Österreich, „Historisches Jahr-
buch” 52 (1952) 442-450.

112  T. Döker, Klemens Maria Hofbauer (jak w przypisie 107), 60-68.
113  Tam¿e, 5.
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nimi zara¿eni jego uczeñ Sabelli114, filozof Schlegel115 czy wielki biskup Saile-
r116. Uwidacznia siê tutaj cecha Hofbauera, na któr¹ szczególnie wskazywa³ je-
den z pierwszych biografów: byæ mo¿e Hofbauer nie studiowa³ tak du¿o, by³ 
jednak cz³owiekiem o ostrym umyśle i jasnym os¹dzie117. Jego uczeñ Johann 
Emanuel Veith, który później powie: nie mamy ciemnej, ślepej wiary, wiary 
nieoświeconej, poniewa¿ Jezus Chrystus nie powiedzia³ „jestem ciemności¹ 
świata”, lecz: „jestem świat³ości¹ świata”118, ten¿e Veith ci¹gle podkreśla³ m¹-
drośæ Hofbauera jako jedn¹ z jego g³ównych cech119. Wskazywa³ równie¿ stale 
na to, ¿e Hofbauerowi nie chodzi³o o to, aby ludzi oszukiwaæ, lecz aby sk³oniæ 
ich do myślenia. Wiedzia³ przy tym tak¿e i czêsto to powtarza³: „Temu, kto 
chce nak³oniæ ludzi do myślenia, temu staj¹ siê oni wrogami. Nolunt intelli-
gere. A jednak wszyscy oni chc¹ uchodziæ za bardzo rozumnych”120. Stwier-
dzenie takie przemawia³oby raczej za Hofbauerem „oświeceniowcem”, a nie 
„ojcem romantyzmu”.

114  O. Johann Joseph Sabelli (1780-1863) w latach 1809-1812 przebywa³ jako wikary w Amden (St. Gallen). 
Tam pozna³ ekstatyczn¹ damê, córkê m³ynarza, której wizje og³osi³ tak¿e u urszulanek w Wiedniu, po 
tym jak Hofbauer w 1813 r. sprowadzi³ go tam jako sekretarza. U sióstr mieszka³a pewna ekstrawaganc-
ka dama z Polski, która interesowa³a siê równie¿ Sabellim, dlatego Hofbauer by³ na niego bardzo ob-
ra¿ony. Por. świadek Johann E. Veith, MH XI 39. Por. świadek Thaddäa Taxböck, MH XI 123 n., 134. 
Na temat Sabelliego tak¿e A. Innerkofler, Der heilige Klemens Maria Hofbauer, Regensburg 1913, 748 n; 
SHCSR 2 (1954), 297-300; SHCSR 7 (1959) 55-67; SHCSR 9 (1961) 154-165.

115  Chodzi o sceptycyzm Hofbauera wobec zachwytu Friedricha Schlegela dla „mezmeryzmu”. Por. Jo-
hann Emanuel Veith do Sebastiana Brunnera, MH XII 246. Rzeczywiście po jego śmierci Schlegel mia³ 
bardzo osobliwy, „magnetyczny” zwi¹zek z ekstatyczk¹ Christin¹ Stransky (1785-1865) z domu von 
Schleich, od 1806 r. ¿on¹ rycerza Rzeszy Franza Otto von Stransky pana na Stranska i Greiffenfels. Por. 
F. Max, Friedrich Schlegels Briefe an Frau Christie von Stransky, Wien 1907.

116  Z opinii Hofbauera o Sailerze wynika, ¿e nie pochwala³ szczególnie jego zwi¹zków z „pietystycznym” 
„ruchem przebudzenia” z Augsburga. Przede wszystkim ubolewa³, i¿ Sailer mia³ zwolenniczkê, która 
„nawet s³ucha³a spowiedzi”. Por. opinia Hofbauera o Sailerze, MH XII 258. Chodzi tutaj o poświad-
czon¹ tak¿e w inny sposób „spowiedź ad pedes foeminae”, jest to spowiedź na „duchowym ³onie mat-
ki”, u s³u¿¹cej Theres Erdt (1771-1856), która czêsto przebywa³a w Seeg u by³ego wspó³nowicjusza Sailera 
i jego przyjaciela, proboszcza Johanna Michaela Feneberga (1751-1812) i która później „przebudzone-
mu” proboszczowi Johannowi Baptyście Langenmayerowi (1771-1856), bêd¹c jego gospodyni¹, urodzi³a 
dzieci, które Sailer pob³ogos³awi³. Sailer mia³ podobno zostaæ przez ni¹ równie¿ „przebudzony”. Hil-
debrand Dussler, Johann Michael Feneberg und die Allgäuer Erweckungsbewegung. Ein kirchengeschichtlicher Beitrag 
aus den Quellen zur Heimatkunde des Allgäus, Kempten-Nürnberg 1959, 143-151, szczególnie 144; na temat 
Langenmayera: tam¿e, 120-124; o b³ogos³awieñstwie Sailera dla dzieci Langenmayera mówi Jacob Sa-
lat, Versuch über Supranaturalismus und Mystizismus, Sulzbach 1823, 475 n. – Sam Sailer mia³ ponoæ tak¿e 
zostaæ „przebudzony“ przez Theres Erdt. Na ten temat u Dusslera znajdujemy nastêpuj¹c¹ relacjê: 18 
grudnia 1796 r., w czwart¹ niedzielê adwentu, wikary Martin Boos (1762-1825) w towarzystwie „prze-
budzonej” Theres Erdt i Magdaleny Fischer uda³ siê do Seeg do Johanna Micheala Feneberga, u które-
go Sailer przebywa³ z wizyt¹. „Przy tej okazji wydarzy³o siê jednak przebudzenie Feneberga i byæ mo¿e 
tak¿e Sailera”. Kobiety napastowa³y Sailera, ¿e powinien daæ sob¹ kierowaæ nie tak bardzo rozumowi, 
lecz jedynie Panu. Dzieñ później Sailer napisa³: „Deus dedit mihi inexplicabilem animi quietem, non 
dubito, quin Dominus in sussuro venerit, vel iam adsit. Quo Joannes aqua, Christus vero spiritu bap-
tizet”. Nast¹pi³ kryzys religijny. Na pocz¹tku lutego 1797 r. rozpoczê³o siê dochodzenie konsystorza 
augsburskiego przeciwko Boosowi, Fenebergowi, Magdalenie Fischer i innym cz³onkom ruchu. Przy 
tej okazji mówiono tak¿e o „przebudzeniu” Sailera. Dussler, 79 n., 87, 145, 153 n. (z licznymi przyk³a-
dami ze źróde³).

117  [Rudolf von Smetana], Leben des Dieners Gottes P. Clemens Maria Hoffbauer, Generalvikar der Congregation des al-
lerheiligsten Erlösers außer Italien, wyd. M. Haringer, Wien 1864, 7.

118  J. E. Veith, Eine harmlose Exhorte an die Plenarversammlung des Katholiken-Vereins am 1. August, „Aufwärts” nr 
11 z 9 sierpnia 1848 roku, 93-96.

119  Por. świadek Johann E. Veith, MH XI 35.
120  „Ju¿ b³. o. Hofbauer, geniusz etyczny, powtarza³ czêsto: ‘Kto sprawia, ¿e ludzie myśl¹, ma w nich wro-

gów. Nolunt intelligere’”. Veith do Vinzenza Kancera [po 9 września 1875], Archiwum Opactwa Szkoc-
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4. INNE SPOJRZENIA NA KLEMENSA HOFBAUERA

Na koniec proszê mi pozwoliæ wskazaæ jeszcze na kilka linii pobocznych 
w recepcji Hofbauera, a tak¿e na trochê ju¿ zapomniane perspektywy. 

Spójrzmy na Hofbauera jako na zakonnika i redemptorystê, który na prze-
kór wszystkim trudnościom zewnêtrznym i wewnêtrznym pozosta³ wierny 
swemu powo³aniu i nigdy nie traci³ z oczu swego celu, jakim by³o poszerza-
nie Zgromadzenia. Niestety niektórzy biografowie zupe³nie zapomnieli, ¿e 
tak¿e w Wiedniu w pierwszym rzêdzie by³ redemptoryst¹ i zakonnikiem. Za-
proponowana przeze mnie interpretacja jego wiedeñskiego mieszkania jako 
„otwartego klasztoru” mog³aby byæ dziś ca³kiem interesuj¹ca121. 

Hofbauer by³ cz³owiekiem wiary. Obraz Hofbauera, który w przesz³ości 
zosta³ mo¿e zbyt zu¿yty, wydaje mi siê jednak wa¿ny tak¿e na dziś. Powiedzia-
no, ¿e wiara Hofbauera by³a oczywista, nawet niezaprzeczalna, jak to w ówcze-
snych czasach zazwyczaj powszechnie bywa³o. Sam Hofbauer mówi³ przecie¿, 
¿e nie potrafi zrozumieæ, jak cz³owiek mo¿e ¿yæ bez wiary. Jest jak ryba bez wo-
dy122. Hofbauer nie dozna³ nigdy kryzysu wiary, jaki sta³ siê udzia³em choæby 
biskupa Sailera123. Nie wiem, czy mo¿na to tak powiedzieæ. Wiara Hofbauera 
dojrzewa³a w ci¹gu d³ugich lat pomiêdzy po¿egnaniem szesnastolatka z Ta-
sowicami a jego wst¹pieniem do Zgromadzenia Redemptorystów, w latach 
jego d³ugiego „nowicjatu” jako eremity124, jak i w latach studiów. Czy w tym 
czasie mia³y te¿ miejsce kryzysy wiary? Z pozoru nie, ale czêsto powtarza³ 
zdanie: „Trzeba byæ pokornym. W przeciwnym razie s³owo Bo¿e wydaje siê 
bajk¹”125. Nie mogê sobie wyobraziæ, aby za takim zdaniem nie kry³o siê do-
świadczenie osobiste. Z pewności¹ trzeba je jednak rozpatrywaæ razem z in-
nym zdaniem. Kiedy pewien student wyjawi³ Hofbauerowi swoje trudności 

kiego w Wiedniu. Podobnie: „W co naiwnie nie wierzy³ Günther, ale co wiedzia³ ojciec Hofbauer tak, i¿ 
zwyk³ mawiaæ: ‘Temu, kto chce nak³oniæ ludzi do myślenia, temu staj¹ siê oni wrogami. A jednak wszy-
scy oni chc¹ uchodziæ za bardzo rozumnych’”. Veith do Knoodta, 6 stycznia 1876, spuścizna Knood-
ta, Archiwum Starokatolickiego Biskupstwa w Bonn. Podobnie J. H. Loewe, J. E .Veith (jak w przypisie 
11), 76. Na temat Knauera (1828-1894): J. Pritz, Zur Geschichte der philosophisch-theologischen Schule A. Günthers. 
Briefe A. Günthers an den Philosophen J. H. Löwe, w: Festschrift Franz Loidl, red. V. Flieder i E. Kovács, Wien 1970, 
t. 1, 105-123.

121  Por. O. Weiss, Klemens Hofbauer – Ordensmann und Redemptorist – auch in seinen Wiener Jahren 1808-1820, SHCSR 
46 (1998) 341-365. Równie¿ niezmordowana dzia³alnośæ Hofbauera jako fundatora dowodzi, jak bar-
dzo by³ zwi¹zany ze Zgromadzeniem. Na ten temat moje studium: Gründungsversuche der Redemptoristen 
in Deutschland und der Schweiz in den Jahren 1790-1808, SHCSR 47 (1999) 279-306.

122  Świadek Thaddäa Taxböck, MH XI 111. Podobnie świadkowie Laurenz Greif, Franziska Plaszka, Frie-
drich Rinn SJ i inni, MH XI 51, 101, 248 n. passim. Podobnie pisa³ ju¿ Poesl: „Posiada³ tak jasne świat³o 
wiary, ¿e w ogóle nie pojmowa³, jak mo¿na w¹tpiæ w sprawach religii”. F. Pösl, Hoffbauer (jak w przypi-
sie 5), 91.

123  Na temat kryzysów wiary Sailera por. H. Schiel, Johann Michael Sailer. Leben und Briefe, Regensburg 1948/
52, t. I, 56, 46 nn, 277, 289 nn.

124  Por. F. Ferrero, San Clemente Maria Hofbauer CSRS y el eremitismo romano del siglo XVIII y XIX, SHCSR 17 
(1969) 225-353; 18 (1970) 129-209; 330-370; ten¿e, Significado del eremitismo en la vida y en la espiritualidad de 
San Clemente, w: Ser Redentorista según san Clemente Hofbauer (Espiritualidad Redentorista, 4), Comisión de 
Espiritualidad CSsR, Santaféde Bogotá 1994, 97-108. Por. tak¿e L. Vereecke, La spiritualité de Saint Clément 
Marie Hofbauer, SHCSR 31 (1983) 103-123.

125  F. Pösl, Hoffbauer (jak w przypisie 5), 62 n.
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w wierze, ten nie zacz¹³ wyg³aszaæ mu naukowych wyk³adów o wierze, ale po-
wiedzia³: „Niech pan siê modli, przyst¹pi do komunii. Świat³o musi przyjśæ 
od wewn¹trz”126. Na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ drugorzêdne, ¿e 
Hofbauer u¿ywa tutaj metafory, w³aściwej oświeceniu. Kto oświeca, chcia³by 
czyniæ jasnym, i widnym, i zrozumia³ym. Ale „oświeceniowiec” Hofbauer 
nie myśli przy tym o świetle rozumu, lecz o świetle wiary, o spotkaniu z Tym, 
który nazwa³ siê „świat³ości¹ świata” (a nie „ciemności¹ świata”).

Kolejna interpretacja ukazuje Hofbauera jako cz³owieka nadziei, pe³nego 
niewzruszonego zaufania do Boga, mimo wszystkich rozczarowañ i niepowo-
dzeñ127. Cz³owieka, który by³ zdolny poczekaæ na odpowiedni moment, na 
zbawienny kairos. Wzbudzi³o to szacunek nawet nazistowskiego autora Karla 
Richarda Ganzera, który poza tym mia³ dla Hofbauera tylko s³owa szyderstwa. 
Pisa³: „Do dominuj¹cych cech charakteru Hofabuera nale¿y to, ¿e nie popad³ 
w pychê, gdy sta³ w centrum wielkiego dzie³a i ¿e nie pogr¹¿y³ siê w zw¹tpie-
niu, kiedy rozbi³ siê jego plan i to, co stworzy³. Przy ca³ej wytrwa³ości swego 
dzia³ania posiada³ umiejêtnośæ czekania na w³aściw¹ godzinê”128. 

Tym samym zbli¿am siê do koñca niniejszych rozwa¿añ. Trzeba by³oby 
mo¿e dodaæ jeszcze, ¿e w stosunku do przewa¿aj¹cych interpretacji zawsze 
istnia³y równie¿ alternatywy, a nawet antynomie. Najbardziej chyba frapuj¹cy 
przyk³ad znajduje siê – jako spuścizna Johanna Emanuela Veitha – w biogra-
fii Veitha, której autorem jest filozof i zwolennik Günthera Johann Heinrich 
Loewe129. W czasie, w którym w Kościele rzymskim XIX w. swój punkt szczy-
towy osi¹gn¹³ centralistyczny sposób kierowania nim i w którym autoryta-
tywni interpretatorzy Hofbauera, na czele z Michaelem Haringerem, czynili 
wszystko, aby swego bohatera przedstawiæ jako zwolennika ultramontanizmu 
i integralizmu, Loewe ukazuje go jako otwartego chrześcijanina „o wspania-
³ej swobodzie traktowania kwestii religijnych”130, przekonanego, „¿e wpraw-
dzie treśæ nauczania musi zostaæ zawsze ta sama i niezmienna, ale ¿e czara, 
w której jest podawana, mo¿e byæ ró¿na stosownie do czasów i okoliczności 

126  Tam¿e, 95.
127  W tym miejscu wystarczy wskazaæ na zdanie Hofbauera: „Odwagi! Bóg kieruje wszystkim.” Chodzi 

tutaj o – odpowiadaj¹ce chyba zaginionemu orygina³owi – t³umaczenie przek³adu zdania z listu Ho-
fbauera do wspólnoty redemptorystów w Warszawie (Babenhausen, 16 sierpnia 1806). List ten wraz 
z innymi dokumentami zosta³ w roku 1808 skonfiskowany i przet³umaczony przez francuskich na-
jeźdźców. Francuskie t³umaczenie znajduje siê dziś w paryskim Archiwum Narodowym. MH VI 26 
n. Por. tak¿e J. Donner, J. Steinle, Nur Mut! Gott lenkt alles, München 1983. Hofbauer czêsto wypowiada³ 
siê w podobny sposób. Mówi³ wielokrotne: „Nie traæ nadziei, ufaj Bogu!” Świadek Thaddäa Taxböck, 
MH XI 13. Zdanie: „Bóg kieruje wszystkim”, które Hofbauer „prawie ci¹gle mia³ na ustach”, zosta³o 
przekazane tak¿e przez świadków Thaddäê Taxböck i Josephê Bieringer, MH XI 114, 162.

128  K. R. Ganzer, Der Heilige Hofbauer. Träger der Gegenreformation im 19. Jahrhundert (Schriften des Reichsinsti-
tuts für Geschichte des neuen Deutschlands), Hamburg 1939, 39.

129  Johann Heinrich Loewe (1808-1892), z praskiej rodziny kupieckiej, zwolennik Günthera, spokrewniony 
z Veithem, 1831 r. – profesor filozofii w liceum w Salzburgu, 1851 r. – (dziêki pośrednictwu kardyna³a 
Schwarzenberga) na Uniwersytecie Praskim. Por. P. Wenzel, Das wissenschaftliche Anliegen des Güntherianis-
mus (jak w przypisie 10), 118 n.; J. Pritz, Zur Geschichte der philosophisch-theologischen Schule A. Günthers. Briefe A. 
Günthers an den Philosophen J. H. Löwe (jak w przypisie 121), I, 204-255.

130  J. H. Loewe, J. E. Veith (jak w przypisie 11), 74.
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oraz ¿e nowe czasy wymagaj¹ w tym wzglêdzie niekiedy nowych form”131. 
Podczas gdy Michael Haringer zdecydowanie jako nieprawdziwe odrzuca132 
przekazane przez Friedricha Perthesa133 s³owa Hofbauera o tym, ¿e reforma-
cja nadesz³a, „poniewa¿ Niemcy chc¹ byæ pobo¿ni”134, Loewe traktuje je ja-
ko dowód na otwartośæ charakteru Hofbauera i na „mi³ośæ, która stanowi³a 
zasadniczy ton jego ¿ycia”135.

ZAKOŃCZENIE

W minionych dniach zastanawialiście siê Pañstwo, jak wygl¹daj¹ dziś pró-
by zbli¿enia siê do postaci Hofbauera, dzisiejsze perspektywy i interpretacje, 
równie¿ Pañstwa zupe³nie osobiste. Na ten temat nie muszê du¿o mówiæ. 
Mam tylko pewne przypuszczenia. Kiedy porównujê biografiê o. Pösla z 1843 
r. oraz biografiê o. Heinzmanna z roku 1986, mam wra¿enie, ¿e wracamy do 
pocz¹tków i coraz bardziej zostawiamy na boku ideologie ostatnich dwóch 
stuleci. Myślê, ¿e to dobrze, bo mo¿e w ten sposób najbardziej zbli¿amy siê 
do historycznego Hofbauera. I byæ mo¿e to w³aśnie jego, duszpasterza du-
szy i cia³a, duszpasterza ¿ycia, mimo zmienionych warunków najbardziej 
potrzebuje nasza wspó³czesnośæ. 

Gdyby jednak tak¿e omówione tutaj perspektywy mia³y nam osobiście 
niewiele mówiæ, nie oznacza to jeszcze, ¿e musimy siê ca³kowicie odwróciæ 
od Hofbauera. Przeciwnie. W³aśnie taka sytuacja, w której mamy trudności 
z jego postaci¹, mo¿e byæ bodźcem do przyjêcia nowej perspektywy, bodźcem 
do zdobycia nowego k¹ta widzenia, nowego „nastawienia”, a przez to nowe-
go osobistego zbli¿enia. Osoba Hofbauera, równie¿ ze wszystkimi przymio-
tami jego ludzkiej natury – które w interpretacjach wspó³czesnych biografów 
czêsto (mo¿e znowu zbyt czêsto) s¹ g³ównym przedmiotem zainteresowa-
nia – posiada takie wymiary i bogactwo, ¿e jest otwarta na wiele interpretacji 

131  Tam¿e, 76.
132  „To, co Perthes poza tym [...] opowiada, tak bardzo cierpi na prawdê wewnêtrzn¹, ¿e nie mo¿emy zrobiæ 

z tego ¿adnego u¿ytku”. M. Haringer, Hofbauer (jak w przypisie 38) 302. – Podobnie argumentowa³ jesz-
cze w roku 1921 Richard Kralik na tle praktykowanego wówczas „zwyciêskiego katolicyzmu”. „S³owa 
Hofbauera, których na pewno nie móg³ u¿yæ w takim sensie, oznacza³yby ca³kowite usprawiedliwienie 
Lutra i Niemców, którzy odst¹pili wraz z nim. Poniewa¿ niemo¿liwe jest, aby zosta³y wypowiedziane 
w ten sposób, musz¹ [...] na zawsze znikn¹æ z krytycznego przedstawienia ¿ycia Świêtego”. Por. R. Kra-
lik, Der hl. Klemens und die Rekatholisierung der Welt, „Das Neue Reich” 3 (1921) 794-796. Za prawdziwości¹ 
opowiada siê jako pierwszy biograf Hofbauera J. Hofer, Hofbauer (jak w przypisie 88), 38.

133  Friedrich Christoph Perthes (1772-1843), wydawca pochodz¹cy z Rudolstadt; 1796 – za³o¿enie ksiêgar-
ni w Hamburgu, 1797 – ślub z Caroline Claudius (córk¹ Matthiasa Claudiusa), 1822 – przeprowadzka 
do Gothy i za³o¿enie wydawnictwa Perthes. Perthes by³ w kontakcie z wieloma znacz¹cymi osobisto-
ściami, szczególnie interesowa³ siê stosunkami politycznymi i religijnymi. Mo¿e byæ traktowany jako 
wczesny przedstawiciel ekumenizmu. Na jego temat: C. Th. Perthes, Friedrich Perthes Leben. Nach dessen 
schriftlichen und mündlichen Mittheilungen aufgezeichnet, Gotha 1855-1856.

134  Tam¿e, II, 141.
135  J. H. Loewe, J. E. Veith (jak w przypisie 11), 74-76.
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i w ogóle nie mo¿na zak³adaæ, i¿ w jego charakterze i dzia³alności nie ma ni-
czego, co mog³oby nas dotyczyæ.

       t³um. Dorota Jankowska
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Dziesi¹ta rocznica uwieñczenia papieskimi koronami ³askami s³yn¹cej 
ikony Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w kościele redemptorystów na kra-
kowskim Podgórzu sk³ania do refleksji i nowych przemyśleñ duszpasterskich, 
warto zatem przypomnieæ dzieje jej kultu. Jak to siê wszystko zaczê³o? 

„Ojcowie rych³o rano odprawili Msze św. w parafialnym kościele” – napisa³ 
s³uga Bo¿y o. Bernard £ubieñski w Kronice domu Zgromadzenia Najśw. Odkupi-
ciela pod wezwaniem Matki B[oskiej] Nieust[aj¹cej] Pomocy w Krakowie na Podgórzu 
o tym, co dzia³o siê na Podgórzu 2 sierpnia 1903 roku, liturgiczne wspomnie-
nie św. Alfonsa de Liguori. „Poniewa¿ ksi¹¿ê kardyna³ Puzyna w³aśnie w tej¿e 
chwili by³ zamurowany w konklawe przed wyborem Ojca św. Piusa X (4 VIII), 
z jego porêki kochany nasz biskup ks. Anatol Nowak zjechawszy o ósmej ra-
no do parafialnego naszych ojców na noszach niesionym, do kaplicy naszej. 
Tu najpierw Ks. Biskup kościo³a, poprowadzi³ procesy¹ z obrazem, z Rzymu 
sprowadzonym, a przez czterech odby³ obrz¹dek poświêcenia kaplicy pod ty-
tu³em M[atki] B[oskiej] Nieustaj¹cej Pomocy. Nastêpnie zawieszono nad o³-
tarzem obraz i Ks. Biskup wyg³osi³ w nader gor¹cych i nam a¿ za ¿yczliwych 
s³owach kazanie. Winszuj¹c podgórzanom, ¿e nas maj¹c, winszuj¹c i nam 
¿eśmy tu objêli posterunek nowy dla pracy misjonarskiej”1.

„DLA TANIEGO ŻYCIA TU JEST NAPŁYW WIELKI ROBOTNIKÓW, 
RZEMIEŚLNIKÓW I CZELADNIKÓW WSZELKIEGO KALIBRU”

Podgórski obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, wykonany w Rzymie 
w 1903 roku, pob³ogos³awiony przez papie¿a Leona XIII dnia 18 kwietnia 

SANKTUARIUM MATKI BO¯EJ 
NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY

W KRAKOWIE-PODGÓRZU 
(1903-2004)

1  Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Krakowie (dalej: ARK), Kronika domu Zgromadzenia Najśw. 
Odkupiciela pod wezwaniem Matki B[oskiej] Nieust[aj¹cej] Pomocy w Krakowie na Podgórzu, t. 1 (1900-1913), 
s. 21; por. „Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Pragensis Congregationis SS. Redemptoris” 
3:1903, s. 54.
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owego roku przywióz³ do Krakowa s³uga Bo¿y Bernard £ubieñski, niezwykle 
zas³u¿ony w rozkrzewianiu kultu maryjnego zwi¹zanego z tym wizerunkie-
m2. Obraz ten, wierna kopia rzymskiej ikony z kościo³a św. Alfonsa w Wiecz-
nym Mieście, posiadaj¹cy te same co orygina³ wymiary (53 x 41 cm), zosta³ 
wykonany na desce mahoniowej, zagruntowanej i z³oconej. Kopiê tê w Wyka-
zie rzymskim odnotowano pod numerem 2733. Ufundowa³y j¹ dwie s³u¿¹ce 
z pobliskiej Wieliczki. By³y to Regina Dajdówna i Franciszka Pi¹tkówna3. 
Po poświêceniu kamienia wêgielnego pod klasztor dnia 21 września 1902 r. 
„stawi³y siê same przed o. wizytatorem Teofilem Pasurem i prosi³y, czyby im 
pozwoli³ daæ na obraz z Rzymu”4. Po sprowadzeniu obrazu z³o¿y³y na ten 
cel ofiarê w wysokości 400 koron, po 200 koron ka¿da. W sytuacji material-
nej biednych s³u¿¹cych nie by³o to wcale ma³o. W owym czasie dzienny za-
robek mistrza murarskiego wynosi³ 4-8 koron. 

Dlaczego kard. Jan Puzyna i redemptoryści wybrali Podgórze na miejsce 
osiedlenia Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela w diecezji krakowskiej? 
Pod koniec XIX stulecia Podgórze z odrêbnego miasta rzemieślniczo-rolnicze-
go przekszta³ci³o siê w ośrodek przemys³owy. Powstawa³y tam liczne fabryki 
i ró¿nego rodzaju zak³ady przemys³owe, a wraz z nimi ros³a klasa robotni-
cza, boleśnie wyzyskiwana przez kapitalistów. Robotnicy, ¿yj¹cy w nêdzy, 
byli szczególnie podatni na rozwiniêt¹ w tym środowisku propagandê socja-
listyczn¹. Podgórze w 1900 r. „by³o w kwitn¹cym stanie materialnym tak, i¿ 
¿adnych podatków dodatkowych w mieście nie pobierano” – pisa³ w Kroni-
ce domu s³uga Bo¿y Bernard £ubieñski. „Za³oga wojskowa, stacja wielka ko-
lejowa Podgórze-P³aszów; wielki m³yn im. Barucha, wapienniki i ceglarnie, 
gimnazjum itd. przyczyni³y siê do tego. Zbli¿enie do Krakowa przez dwa mo-
sty sprawia, ¿e dla taniego ¿ycia tu jest nap³yw wielki robotników, rzemieśl-
ników i czeladników wszelkiego kalibru, s³owem proletariat i ¿ydostwo. To 
te¿ moralna strona miasta nieświetnie siê przedstawia³a. Socjalizm siê rozpa-
noszy³. Rzezimieszki krakowskie tu maj¹ swoje nory. ¯ydostwo ¿yj¹ce z de-
moralizacji i z wódki tu ma swoje zyski. Socjaliści maj¹ tu swoje kryjówki. 
Tymczasem przy kościele parafialnym, za szczup³ym na coraz bardziej rozra-
staj¹c¹ siê ludnośæ, a do tego i gro¿¹cym ruin¹, jest tylko proboszcz z trzema 
wikarymi i dwoma katechetami. Parafia zaś podgórska, oprócz miasta obej-
muje dziewiêæ wiosek i liczy przesz³o 17 tys. dusz. Prawda, ¿e za Wis³¹ zaraz 
jest Kraków ze swymi prześlicznymi świ¹tyniami i klasztorami; ale w samym 
Podgórzu, prócz maluczkiego domku ss. felicjanek i to bez mszalnej kapli-
cy, klasztoru nie ma ¿adnego, a dopiero o piêæ kilometrów w £agiewnikach 
przytu³ek dla upad³ych niewiast u sióstr Matki Mi³osiernej, fundacja ksiêcia 
Aleksandra Lubomirskiego”5. 

2  A. Bazielich, S³uga Bo¿y o. Bernard £ubieñski. Aposto³ kultu Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy, Tuchów 1995, 
s. 16-52.

3  ARK, Accepta et expensa domus Cracoviensis 1900-1912, s. 6. 
4  ARK, Kronika domu..., t. 1, s. 22.
5  Tam¿e, s. 6-7.
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W Podgórzu dotkliwie odczuwano brak klasztoru kleryckiego, który móg³-
by pomóc w trudnym duszpasterstwie robotników ¿yj¹cych czêsto w nê-
dzy i religijnie zaniedbanych. Kard. Jan Puzyna w korespondencji (1 I 1900) 
z o. Bernardem £ubieñskim, z którym od lat pozostawa³ w przyjaźni wyra-
zi³ pragnienie, „aby w diecezji św. Stanis³awa Wasz zakon jak najrychlej za³o-
¿y³ dom zakonny”6. W 1903 r. osiedli tam redemptoryści.

„LUDU PEŁNO BYŁO PRAWIE JAK W NIEDZIELE”

Redemptoryści od pocz¹tku swoj¹ pracê apostolsk¹ ³¹czyli z Maryj¹, Mat-
k¹ Nieustaj¹cej Pomocy. Obraz Jej by³ ju¿ wcześniej znany mieszkañcom 
Podgórza, poniewa¿ jego papierowa kopia wisia³a w kościele parafialnym. 
W niedzielê 25 października 1903 r. na mocy dekretu kard. J. Puzyny z dnia 
21 tego¿ miesi¹ca zosta³o w kaplicy redemptorystów zawi¹zane bractwo Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i św. Alfonsa. „Wprawdzie setki, a nawet mo-
¿e tysi¹ce podgórzan ju¿ zapisanych by³o w ksiêdze brackiej w Mościskach, 
jako cz³onki tego¿ bractwa” – zanotowa³ o. B. £ubieñski w Kronice klaszto-
ru podgórskiego. „Bo wikary dawny ks. Ludwik Przyg³udek bardzo gorliwie 
zaj¹³ siê przez lat wiele skupianiem ludu tutejszego oko³o obrazu tej naszej 
ukochanej matki w kościele parafialnym w Podgórzu. Jednakowo¿ bractwa 
kanonicznie miejscowego tu nie by³o”7. 

W dniu 3 grudnia 1903 r. do bractwa wpisa³ siê wspomniany wy¿ej Anatol 
Nowak, biskup pomocniczy diecezji krakowskiej wraz z 36 klerykami, któ-
rzy wraz z nim przybyli do kaplicy. Przed obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy odśpiewali Veni Creator. Zostali wpisani do ksiêgi brackiej i otrzyma-
li medaliki brackie, po czym zaśpiewali Te Deum laudamus i zostali pob³ogos³a-
wieni Najświêtszym Sakramentem8. W tym te¿ miesi¹cu bractwo zosta³o 
afiliowane do arcybractwa w Rzymie. W krótkim czasie podgórska kapli-
ca zakonna sta³a siê ośrodkiem kultu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, cie-
sz¹cego siê wielkim wziêciem nie tylko wśród miejscowych wiernych, ale 
równie¿ z Krakowa i okolic. Bractwo intensywnie siê rozwija³o. W roku 1903 
liczy³o ono 865 cz³onków. W nastêpnym roku przyjêto 2470 nowych, a w ro-
ku 1905 a¿ 5300. Z koñcem 1905 r. bractwo liczy³o 8600 cz³onków. Ogó³em 
w ksiêgach brackich z lat 1903-1960 odnotowano 56 630 nazwisk. W okre-
sie Polski Ludowej, w warunkach walki z Kościo³em, programowej ateizacji 
i laicyzacji ¿ycia spo³ecznego w³adze pañstwowe rozwi¹za³y wszelkie organi-
zacje katolickie. Ostatniego wpisu do bractwa dokonano 22 sierpnia 1960 ro-

6  ARK, Kronika domu..., t. 1, s. 4.
7  Tam¿e, s. 29.
8  ARK, Kronika domu..., t. 1, s. 36.
9  Archiwum Parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (dalej: APMNP), Spisy cz³on-

ków Bractwa Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i Świêtego Alfonsa, t. 1-3.
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ku9. Cz³onkowie bractwa spotykali siê jednak nadal, chocia¿ nie formalnie, 
w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca w ramach kó³ ró¿ ¿ywego ró¿añca, a tak¿e na 
nabo¿eñstwach nieustannej nowenny.

Uroczyście odprawiano nabo¿eñstwa maryjne w maju i październiku. 
W dniu „30 kwietnia 1904 r. rozpoczêty zosta³ pierwszy nasz miesi¹c Maryi 
na Podgórzu: litania [loretañska], kazanie i b³ogos³awieñstwo [Najśw. Sakra-
mentem] o w pó³ do siódmej wieczór. O. [Stanis³aw] Chochleñski o M[atce] 
B[oskiej] Nieust[aj¹cej] Pomocy miewa³ kazania” – zapisa³ s³uga Bo¿y Ber-
nard £ubieñski. „Ludu pe³no by³o prawie jak w niedziele, a¿ do koñca mie-
si¹ca”10.

Na odpust przychodzi³y liczne grupy pielgrzymów z Krakowa i z okolicy. 
W latach 1904-1906 wybudowano du¿y neogotycki kośció³ wed³ug projektu 
Jana Sas Zubrzyckiego11. „Aby zebraæ na budowê nieco grosza dano w Pradze 
wydrukowaæ 25000 du¿ych obrazów M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] Pomocy” 
– napisa³ o. W³adys³aw Szo³drski, znany historyk zgromadzenia. „Za tych, 
którzy by otrzymuj¹c je z³o¿yli jak¹ ofiarê na budowê kościo³a, mia³a siê po 
wieczne czasy odprawiaæ co tydzieñ jedna Msza św. I rzeczywiście owe obra-
zy sta³y siê g³ównym źród³em, z którego czerpano”12. Redemptoryści, g³osz¹-
cy misje i rekolekcje w ró¿nych parafiach poszczególnych zaborów szerzyli 
kult Najświêtszej Maryi Panny i rozprowadzali wspomniane obrazy wśród 
wiernych13. Ofiary, jakie wierni sk³adali, nabywaj¹c te wizerunki, znacznie 
wspomaga³y budowê świ¹tyni. W roku 1905 pisano na ³amach „Chor¹gwi 
Maryi”: „Szybko idzie budowa kościo³a M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[o-
mocy] w Podgórzu staraniem OO. Redemptorystów, a g³ównie ich prze³o-
¿onego o. Pasura. Jesieni¹ po³o¿ono fundamenty; w sobotê przed niedziela 
palmow¹ tj. 15 kwietnia br. w zastêpstwie s³abego ks. biskupa Nowaka poświê-
ci³ kamieñ wêgielny ks. kanonik katedralny Sobierajski. Obecnie mury naw 
bocznych ukoñczone, a wie¿a ju¿ wystaje ponad wszystkie domy Podgórza-
”14. Trzynawowy neogotycki kośció³, z elementami neoromañskimi (kolum-
ny i kapitele) zbudowano na planie krzy¿a. Nawa g³ówna zosta³a zamkniêta 
pó³kolist¹ absyd¹. W dniu 8 września 1906 roku bp A. Nowak konsekrowa³ 
nowo zbudowany kośció³ pod wezwaniem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy. W latach 1907-1908 Wójcik, nauczyciel szko³y rzeźbiarskiej w Zakopanem, 
wykona³ kryty baldachimem o³tarz g³ówny, w którym na centralnym miej-
scu zawieszono wspomnian¹ ikonê15. W modlitwie przed podgórsk¹ ikon¹ 

10  ARK, Kronika domu..., t. 1, s. 48.
11  M. Brudzisz, Redemptoryści w Krakowie 1903-1993, Kraków 1994, s. 34-35.
12  W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, cz. 2, s. 6, (mps w Bibliotece Seminarium Duchownego Redempto-

rystów w Tuchowie).
13  „Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Polonicae Congregationis SS. Redemptoris” 1:1910, 

p. 26.
14  Kośció³ M[atki] B[oskiej] Nieustajacej Pomocy w Podgórzu, „Chor¹giew Maryi” 2:1905, s. 156. 
15  ARK, Kronika domu..., t. 1, s. 156-157; W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, cz. 2, s. 6; M. Brudzisz, Redemp-

toryści w Krakowie, s. 34-35.
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Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy wielu ludzi wyprasza³o sobie świêtośæ ¿y-
cia. Najbardziej z nich znani to b³. Aniela Salawa i wielokrotnie wspomina-
ny s³uga Bo¿y Bernard £ubieñski.

Od samego pocz¹tku wprowadzenia nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy wytworzy³a siê praktyka sk³adania przez wiernych pisemnych 
próśb i podziêkowañ odczytywanych publicznie w ka¿d¹ drug¹ niedzielê mie-
si¹ca. Pozosta³y one wymownym świadectwem pobo¿ności maryjnej i nad-
zwyczajnych nieraz ³ask, jakie wypraszali sobie modl¹cy siê do Maryi w Jej 
podgórskim obrazie. W latach 1971-1972 starannie odnowiono kośció³ .

„TUTAJ DOZNAJĄ I DOŚWIADCZAJĄ TEJ PRAWDY, JAKA SIĘ 
WYRAŻA W TYTULE MARYI MATKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY”

Wydarzeniem zwrotnym w rozwoju kultu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy na Podgórzu by³o wprowadzenie nabo¿eñstwa nieustannej nowenny, po-
legaj¹cego na wspólnej modlitwie przed Jej ikon¹ w wybranym dniu ka¿dego 
tygodnia w celu uproszenia jakiejś specjalnej ³aski. Ta forma pobo¿ności 
maryjnej zrodzi³a siê w 1922 roku w Stanach Zjednoczonych, w kościele Re-
demptorystów pod wezwaniem św. Alfonsa de Liguori w San Louis, gdzie 
o. Andrew Browne wprowadzi³ cotygodniowe nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy. Praktyka ta zosta³a przez o Henry’ego Suttona nazwa-
na nieustann¹ nowenn¹. W Polsce wprowadzono j¹ dopiero w 1951 r. w kościele 
Redemptorystów w Gliwicach. Uczyni³ to o. Stanis³aw Szczurek. 

Dnia 21 września 1952 roku og³oszono w podgórskim kościele redemp-
torystów: „W najbli¿sz¹ środê o godzinie siódmej wieczorem rozpoczyna siê 
w naszym kościele nieustanna nowenna [do] M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] 
P[omocy]. Zachêcamy ka¿dego gor¹co do wziêcia udzia³u w tym nabo¿eñ-
stwie, które celebrowa³ bêdzie J.E. ks. bp Rospond. Wszelkie karteczki z po-
dziêkowaniami czy prośbami do M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy] 
nale¿y wrzucaæ do skrzynki, która wisi obok g³ównego wejścia. Rano [we 
środê] o [godz.] 6.00 Msza św. w intencji próśb i podziêkowañ z³o¿onych do 
M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy]16. W dniu 24 września 1952 roku 
nieustanna nowenna, jako druga w Polsce zosta³a wprowadzona w kościele Re-
demptorystów w Krakowie na Podgórzu. Wydarzenie to, niezwykle wa¿ne 
dla spotêgowania tam kultu maryjnego szczegó³owo opisa³ o. Tadeusz Ozga, 
kronikarz domowy. „Nadszed³ upragniony dzieñ rozpoczêcia nieustannej 
nowenny – co chwilê dzwoni telefon z ró¿nych biur, dopytuj¹ siê urzêdnicy 
o godzinê rozpoczêcia nabo¿eñstwa. Frekwencja na nabo¿eñstwie przesz³a 

16  ARK, Ksiêga og³oszeñ przy kościele M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy] OO. Redemptorystów w Krakowie 1952-
-1956, s. 7.
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wszelkie oczekiwania. Choæ to dzieñ powszedni, kośció³ wype³niony wier-
nymi czcicielami M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy], którzy przyby-
li ze wszystkich dzielnic Krakowa. Do skarbonki nap³ynê³o 362 prośby i 50 
podziêkowañ, jak na pierwszy raz liczba imponuj¹ca. [...] Kilka minut przed 
dziewiêtnast¹ wyszliśmy procesjonalnie do drzwi kościo³a, by przywitaæ nad-
je¿d¿aj¹cego ks. bpa Stanis³awa Rosponda. Skoro siê zjawi³, wprowadzono 
go uroczyście do kościo³a przy dźwiêkach tr¹b i organów. Potem, jak zwykle 
wystawienie Hostii i odmówienie pierwszej modlitwy rzymskiej do M[at-
ki] Boskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy]”. Nastêpnie kilkadziesi¹t dziewczynek 
w bieli i w krakowskich strojach wraz z ministrantami odśpiewa³o rzewn¹ 
pieśñ Daj mi Jezusa. „Kazanie, które mia³o miejsce po śpiewie dzieci, wyg³o-
si³ o. Ryszard Szczurek. Na niego równie¿ spad³ mi³y zaszczyt odczytania 
próśb i podziêkowañ. Gdy skoñczy³, asysta odmówi³a na przemian z ludem 
wezwania do M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy] u³o¿one na sposób 
litanii. [...]. Wzruszaj¹cy by³ moment, gdy ma³y ministrant Stanis³aw Kowal-
czyk odśpiewywa³ znane wszystkim trzykrotne wezwanie „Matko Pomocy 
Nieustaj¹cej proś Boga za nami”. [...] Nabo¿eñstwo zakoñczono b³ogos³a-
wieñstwem Najświêtszym Sakramentem i pieśni¹ Gdy trwoga nas ogarnie, któ-
r¹ wszyscy umiej¹ w Krakowie śpiewaæ”17.

Charakterystyczn¹ cech¹ nowenny nieustannej jest sk³adanie przez wiernych 
pisemnych próśb i podziêkowañ, które nastêpnie s¹ czytane publicznie w cza-
sie nabo¿eñstwa. Czciciele Maryi przynosz¹ przed Jej obraz wszystkie swoje 
troski, k³opoty i zmartwienia. Szukaj¹ u Niej ratunku w nieszczêściach, wspar-
cia i opieki. Serdecznie dziêkuj¹ za otrzymane ³aski. Modlitwy te tchn¹ nie-
zwykle autentyczn¹ ¿arliwości¹ wiary, zaufania i wdziêczności. Nabo¿eñstwo 
nowenny nieustannej odprawiane uroczyście w ka¿d¹ środê od pocz¹tku cieszy³o 
siê wielk¹ popularności¹, która nie zmala³a a¿ do naszych czasów.

Kult Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy rozszerzaj¹cy siê na ca³ym świecie, 
dynamicznie rozwija³ siê tak¿e w krakowskim kościele Redemptorystów. „No-
wenna nieustanna odprawiana w ka¿d¹ środê, dwa razy w ci¹gu dnia” (o go-
dzinie ósmej i osiemnastej), gromadzi³a licznych wiernych, którzy u Maryi 
szukali pomocy i opieki w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Ranne nabo¿eñ-
stwa skupia³y przed obrazem 200-250 osób. Natomiast na wieczorne przycho-
dzi³o 300-350 wiernych. Wśród nich znajdowa³y siê ca³e rodziny. Szczególnie 
uroczyście obchodzono rocznicê za³o¿enia tego nabo¿eñstwa, co nie pozo-
sta³o bez wp³ywu na jego dalszy rozwój. We środê 26 września 1962 roku pod 
przewodnictwem ks. Juliana Groblickiego biskupa pomocniczego archidie-
cezji krakowskiej, obchodzono dziesiêciolecie wprowadzenia nowenny nieustan-
nej. Przy tej okazji zliczono wszystkie teksty modlitw z³o¿onych w tym okresie 
przez wiernych i okaza³o siê, ¿e osi¹gnê³y one imponuj¹c¹ liczbê 86396, w tym 

17  ARK, Kronika domu..., t. 5, s. 250-252.
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16378 podziêkowañ za otrzymane ró¿ne ³aski, nieraz bardzo wielkie. „Tak 
wielka ilośæ udokumentowanych spotkañ ludzi bêd¹cych w ró¿nych potrze-
bach z Matk¹ Bo¿¹ w Jej obrazie na krakowskim Podgórzu jest wymownym 
dowodem szczególnego kultu tego obrazu, a zarazem świadectwem wyj¹tko-
wej obecności na tym miejscu Maryi – Matki Bo¿ych ³ask”18. 

PARAFIA POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY

Kult Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy rozwin¹³ siê jeszcze bardziej, gdy 
przy kościele Redemptorystów utworzono ośrodek duszpasterski. Ustanowie-
nie tego ośrodka zbieg³o siê z za³o¿eniem tam nowenny nieustannej. Uroczysto-
ści przewodniczy³ kard. Karol Wojty³a, który sprawuj¹c Eucharystiê przed 
ikon¹ Maryi, dziêkowa³ Bogu za ca³e bogactwo ³ask, jakiego za Jej przyczyn¹ 
doświadczali wierni, modl¹cy siê na tym miejscu. W 1978 r. wespó³ z S³ug¹ 
Bo¿ym Janem Pietraszk¹, biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 
świêtowano siedemdziesiêciopiêciolecie przybycia redemptorystów do Kra-
kowa, a wraz z nimi ikony Matki Pomocy Nieustannej. By³a to znów okazja 
do pielgrzymowania na Podgórze czcicieli Maryi z ca³ego Krakowa i okolic. 
Uroczystośæ zakoñczy³a siê procesj¹ z ³askami s³yn¹cym obrazem zdjêtym 
z wielkiego o³tarza. „Chciano – napisa³ kronikarz klasztorny – powtórzyæ 
po siedemdziesiêciu piêciu latach procesjê, w której Matka Bo¿a wst¹pi³a po 
raz pierwszy na swój tron w tym kościele”19. 

Nabo¿eñstwo do Maryi jeszcze bardziej wzmog³o siê, gdy w dniu 18 mar-
ca 1983 roku erygowano przy kościele parafiê pod wezwaniem Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy20. W og³oszonym przez Ojca Świêtego Jana Paw³a II Ro-
ku Maryjnym 1987/88 Matka Bo¿a w kopii czczonej w kościele ikony – za ze-
zwoleniem kard. Franciszka Macharskiego – odwiedzi³a wszystkie rodziny 
w parafii. Owocem tej peregrynacji ikony by³o oko³o 700 rodzinnych zobowi¹zañ 
i deklaracji ¿ycia chrześcijañskiego. Co roku w dniu drugiego lutego w świêto 
Ofiarowania Pañskiego pielgrzymuj¹ do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy 
pracownicy krakowskiego Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji. Trady-
cj¹ podgórskiego kościo³a Redemptorystów sta³y siê ju¿ te msze tramwajarskie 
odprawiane od 1976 r., (wcześniej bywa³y w kościele pod wezwaniem św. Józe-
fa). Na te nabo¿eñstwa przybywa³ kard. Karol Wojty³a, a potem jego nastêpca 
lub któryś z biskupów pomocniczych. Pielgrzymki te nabiera³y szczególne-

18  ARK, rkps [bez sygn.], Prośba o poparcie starañ o koronacjê obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w kościele Re-
demptorystów w Krakowie przed³o¿ona Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski [25-26 XI 1993], s. 3, kopia.

19  ARK, Kronika klasztoru (1971-1982).
20  APMNP, rkps [bez sygn.] Dekret erekcji parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nie ustaj¹cej Pomocy 

w Krakowie, Kraków 18 III 1983, kopia.
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go wyrazu po powstaniu „Solidarności”, a potem w trudnym okresie stanu 
wojennego, kiedy ¿arliwie modlono siê za ojczyznê21. W roku 1991 staraniem 
proboszcza o. Micha³a Reinkego, dokonano odnowienia i konserwacji ikony. 
Prace te wykonali Adam Kruk i Juliusz Kasper z Pracowni Konserwacji Za-
bytków na Wawelu. We środê 19 czerwca owego roku kard. F. Macharski po-
świêci³ obraz i odprawi³ przed nim nowennê nieustann¹22.

„W TYM WIELKIM DOŚWIADCZENIU NIEUSTAJĄCEJ POMOCY” 

Wydarzeniami o niezwyk³ym znaczeniu dla dziejów kultu podgórskiej 
ikony Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy pozosta³y świadectwa Ojca Świê-
tego Jana Paw³a II. W 1968 r., kard. Karol Wojty³a w kazaniu w czasie Nawie-
dzenia Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w kościele Redemptorystów 
w Krakowie podkreśli³ ¿ywy kult tej ikony wśród krakowian i z³o¿y³ wymow-
ne świadectwo swojej osobistej z ni¹ wiêzi, gdy w czasie okupacji niemieckiej 
pracowa³ w fabryce sody „Solvay” w Borku Fa³êckim. Warto przytoczyæ to 
świadectwo. „Wiem, ¿e tu siê czêsto gromadz¹ krakowianie, zw³aszcza z tej 
czêści Krakowa, zw³aszcza z Podgórza, z Borku, Ludwinowa, ¿e siê groma-
dz¹ w środy, ¿e tutaj siê modl¹. Modl¹ w ramach tej Nieustaj¹cej Nowenny 
do Matki Nieustaj¹cej Pomocy, ¿e tutaj doznaj¹ i doświadczaj¹ tej prawdy, ja-
ka siê wyra¿a w tytule Maryi – Matka Nieustaj¹cej Pomocy – mówi³ pasterz 
Kościo³a krakowskiego. Wiem, ¿e tak jest. Ale wiêcej ni¿ wiem, bo i sam te-
go doświadczy³em w latach okupacji, kiedy by³em robotnikiem w tej czê-
ści Krakowa, tutaj, opodal st¹d – dobrze wiecie – niejednokrotnie wracaj¹c 
z pracy po nocnej zmianie, nawiedza³em ten kośció³, przystêpowa³em tutaj 
do Komunii św. nieraz, wracaj¹c z pracy po nocnej zmianie i zapamiêta³em 
sobie klimat tego kościo³a. Tak, ¿e nie tylko to wiem, wiem z informacji, ale 
wiem jakoś z w³asnego doświadczenia i myślê, ¿e mam jak¹ś w³asn¹ cz¹stkê 
w tym wielkim doświadczeniu w parafii św. Józefa, w parafii w Borku Fa³êc-
kim, w parafii wreszcie ca³ego Krakowa, w tym wielkim doświadczeniu Nie-
ustaj¹cej Pomocy. Wiem, ¿e mam w tym jak¹ś cz¹stkê, jak¹ś ma³¹, osobist¹ 
cz¹stkê w tym doświadczeniu”23.

Do wspomnieñ zwi¹zanych z podgórsk¹ ikon¹ powróci³ papie¿ Jan Pawe³ 
II w spotkaniu z redemptorystami w dniu 30 czerwca 1991 roku w ich klasz-
torze przy kościele św. Alfonsa w Rzymie (via Merulana 31). „Przypominam 
sobie okres okupacji nazistowskiej w Polsce w czasie II wojny światowej – 

21  APMNP, rkps [bez sygn.], Prośba o poparcie starañ..., s. 3-4; Kronika Parafii Matki Bolej Nieustaj¹cej Pomocy 
w Krakowie, t. 1, s. 5; ARK, Kronika klasztoru (od 1988 r.).

22  ARK, Kronika klasztoru (od 1988 r.).
23  ARK, rkps [bez sygn.] Kazanie kard. K. Wojty³y w czasie nawiedzenia obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w ko-

ściele Redemptorystów w Krakowie w 1968 r., (tekst nieautoryzowany).
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mówi³ Ojciec Świêty – Pracowa³em wówczas w jednej z fabryk w Krakowie. 
Po pracy czêsto wstêpowa³em do kościo³a Redemptorystów, który mija³em 
w drodze do domu. W kościele tym modli³em siê przed Obrazem Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, który uwa¿am za wyj¹tkowo piêkny. Bêd¹c ju¿ kar-
dyna³em, chêtnie odwiedza³em wasz kośció³ i ten obraz. Czêsto odprawia³em 
tam nabo¿eñstwa, udziela³em komunii świêtej. Ta moja wizyta jest wiêc, jak 
widzicie, kontynuacj¹ mojego m³odzieñczego uwielbienia dla tej Ikony. Dziê-
kujê Bo¿ej Opatrzności i Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy za okazanie mi 
szczególnej opieki w tych tak trudnych okolicznościach”24.

„AKT KORONACYJNY JEST PRAGNIENIEM WSZYSTKICH TYCH, 
KTÓRZY TUTAJ SIĘ MODLĄ” 

Nieprzerwanie rozwijaj¹cy siê kult podgórskiej ikony Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy i jego wp³yw na ¿ycie religijne wiernych sk³oni³ redempto-
rystów polskich do podjêcia starañ o koronacjê obrazu koronami papieskimi 
lub biskupimi. W dniu 19 grudnia 1992 r. o. Leszek Gajda, prowincja³ war-
szawskiej prowincji redemptorystów, zwróci³ siê do biskupa krakowskiego 
kard. Franciszka Macharskiego z prośb¹ o „pob³ogos³awienie tym wysi³-
kom i doprowadzenie do koronacji ikony, która doznaje szczególnej czci ze 
strony wiernych Podgórza. Prowincja³ pisa³, ¿e duszpasterze i wspólnota re-
demptorystów domu krakowskiego uwa¿aj¹ akt koronacji koronami papie-
skimi lub biskupimi za niezwyk³y dar dla jeszcze wiêkszej czci Matki Bo¿ej 
i dobra duchowego Ludu Bo¿ego Podgórza, a nawet Krakowa”25. W ślad za 
t¹ prośb¹ redemptoryści przes³ali Kardyna³owi obszerne opracowanie o cha-
rakterze historycznym i pastoralnym: Relacja [... o] niezwyk³ej czci, jakiej doznaje 
Matka Najświêtsza w kopii Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Kra-
kowie-Podgórzu w kościele parafialnym redemptorystów poświêcone czci Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy w ich kościele w Krakowie, uzasadniaj¹ce przydatnośæ tego aktu 
dla wiêkszego o¿ywienia pobo¿ności maryjnej wśród mieszkañców miasta 
i okolicy. Podkreślali w nim, ¿e wierni przychodz¹cy tam na nabo¿eñstwa 
„s¹ świadkami wielu ³ask i cudów, jakich dokona³a tutaj Matka Najświêtsza 
i aby wyraziæ swoj¹ wdziêcznośæ dla Niej pragn¹ koronacji tego ³askami s³y-
n¹cego obrazu”. Biskup krakowski wraz z wymienionym wy¿ej prze³o¿onym 
warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela zwrócili 
siê do Konferencji Episkopatu Polski z obszernie udokumentowan¹ prośb¹ 
o poparcie starañ o koronacjê obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w ko-

24  Fragment przemówienia papie¿a Jana Paw³a II przytoczony za Prośba o poparcie starañ o koronacjê obrazu 
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w kościele Redemptorystów w Krakowie przed³o¿ona Konferencji Plenarnej Episkopa-
tu Polski [25-26 XI 1993], s. 43. (Kopia w APMNP).

25  APMNP, rkps [bez sygn.] Prowincja³ L. Gajda do biskupa krakowskiego kard. F. Macharskiego, War-
szawa 19 XII 1992, kopia.
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ściele Redemptorystów w Krakowie. W petycji tej zarysowali dziewiêædziesiê-
cioletni¹ historiê kultu podgórskiej ikony wykazuj¹c, ¿e „Maryja tutaj obra³a 
sobie tron rozdawnictwa ³ask a Jej obraz Nieustaj¹cej Pomocy zas³uguje na 
najwy¿sze wyró¿nienie – uroczyst¹ papiesk¹ koronacjê”. Podkreślali w niej, 
¿e nastêpstwem koronacji bêdzie „o¿ywienie nabo¿eñstwa wiernych Krako-
wa i archidiecezji do M[atki] B[o¿ej] N[ieustaj¹cej] Pomocy. Nabo¿eñstwo 
to rozwijane umiejêtnie i systematycznie, zw³aszcza w formie nieustannej 
nowenny, gromadzi przed obrazem Matki Bo¿ej znaczn¹ grupê wiernych, 
którzy mog¹ siê staæ zaczynem nowej ewangelizacji. Dobrze bowiem zrozu-
miane i praktykowane nabo¿eñstwo do Matki Najświêtszej jest przecie¿ nie 
tylko modlitw¹, ale tak¿e wspó³dzia³aniem z Maryj¹ w dziele odkupienia. 
Spotkania modlitewne przed świêt¹ Ikon¹ s¹ prawdziw¹ katechez¹, która po-
ucza i zachêca do apostolstwa”26.

Biskupi zebrani na Jasnej Górze na 265. Konferencji Episkopatu Polski 
w dniach 25-26 listopada 1993 r. opowiedzieli siê za uwieñczeniem tego cu-
downego obrazu koronami papieskimi. Prymas Polski kard. Józef Glemp 
w imieniu Konferencji zwróci³ siê w dniu 2 grudnia owego roku do Ojca 
Świêtego Jana Paw³a II za pośrednictwem kard. Antonio Maria Javierre Or-
tas, prefekta Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, z prośb¹ 
o wydanie indultu apostolskiego zezwalaj¹cego na koronacjê. Prymas pisa³, 
¿e biskupom znany jest kult, jakim siê cieszy wspomniany obraz i popieraj¹ 
prośbê Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego27.

„Wspominaj¹c Twoje s³owa o znajduj¹cym siê w krakowskim Podgórzu 
wizerunku Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy wypowiedziane w roku 1991 
podczas wizyty w kościele Sant’Alfonso w Rzymie: »Po pracy czêsto wstê-
powa³em do kościo³a Redemptorystów, który mija³em w drodze do domu. 
W kościele tym modli³em siê przed obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy, który mia³em za wyj¹tkowo piêkny«, pokornie prosimy, o mo¿liwośæ 
przyozdobienia ikony papieskimi koronami” – pisali do Ojca Świêtego Jana 
Paw³a II kard. Franciszek Macharski i jego biskupi pomocniczy: Stanis³aw 
Smoleñski, Albin Ma³ysiak, Kazimierz Nycz i Jan Szkodoñ. „Obraz ten do 
dnia dzisiejszego cieszy siê czci¹ i ¿ywym kultem. Akt koronacyjny jest pra-
gnieniem wszystkich tych, którzy tutaj siê modl¹”28.

Kard. F. Macharski dnia 18 stycznia 1994 r. zwróci³ siê do kard. Antonia 
Marii Javierre’a Ortas, prefekta Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sa-
kramentów z gor¹c¹ prośb¹ o zezwolenie na uroczyste uwieñczenie papie-
skimi koronami wspomnianej ³askami s³yn¹cej ikony Najświêtszej Dziewicy. 

26  APMNP, rkps [bez sygn.] Prośba o poparcie starañ o koronacjê..., s. 4-5.
27  APMNP, rkps [bez sygn.] Prymas Polski kard. J. Glemp do prefekta Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dys-

cypliny Sakramentów kard. A. Javierre Ortas, Warszawa 2 XII 1993, kopia.
28  ARK, rkps [bez sygn.] Prośba kard. F. Macharskiego i jego biskupów pomocniczych do Ojca Świête-

go Jana Paw³a II o mo¿liwośæ przyozdobienia ikony papieskimi koronami, kopia bez daty).
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„Przez dziewiêædziesi¹t lat kult Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w podgór-
skim obrazie jest ci¹g³y i stale ¿ywy i st¹d promieniuje na ca³¹ archidiecezjê” 
– pisa³ pasterz Kościo³a krakowskiego. „Wierni s¹ przekonani o Jej czu³ej, 
macierzyñskiej opiece i potê¿nym wstawiennictwie przed Bogiem, o czym 
świadcz¹ zebrane podpisy. Maj¹c to wszystko na uwadze, jak równie¿ rolê po-
bo¿ności maryjnej w dziele nowej ewangelizacji” Kardyna³ jeszcze raz prosi³ 
o upowa¿nienie go do dokonania koronacji tej ikony. Do prośby do³¹czono 
wspomniane ju¿ pismo Konferencji Episkopatu Polski, krótki rys historycz-
ny kultu obrazu i prośby duchowieñstwa i wiernych o ko ronacjê29.

„KORONACJA AKTEM ZAWIERZENIA MARYI” 

Ciekawe by³y sugestie co do miejsca koronacji. W styczniu na posiedzeniu 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej wymieniano: ska³ki w pobli¿u kościo³a, Ry-
nek Podgórski, stadion „Korona”, a nawet stadion Garbarni przy ul. Rydlów-
ka. Za najbardziej odpowiednie miejsce uznano Rynek Podgórski30. 

Redemptoryści zadbali o duszpasterskie przygotowanie wiernych do uro-
czystości koronacyjnych. Opracowali specjalne Rozwa¿ania majowe przed koro-
nacj¹ Obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Krakowie (Kraków 1994), wydane 
przez Wydzia³ Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej31. 

W dniu 18 maja 1994 r. Wydzia³ Historii Kościo³a Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie wraz z Wy¿szym Seminarium Duchownym Redempto-
rystów urz¹dzi³ sesjê naukow¹ Kult Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy wczoraj i dziś. 
Inicjatorami i organizatorami tego spotkania w kościele Redemptorystów byli 
ks. doc. dr hab. Stanis³aw Piech, dziekan Wydzia³u, kierownik Katedry Dzie-
jów Kultury Religijnej wraz ze swym asystentem o. mgr. lic. Marianem Sojk¹, 
rektorem krakowskiego domu redemptorystów. Sesjê otworzy³ kard. Franci-
szek Macharski, metropolita krakowski32. Sesja zakoñczy³a siê nabo¿eñstwem 
nieustannej nowenny i uroczyst¹ Msz¹ św. koncelebrowan¹ pod przewodnic-
twem kard. F. Macharskiego, który tak¿e wyg³osi³ homiliê.

29  ARK, rkps [bez sygn.] Kard. F. Macharski do kard. A. Javierre Ortas, Kraków 18 I 1994.
30  APMNP, Protoko³y Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii M[atki] B[oskiej] N[ieustaj¹cej] P[omocy] w Kra-

kowie – Podgórzu 1989-2002, s. 93.
31  Ksi¹¿eczka ta zawiera³a siedem czytanek: Geneza kultu Matki Bo¿ej po wezwaniem Nieustaj¹cej Pomocy; Teo-

logiczna treśæ obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy; Pocz¹tki kultu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy na ziemiach 
polskich i w Krakowie; Rozwój kultu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Podgórzu; Nieustanna Nowenna do Matki 
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy; Dlaczego koronacja?; Znaczenie koronacji obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

32  Referaty wyg³osili: o. doc. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD, Teologia ikony Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy; o. Marian Sojka, Kult Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Kościele powszechnym; o. dr Edward Nocuñ 
CSsR, Cześæ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Kościele polskim; o. dr Antoni Bazielich CSsR, S³uga Bo¿y 
Bernard £ubieñski jako propagator kultu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy; ks. Stanis³aw Piech, Kult Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy w kościele Redemptorystów w Krakowie – Podgórzu; o. dr Leszek Gajda CSsR, prowincja³, 
Jak dziś mówiæ o Maryi? – Matka Bo¿a w kaznodziejstwie wspó³czesnym; o. dr Stanis³aw Madeja CSsR, Nie-
ustanna Nowenna form¹ kultu maryjnego.
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Przed koronacj¹ wyg³oszono w kościele Redemptorystów misje, a po nich 
odbywa³a siê nowenna, na któr¹ przybywa³y wspólnoty zakonne i poszcze-
gólne okoliczne parafie33. Pielgrzymi uczestniczyli w nieustannej nowennie, a na-
stêpnie we Mszy św.34. S³uchali wystêpów chórów i koncertów w wykonaniu 
artystów scen krakowskich. Dzieñ nowennowy koñczy³ siê Apelem Maryjnym. 
Warto wspomnieæ, ¿e w okresie 19-25 czerwca ka¿dy dzieñ nowenny mia³ 
swój temat z odpowiednim mottem biblijnym, stanowi¹cym podstawê do 
kazañ i modlitw35. Tematyka ta by³a odzwierciedleniem toczonej wówczas 
w Polsce walki o uszanowanie w ustawodawstwie pañstwowym prawa do ¿y-
cia dla ka¿dego poczêtego cz³owieka.

W niedzielê poprzedzaj¹c¹ koronacjê, na Mszach św. we wszystkich ko-
ścio³ach i kaplicach archidiecezji krakowskiej zosta³o odczytane S³owo kard. 
F. Macharskiego o koronacji obrazu. „W blisko ju¿ 1000-letniej historii diece-
zji krakowskiej pojawia siê nowy znak mi³osiernej Bo¿ej obecności” – pisa³ 
Metropolita. „Jest to znak maryjny: koronacja papieskimi koronami Matki 
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w kościele oo. Redemptorystów na Podgórzu. [...] 
Wraz z ojcami Redemptorystami zapraszam serdecznie: przyjdźcie ten znak 
zobaczyæ, uradowaæ siê nim i odczytaæ wezwanie, jakie nam przynosi. – Bê-
dzie to dla nas okazja do publicznego i uroczystego wyznania wiary w Jezu-
sa Chrystusa, Odkupiciela cz³owieka, który wezwa³ do wspó³dzia³ania swoj¹ 
Matkê, a razem z Ni¹ ca³y lud Bo¿y; bêdzie to wielkie dziêkczynienie Kościo-
³a krakowskiego za powo³anie na Stolicê Apostolsk¹ w Rzymie Jana Paw³a II 
i równocześnie nasza wielka modlitwa za umi³owanego Ojca Świêtego; bê-
dzie to publiczne podziêkowanie za rozliczne ³aski otrzymane dziêki modli-
twie przed wizerunkiem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Jej podgórskim 

33  W niedzielê (19 VI) pielgrzymowa³y rodziny zakonne mêskie i ¿eñskie. Modlitwom przewodniczy³ 
o. Andrzej Rêbacz CSsR. W tygodniu ikonê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy nawiedza³y poszcze-
gólne parafie dekanatów podgórskiego i prokocimskiego. W poniedzia³ek (20 VI) pielgrzymowa³y pa-
rafie: Bie¿anów Nowy (św. Rodziny), Borek Fa³êcki (Matki Boskiej Zwyciêskiej), Kosocice (św. Marii 
Magdaleny). Przewodniczy³ bp. Jan Szkodoñ. We wtorek przyby³y parafie: Kurdwanów (Podwy¿szenia 
Krzy¿a św.), Cegielniane (Matki Bo¿ej Saletyñskiej) i Bie¿anów Stary (Narodzenia Najświêtszej Maryi 
Panny). Modlitwie przewodzi³ bp Albin Ma³ysiak. We środê przyszli wierni z Prokocimia Nowego 
(z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego) i Starego (Matki Bo¿ej Dobrej Rady) i Wróblowic (Przemienienia Pañ-
skiego). Przewodniczy³ o. Leszek Gajda CSsR. We czwartek pod przewodnictwem bpa Stanis³awa Smo-
leñskiego modlili siê pielgrzymi z parafii: św. Józefa w Podgórzu, Niepokalanego Serca Najświêtszej 
Maryi Panny w Rybitwach, Nawiedzenia Najświêtszej Maryi Panny w R¿¹ce i Ducha św. w Podstoli-
cach. W pi¹tek by³y parafie: Swoszowice (Opatrzności Bo¿ej), Wola Duchacka (Zmartwychwstania 
Pañskiego), Piaski Wielkie (Najświêtszej Serca Jezusowego). Przewodniczy³ bp Kazimierz Nycz. W so-
botê z o. L. Gajd¹ modlili siê parafianie z P³aszowa (Najświêtsze. Serce Jezusowe), £agiewnik (Najświêt-
sze Serce Jezusowe) i Piaski Nowe (Matka Bo¿a Ró¿añcowa).

34  APMNP, [bez sygn.] Pielgrzymki w tygodniu Wielkiej Nowenny przed koronacj¹ w kościele oo. Redemptorystów, 
afisz.

35  APMNP, [bez sygn.], Nowenna przed koronacj¹ obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, afisz. Wymieniono 
tam nastêpuj¹ce tematy kazañ: Matka – »Oto Matka twoja (J 19, 27)«; Wzór ¿ycia ludzi odkupionych – »B¹dź 
pozdrowiona, pe³na ³aski Pan z Tob¹ (£k 1,28)«; Wzór chrześcijañskiej mi³ości – »Niech mi siê stanie wed³ug s³owa Twe-
go (£k 1,38) «; Mi³ośæ chrześcijañska fundamentem postaw ludzkich i ma³¿eñskich – »Nie bój siê wzi¹æ do siebie Maryi 
(Mt 1,20) «; Bóg, rodzice i dzieci w chrześcijañskiej rodzinie – »Powinienem byæ w domu Ojca mego (£k 2,49)«; Ro-
dzicielski stosunek do fundamentalnych wyborów, realizacja ¿yciowego powo³ania dzieci – »Kto czyni wolê Ojca [...], ten 
mi jest bratem, siostr¹ i matk¹ (Mt 12,50)«; Maryja wzorem aposto³ów i aposto³owanych – »W tym czasie wybra³a siê 
Maryja w drogê (£k 1,39), Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie [...] z Maryj¹ Matk¹ Jezusa (Dz 1,14)«.
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sanktuarium; bêdzie to dzieñ naszego zawierzenia na nowo Matce Bo¿ej Kra-
kowa z Podgórzem i ca³ej Ojczyzny, by by³a królestwem Jezusa i Maryi i by mi-
mo rozlicznych trudności mog³a siê rozwijaæ w pe³nej wolności i pokoju”36. 
W przeddzieñ koronacji o pó³nocy odprawiono pasterkê maryjn¹.

W upaln¹ niedzielê 26 czerwca 1994 roku o godz. 11.15 przy dźwiêku dzwo-
nów wyruszy³a z kościo³a Redemptorystów procesja na Rynek Podgórski, 
gdzie przy specjalnie zbudowanym o³tarzu polowym przed fasad¹ kościo³a 
św. Józefa mia³a siê dokonaæ koronacja cudownego obrazu. Ikonê Matki Bo-
¿ej nieśli kolejno bracia klerycy (redemptoryści), dziewczêta, m³odzieñcy, 
mê¿czyźni i kobiety.

Licznie przybyli pielgrzymi z terenu archidiecezji krakowskiej zape³nili Ry-
nek Podgórski. W po³udnie rozpoczê³a siê uroczysta koncelebrowana Msza św. 
koronacyjna pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, a kazanie wy-
g³osi³ abp Stanis³aw Nowak, metropolita czêstochowski. Kaznodzieja nazwa³ 
koronacjê aktem zawierzenia Maryi, która jest znakiem wielkiej nadziei.

Po homilii odczytano telegram Ojca św. „Uczestniczê duchowo w modli-
twie Ludu Bo¿ego Miasta Krakowa, który w dzisiejsz¹ niedzielê gromadzi 
siê pod przewodnictwem swego Arcypasterza na uroczystej koronacji Obra-
zu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w kościele Ojców Redemptorystów na 
Podgórzu” – pisa³ papie¿. „Kośció³ ten i czczony w nim Obraz Matki Bo¿ej 
zapisa³ siê g³êboko w mojej pamiêci, gdy w czasie okupacji, jako robotnik fa-
bryki »Solvay« i równocześnie kleryk tajnego Seminarium Duchownego, po 
nocnych zmianach przychodzi³em tutaj na porann¹ Mszê św. W tamtych 
trudnych czasach Maryja by³a dla nas w sposób szczególny pomoc¹ nieusta-
j¹c¹ i niezawodn¹ we wszystkich potrzebach. Doświadczy³em tego nie jeden 
raz. Dzisiaj pragnê wspólnie z Ludem Bo¿ym Miasta Krakowa zawierzyæ Ma-
ryi wszystkie trudne sprawy Ojczyzny i Kościo³a doby obecnej, a zw³aszcza 
polsk¹ rodzinê, w tej chwili ponownie zagro¿on¹ u samych korzeni jej egzy-
stencji i jej podstawowych praw. Modlê siê wraz z Wami, aby polskie rodzi-
ny sta³y na stra¿y ka¿dego poczêtego ¿ycia; aby to podstawowe prawo ka¿dej 
ludzkiej istoty, jakim jest naturalne prawo do ¿ycia, by³o uszanowane tak¿e 
w polskim ustawodawstwie”37.

Prowincja³ o. Leszek Gajda poprosi³ Kardyna³a o dokonanie koronacji. 
Odczytano brewe koronacyjne, w którym papie¿ Jan Pawe³ II zatwierdzi³ orze-
czenie Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, zezwalaj¹ce na 
koronacjê ³askami s³yn¹cej ikony i upowa¿ni³ kard. F. Macharskiego do na³o-
¿enia koron w jego imieniu. Arcybiskup krakowski poświêci³ korony i w ciszy 
w³o¿y³ je na g³owy Dzieci¹tka Jezus i Jego Niepokalanej Matki.

36  APMNP, [bez sygn.] S³owo Ksiêdza Kardyna³a przed koronacj¹ papieskimi koronami cudownego ob-
razu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy z kościo³a Ojców Redemptorystów w Krakowie – Podgórzu, 
Kraków 18 V 1994.

37  APMNP, [bez sygn.] Telegram papie¿a Jana Paw³a II do kard. F. Macharskiego, Watykan 21 VI 1994, ko-
pia.
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Kustosz sanktuarium z³o¿y³ ślubowanie. „W kolejnym roku Wielkiej No-
wenny przed 2000 rokiem przyjścia na świat naszego Zbawiciela Pana Jezusa 
Chrystusa, poświêconym uświêceniu rodziny i 1000-lecia Kościo³a krakow-
skiego, w naszej obecności dokonano historycznego aktu uwielbienia Bo-
garodzicy Maryi, Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, przez na³o¿enie na Jej 
skronie i Jezusa koron papie¿a Jana Paw³a II” – mówi³ proboszcz. „W tym wa¿-
nym momencie dziejów Kościo³a podgórskiego i ca³ej Ziemi Krakowskiej, 
w poczuciu odpowiedzialności za rozs³awienie czci Matki Bo¿ej, wzorem 
redemptorystów minionych lat, ja o. Micha³ Reinke, kustosz sanktuarium 
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i proboszcz tej¿e parafii, w imieniu ca³ej 
wspólnoty redemptorystów i wszystkich moich nastêpców, przysiêgam i ślu-
bujê, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ, aby Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy, obec-
na w kościele »na górce«, by³a znana, czczona i kochana, nie tylko w naszej 
metropolii krakowskiej, ale równie¿ w ca³ej ojczyźnie, bêd¹c wiernym zobo-
wi¹zaniu, jakie nada³ papie¿ Pius IX, powierzaj¹c przed laty obraz zgroma-
dzeniu Redemptorystów: „Sprawcie, aby ten obraz poznano w świecie i aby 
siê w nim rozmi³owano”. Równocześnie zawierzam Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy w dniu Jej koronacji wszystkich czcicieli gromadz¹cych siê w naszym 
sanktuarium redemptorystów na Podgórzu, a tak¿e innych świ¹tyniach, na 
nabo¿eñstwach Nieustannej Nowenny, szczególnie nasze katolickie rodzi-
ny: ma³¿onków, m³odzie¿ i dzieci. B¹dź dla wszystkich Matk¹ Nieustaj¹cej 
Pomocy, Przewodniczk¹ na drodze wiary i mi³ości oraz Królow¹. Tak mi do-
pomó¿ Bóg i Świêta Ewangelio”38.

W uroczystości wziêli tak¿e udzia³ biskupi: Kazimierz Górny, pasterz Ko-
ścio³a rzeszowskiego, biskupi pomocniczy archidiecezji krakowskiej: Julian 
Groblicki, Albin Ma³ysiak, Stanis³aw Smoleñski i Jan Szkodoñ oraz biskup 
senior Piotr Bednarczyk z Tarnowa. By³y delegacje Papieskiej Akademii Teo-
logicznej (ksiê¿a: prof. dr hab. Jan Dyduch, doc. dr hab. Stefan Koperek pro-
rektorzy i doc. dr hab. Stanis³aw Piech dziekan Wydzia³u Historii Kościo³a) 
i Akademii Teologii Katolickiej oraz przedstawiciele rodzin zakonnych. By³ 
konsul Austrii Emil Brix z ma³¿onk¹. Przyby³y delegacje w³adz Krakowa z pre-
zydentem miasta Józefem Lasot¹ i wojewod¹ Tadeuszem Piekarzem. Bezpo-
średni¹ transmisjê z uroczystości przeprowadzi³y „Radio Maryja” i „Radio 
Mariackie”. Po Mszy św. ikonê przeniesiono do kościo³a św. Józefa. Wieczo-
rem po Mszy św. odby³a siê procesja z koronowanym obrazem do kościo³a 
Redemptorystów. Uroczystości zakoñczy³y siê Apelem Maryjnym.

By³a to czwarta w Polsce ikona Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy ozdo-
biona papieskimi koronami. Wcześniej ukoronowane zosta³y obrazy w farze 
poznañskiej (11 X 1961), w Toruniu w kościele Redemptorystów na Biela-
nach (1 X 1967), w kościele Karmelitanek Bosych w Kaliszu-Niedźwiadach. 

38  APMNP, [bez sygn.] Tekst ślubowania.
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Ten ostatni ukoronowa³ sam papie¿ Jan Pawe³ II w dniu 7 czerwca 1991 r. we 
W³oc³awku, w czasie swojej czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Kult Matki 
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, czczonej w podgórskiej ikonie, obejmuje swoim 
zasiêgiem g³ównie archidiecezjê krakowsk¹. W u schy³ku XX stulecia w ci¹-
gu roku przybywa³o do sanktuarium oko³o 30 zorganizowanych grup piel-
grzymkowych, licz¹cych razem oko³o tysi¹ca p¹tników39.

Warto dodaæ, ¿e w roku 1999, piêæ lat po koronacji na krakowskim Podgó-
rzu Ojciec Świêty Jan Pawe³ II ukoronowa³ dwie ikony Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy w Sosnowcu z kościo³a na Osiedlu Sta³ym w Jaros³awiu (14 VI) 
i na rynku wadowickim z bazyliki w Wadowicach (16 VI).

GDY UCICHŁY DZWONY OBWIESZCZAJĄCE KORONACJĘ 

Przebrzmia³y podnios³e, radosne uroczystości koronacyjne i wróci³a sza-
ra codziennośæ. Redemptoryści krakowscy w duszpasterskim trudzie rozwi-
jali nabo¿eñstwo do Matki Najświêtszej czczonej w uwieñczonej koronami 
ikonie. We wrześniu 1994 roku zorganizowano w parafii peregrynacje kopii 
koronowanej Ikony Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy40. W maju 1995 roku 
z inicjatywy proboszcza o. Micha³a Reinke postanowiono z okazji pierwszej 
rocznicy koronacji zorganizowaæ w uroczystośæ Najświêtszego Cia³a i Krwi 
Chrystusa, po po³udniu, wspólnie z parafi¹ św. Józefa wspóln¹ procesjê eu-
charystyczn¹ z udzia³em metropolity krakowskiego tras¹ Ikony niesionej do 
koronacji na Rynek Podgórski41. Odt¹d corocznie odbywa siê taka procesja, 
któr¹ prowadzi kardyna³ Franciszek Macharski. 

W listopadzie 1995 roku na pami¹tkê koronacji wprowadzono ka¿dego 26 
dnia miesi¹ca apele maryjne z kazaniem. Nad portalem g³ównego wejścia do 
kościo³a umieszczono napis: „Sanktuarium Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy 26.06.1994” wykonany w br¹zie wed³ug projektu Adama Szoñcy42.

W ka¿d¹ środê odbywa siê w sanktuarium nowenna nieustanna z kazaniem 
g³oszonym wed³ug wybranego cyklu tematycznego rano o godzinie 8.00 i wie-
czorem o 18.00 z procesj¹ wewn¹trz kościo³a. Czêsto na nowennach kazanie 
g³osi³ o. dr Boles³aw S³ota. W ostatnim piêcioleciu zarysowa³o siê wyraźne 
falowanie frekwencji wiernych na tych nabo¿eñstwach. W kwietniu 1999 ro-
ku proboszcz zapisa³ w Kronice parafialnej: „Widaæ ogólny spadek frekwencji 
na nabo¿eñstwach N[ieustannej] Nowenny”43. Dwa lata później w czerwcu 
2001 roku cieszy³ siê: „Wiêcej osób przychodzi na nabo¿eñstwo, równie¿ wiê-

39  APMNP, [bez sygn.] Odpowiedzi na kwestionariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie o sanktuarium, 
1998.

40  APMNP, Protoko³y Duszpasterskiej Rady Parafialnej..., s. 105, 107.
41  Tam¿e, s. 119.
42  APMNP, Protoko³y Duszpasterskiej Rady Parafialnej...s. 131; Og³oszenia parafialne 1995-1998, s. ,15-16, 82.
43  APMNP, Kronika parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Krakowie – Podgórzu 1997-2002, s. 210.
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cej dzieci przychodzi na procesjê”44. Zachêcano, aby w nowennie uczestni-
czy³ przynajmniej jeden cz³onek rodziny. 

Od roku 2002 sanktuarium ¿yje w cieniu prê¿nie rozwijaj¹cego siê świa-
towego centrum kultu Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach po konsekracji 
nowo zbudowanej bazyliki przez Ojca Świêtego Jana Paw³a II w pamiêtnym 
dniu 17 sierpnia owego roku. Sytuacja ta stwarza nowe wyzwania, które win-
ny byæ uwzglêdniane w programowaniu pracy duszpasterskiej w sanktuarium 
podgórskim, tym bardziej, ¿e niejednokrotnie pielgrzymki, zd¹¿aj¹ce do £a-
giewnik, nawiedzaj¹, niejako po drodze ³askami s³yn¹c¹ ikonê Matki Pomo-
cy Nieustannej „u redemptorystów na Górce”.

44  Tam¿e, s. 417.
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Seminarium, to nie tylko budynek z kaplic¹, salami wyk³adowymi, bi-
bliotek¹, czytelniami i salami wype³nionymi komputerami oraz innymi po-
mocami technicznymi. Seminarium, to przede wszystkim kandydaci do 
kap³añstwa, którzy poprzez studium i formacjê duchow¹ maj¹ siê przygo-
towaæ do kontynuacji dzie³a zbawczego Chrystusa, to tak¿e ich wychowawcy 
oraz profesorowie. Nieco ponad sto lat temu, dnia 7 września 1903 r. dzie-
wiêciu m³odych redemptorystów, zamiast jechaæ do Mautern lub Obořiště, 
w Mościskach pod przewodnictwem rektora Engelberta Janečka (1848-1908) 
i w obecności ojców Adolfa ¯ó³towskiego (1870-1934) oraz W³adys³awa Bo-
hosiewicza (1868-1942) rozpoczê³o pierwszy rok seminaryjny, by do tego dzie-
³a siê przygotowaæ. Byli to Leon Py¿alski (1883-1974), Franciszek Zalasiñski 
(1883-1918), Ignacy Grzegorczyk (1881-1911), Benedykt Pob³ocki (ur. 1878, 
wyst¹pi³ 1904) i Wojciech Nipocki (1880-1938), wszyscy po maturze. Nato-
miast Józef Poppi (1885-1910), Zygmunt Ober (1881-1925), Maksymilian Na-
pi¹tek (ur. 1881, wyst¹pi³ w 1919) i Józef Kania (1885-1944), po VII klasie czyli 
bez matury, na podstawie dyspensy o. Genera³a Macieja Rausa (1829-1917). 
M³oda wiceprowincja nie posiada³a ani odpowiedniego domu, ani przygo-
towanego personelu nauczaj¹cego, ale otwiera³a w³asne seminarium, w³asny 
„wielki” studentat. Dlaczego? Jakie motywy doprowadzi³y w³adze wicepro-
wincji do tej decyzji? Odwaga jednak siê op³aci³a, mimo ¿e pierwsza wojna 
światowa doprowadzi³a w 1920-1921 do zawieszenia nauczania filozoficzno 
teologicznego. W 1921 zaczynano jakby od nowa, ale z zapa³em. Wkrótce stu-
dentat zacz¹³ prê¿nie funkcjonowaæ. W cieniu tego studentatu, funkcjono-
wa³ „ma³y” studentat, w którym m³odzi redemptoryści, po profesji, koñczyli 
szko³ê średni¹. Przedmiotem niniejszego studium jest tylko „wielki” studen-
tat, w³aściwe seminarium duchowne.

ZARYS DZIEJÓW WY¯SZEGO 
SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

WARSZAWSKIEJ PROWINCJI 
REDEMPTORYSTÓW
W LATACH 1903-1939
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1  W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, mps, cz. II [Klasztory], 13 (autor pos³uguje siê w³asnym egzempla-
rzem z uzupe³nieniami o. Szo³drskiego, zaopatrzonym w paginacjê ci¹g³¹); A. Bazielich, Udzia³ o. Ber-
narda £ubieñskiego w ponownym przybyciu redemptorystów do Polski w 1883 r., Tuchów 1995, 35, M. Brudzisz, 
Redemptoryści polscy w s³u¿bie Kościo³a w ostatnim stuleciu, 1883-1983, „Homo Dei” 52 (1983), 164-165. 

2  B. £ubieñski, Szkic historyczny Zgromadzenia Najśw. Odkupiciela w Polsce od za³o¿enia domu w Mościskach 1883 
do utworzenia prowincji polskiej 1909, mps w: Akta Wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿e-
go o. Bernarda £ubieñskiego, 6-16; ten¿e, O powrocie Kongregacji Najświêtszego Odkupiciela do Polski, w: Kro-
nika domu [...] w Mościskach, w: Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (Tuchów) (dalej: 
AWPR), t. 1, 1-39; ten¿e, Sprawozdania kronikarskie dla zarz¹du Prowincji Austriackiej Redemptorystów odnośnie 
klasztoru w Mościskach z lat 1884-1899, mps w: Akta Wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿ego o. Ber-
narda £ubieñskiego (oryg. w: Archiwum Wiedeñskiej Prowincji Redemptorystów); W. Szo³drski, Redempto-
ryści w Polsce (zob. przyp. 1), cz. II, 12-44; A. Bazielich, Udzia³ o. Bernarda £ubieñskiego w ponownym przybyciu 
redemptorystów do Polski, Tuchów 1995; S. Stañczyk (senior), O. Bernard £ubieñski drugi fundator zgromadzenia 
redemptorystów na ziemia polskiej, „Homo Dei” 52 (1983), 189-190. 

Materia³ źród³owy jest zasadniczo obszerny, ale bardzo zró¿nicowany. Na 
przyk³ad sprawozdania z konferencji profesorskich czêsto s¹ schematyczne 
lub zupe³nie ogólnikowe; rzadko mówi¹ o doborze podrêczników, o ewentu-
alnej ich zmianie lub o powodach tej zmiany. Kroniki pisane przez studentów 
na ogó³ obszernie mówi¹ o przechadzkach, o organizowanych imprezach, 
natomiast ma³o o samych wyk³adach i o profesorach.

Histori¹ polskiego studentatu w interesuj¹cym tu okresie zajmowali siê 
miêdzy innymi Waldemar Gaw³owski w pracy seminaryjnej Zarys dziejów Pol-
skiego Studentatu OO. Redemptorystów (Nasze Wiadomości 22: 1967, 68-100) oraz 
Janusz Skoczeñ w pracy magisterskiej (PAT) Wy¿sze Seminarium Duchowne Oj-
ców Redemptorystów 1903-1952. Studium historyczne, Tuchów 1991. Niniejsza pra-
ca jest kolejnym podejściem do tematu, ale i ona nie rości sobie pretensji do 
pe³nego przedstawienia wszystkich jego aspektów.

1. ZAŁOŻENIE SEMINARIUM

By³ rok 1883. Trzech redemptorystów udawa³o siê do Mościsk, by daæ po-
cz¹tek nowej fundacji i nowej, trzeciej, generacji redemptorystów polskich. 
Pierwszy przyby³ o. Antoni Jedek (1834-1903), Czech, urodzony na Śl¹sku 
Pruskim, i 31 maja 1883 odprawi³ pierwsz¹ mszê św. w kościele św. Katarzyny. 
Po nim, 6 czerwca, przyby³ z Austrii brat Nepomucen Jan Grala (1852-1913), 
który w nastêpnych latach odda³ redemptorystom polskim wielkie us³ugi 
jako murarz. Ci dwaj dopiero 11 czerwca zamieszkali w klasztorze podomi-
nikañskim. 22 czerwca do³¹czy³ do nich o. Bernard £ubieñski (1846-1933), 
który ju¿ wcześniej przyby³ do Krakowa, by nabyæ nieco wprawy w mówie-
niu po polsku. Nastêpnie, w grudniu, do³¹czy³ do ma³ej wspólnoty o. Pawe³ 
Meissner (1852-1922), pó³ Niemiec, pó³ Polak (matka by³a Polk¹), urodzony 
w G³ogowie, który z powodu Kulturkampfu w cesarstwie pruskim wst¹pi³ do 
redemptorystów w prowincji austriackiej1. Tak dokona³ siê powrót redempto-
rystów na ziemie polskie, w czym g³ówn¹ rolê odegra³ S³uga Bo¿y o. Bernard 
£ubieñski2. ¯aden z tej trójki nie w³ada³ dobrze jêzykiem polskim. 
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Pocz¹tek fundacji nie by³ zachêcaj¹cy, zw³aszcza po parali¿u o. £ubieñ-
skiego na pocz¹tku 1885. Nawet zastanawiano siê czy nie opuściæ Mościsk. 
Przybycie z Austrii 25 października 1885 o. Józefa Drobisza (1853-1894)3, po-
prawi³o humory, a jego dobra znajomośæ jêzyka polskiego oraz znajomośæ 
z ks. Stanis³awem Stoja³owskim (1845-1911) stwarza³a mo¿liwości rozpoczê-
cia apostolatu misyjnego.

Szybko, prawie od pocz¹tku, zdano sobie sprawê, ¿e los redemptorystów 
w Galicji mo¿e uratowaæ zorganizowana troska o powo³ania, w tym wypad-
ku przede wszystkim o powo³ania rodzime, polskie. Tak myśla³ ju¿ św. Kle-
mens Hofbauer gromadz¹c u św. Benona w Warszawie, nawet z Moraw, takich 
m³odzieñców, którzy by po szkole średniej mogli wst¹piæ do zgromadzenia. 
Podobnie później postêpowa³ o. Józef Passerat (1772-1858) w Szwajcarii. Do 
tej idei w 1868 powróci³ o. Achilles Desurmont (1828-1898), a w jego ślady 
posz³a prowincja wiedeñska. Zaczêto zatem rozgl¹daæ siê za ewentualnymi 
kandydatami i ju¿ w 1884 wys³ano do otwieranego w³aśnie w Ketzelsdorfie ju-
wenatu austriackiego (później przeniesionego do Katzelsdorfu ko³o Wiener-
-Neustadt)4 trzech m³odych ch³opców. By³a to daleka droga, ale by³a. Wśród 
nich znalaz³ siê równie¿ Józiu Stach (1864-1949) z Domaradza, wiele lat póź-
niej s³awny misjonarz (kap³anem zosta³ w 1895). Drugim zapewne by³ Franci-
szek Kuraś (ur. 1867), zmar³y w 3 lutego 1892 w Pradze, jako kleryk, na krótko 
przed upragnionymi świêceniami kap³añskimi. Praktykê wysy³ania ch³op-
ców do juwenatu austriackiego kontynuowano i w nastêpnych latach. Pierw-
sze misje, w 1886, w Kulikowie (archidiecezja lwowska) i Laszkach (diecezja 
przemyska), by³y dobr¹ reklam¹ redemptorystów i ich systemu misyjnego 
oraz akcji powo³aniowej. Ale humory redemptorystom galicyjskim popra-
wi³y siê wyraźnie, gdy zarz¹d prowincji dos³a³ im trzech ojców: Engelberta Ja-
nečka, Teofila Pasura (1857-1931) (Pazura !) oraz Alojzego Polaka (1852-1925), 
tym bardziej, ¿e o. Pasur jako Śl¹zak dobrze mówi³ po polsku5. O w³asnych 
powo³aniach jednak nie zapominano, choæ juwenat w Katzelsdorfie stwarza³ 
ró¿norakie problemy. Pierwszym by³ problem jêzykowy. M³odzi ch³opcy z ów-
czesnej Galicji nie znali dobrze jêzyka niemieckiego, co bardzo im utrudnia-
³o naukê i korzystanie z konferencji ascetycznych, przynajmniej przez dwa 
pierwsze lata. Liczy³y siê te¿ koszty utrzymania, tym bardziej, ¿e spory pro-
cent juwenistów odchodzi³, zra¿ony trudnościami jêzykowymi i oddaleniem 
od domu rodzinnego6.

3  B. £ubieñski, Prawdziwy przyjaciel ludu – ś. p. o. Józef Drobisz, „Gazeta Kościelna” 2 (1894), 253-254, 265-
-267. 

4  E. Hosp, Erbe des hl. Klemens Maria Hofbauer. Erlösermissionäre (Redemptoristen) in Österreich 1820-1951, Wien 
1953, 577-578.

5  B. £ubieñski, Szkic historyczny (zob. przyp. 2), 19-20. Interesuj¹cy biogram o. Pasura napisa³ [O. Palew-
ski] ¯ywot o. Teofila Pasura; rkps w AWPR, doprowadzony zasadniczo tylko do za³o¿enia prowincji 
w 1909.

6  B. £ubieñski, Szkic historyczny (zob. przyp. 2), 19, 28; M. Sojka, Dzieje redemptorystów polskich w latach 1883-
-1939 (maszynopis rozprawy doktorskiej, obronionej 20 maja 2004), Kraków 2004, 181-182.
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By³y jednak i pozytywne strony. Dobre opanowanie jêzyka niemieckiego, 
po kilku latach pobytu w austriackich instytucjach wychowawczych, stwa-
rza³o mo¿liwości pracy tak¿e w środowisku niemieckojêzycznym. Przebywa-
nie w nich, gdzie mo¿na by³o spotkaæ ponadto Czechów, Niemców, a nawet 
Anglików, i s³yszeæ oraz rozmawiaæ ró¿nymi jêzykami, poszerza³o horyzon-
ty i pozwala³o na lepsze poznanie zgromadzenia.

 Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e w drugiej po³owie XIX wieku problem 
emancypacji narodowej w monarchii austriackiej, by³ nie tylko polskim pro-
blemem. Takie same tendencje emancypacyjne panowa³y w narodach cze-
skim, s³owackim, ukraiñskim i wielu innych. W trakcie trwaj¹cych dyskusji 
na temat juwenatu g³os zabiera³ tak¿e o. Bernard i bardzo optowa³ za stwo-
rzeniem w³asnego ma³ego seminarium, a niemczyzny nie darzy³ specjaln¹ 
sympati¹ z racji panuj¹cego w cesarstwie pruskim Kulturkampfu oraz jego 
skutków dla pracy zgromadzenia, tak¿e ojców z Galicji. Warto równie¿ pa-
miêtaæ, ¿e do stworzenia w³asnego juwenatu zachêca³ go o. Achilles Desur-
mont, twórca juwenatu francuskiego. Czesi mieli podobne zamiary, zmierzaj¹c 
równocześnie do otwarcia w³asnej, czeskiej prowincji. Polskiemu projektowi 
sprzyja³ o. Genera³ Maciej Raus. Najpierw jednak, 16 X 1894, ustanowi³ pol-
sk¹ wiceprowincjê, a dopiero w jej ramach, w roku nastêpnym 1895, pozwo-
li³ na otwarcie juwenatu polskiego. I dla niego g³ównym motywem podjêcia 
tej decyzji by³y problemy jêzykowe m³odych kandydatów do zgromadzenia. 
Juwenat polski, w Mościkach, otwarto 27 sierpnia 1895, a Czesi uczynili to 
dopiero w roku nastêpnym7. Polski juwenat w roku otwarcia liczy³ 10 juwe-
nistów. O. Genera³ zgadzaj¹c siê otwarcie tych juwenatów ¿¹da³ jednak, by 
w nich dbano o nauczanie nie tylko jêzyka ojczystego, ale i tych, które by³y 
w u¿yciu w monarchii austriackiej, a wiêc g³ównie niemieckiego. W polskim 
juwenacie nale¿a³o kandydatów doprowadziæ do matury.

Zatem droga do kolejnych polskich instytucji formacji zakonno kap³añ-
skiej by³a jeszcze daleka. St¹d w Austrii, w Eggenburgu i Mautern, w nowicja-
cie i w studentacie, nadal tê formacjê otrzymywali Polacy i Czesi. Liczono siê 
jednak ze środowiskiem ich przysz³ej pracy, postanowiono wiêc, ¿e środowe 
wspólnotowe æwiczenia homiletyczne bêd¹ siê odbywaæ siê nie tylko w jêzy-
ku niemieckim, ale tak¿e czeskim i polskim, a czasem nawet po ³acinie8.

Otwieranie kolejnych narodowych instytucji wychowawczych, nowicja-
tu i studentatu by³o konsekwencj¹ ustanowienia narodowych juwenatów, ale 
prowadzi³o tak¿e do rozpadu miêdzynarodowej prowincji na prowincje na-
rodowe, chocia¿ w³adze prowincji austriackiej w 1895 prawdopodobnie tego 
sobie jeszcze nie uświadamia³y. Ze strony polskiej takie propozycje pad³y ju¿ 

7  Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Austriacae Congregationis SS. Redemptoris. Anno Salutis 1894. Viennae 
[brw], 4, 48; Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Austriacae (…) Anno Salutis 1895, Viennae [brw], 9; Lit-
terae Annales de Rebus Gestis Provinciae Polonicae Congregationis SS. Redemptoris. Anno Salutis 1910, Cracovaie 
1912, 22-24; B. £ubieñski, Szkic historyczny (zob. przyp. 2), 28-29; M. Sojka, Dzieje (zob. przyp. 6), 183.

8  Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Austriacae… Anno salutis 1895, Viennae [brw], 9-10. 
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w 1890 (o. £ubieñski podczas pobytu w Rzymie), ale w 1899 zosta³y wyraź-
nie ponowione. W imieniu wiceprowincja³a o. Engelberta Janečka uczyni³ 
to o. £ubieñski w liście z 25 lutego. W pierwszej czêści listu przedstawi³ on 
argumenty wiceprowincja³a za ustanowieniem polskiego nowicjatu, a w dru-
giej, wyrazi³ w³asne argumenty za otwarciem w przysz³ości tak¿e polskiego 
studentatu. A te by³y nastêpuj¹ce: 1º w Mautern klimat jest zbyt ostry i nie 
sprzyja zdrowiu kleryków, zabieraj¹c ju¿ niejedno ¿ycie; 2º lepsza sytuacja 
ekonomiczna Austrii, dostateczniejsze ¿ycie mo¿e kusiæ studentów polskich 
do pozostawania w tym kraju; 3º poziom studiów w Mautern jest za wyso-
ki w stosunku do potrzeb duszpasterskich w Galicji i za wysoki w stosunku 
do przygotowania w polskim juwenacie9. Na razie, choæ sprawa studentatu 
by³a jeszcze odleg³a, najwy¿sze w³adze, które ju¿ w 1896 pozwoli³y otworzyæ 
nowicjat dla braci zakonnych, teraz zgodzi³y siê na otwarcie polskiego no-
wicjatu dla chorystów, który rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnośæ 29 września 1899. 
W 1900 roku szóst¹ klasê szko³y średniej koñczy³o kilku uczniów. Jak w ca-
³ej monarchii, tak i w Galicji mogli byæ powo³ani do wojska. Nowicjat ich 
chroni³ od niego. Na jego potrzeby brat Nepomucen Grala w ci¹gu dwóch 
miesiêcy na czêści klasztoru dobudowa³ drugie piêtro10. Pierwszego sierp-
nia 1900 sześciu kandydatów, po ukoñczeniu szóstej klasy rozpoczê³o nowi-
cjat. Zapewne w zwi¹zku z tym faktem prowincja³ wiedeñski wyjaśni³, ¿e nie 
wolno skracaæ nauki i szko³ê średni¹ nale¿y koñczyæ matur¹, a redemptory-
ści w Galicji winni sobie zyskiwaæ uznanie tak¿e dobrym wykszta³ceniem11. 
Drugiego sierpnia 1901 pierwsze śluby z³o¿yli: Leon Py¿alski, Franciszek Za-
lasiñski, Ignacy Grzegorczyk, Benedykt Pob³ocki, Wojciech Nipocki i Józef 
Poppi12. Nastêpnie powrócili do Tuchowa daj¹c pocz¹tek „ma³emu studen-
tatowi”, „humanistom”, czyli uczniom po profesji, koñcz¹cym szko³ê śred-
ni¹, siódm¹ i ósm¹ klasê. W 1903 wszyscy, z wyj¹tkiem kleryka Poppiego, 
stanêli do matury pañstwowej i zdali j¹ bardzo dobrze. Byli wiêc gotowi do 
studiów seminaryjnych. 

Gdy na wiosnê 1903 zbli¿a³a siê matura tuchowskich kleryków „humani-
stów”, nale¿a³o podj¹æ decyzjê czy pos³aæ ich do Mautern czy mo¿e do nowe-
go studentatu prowincji praskiej w Obořiště, do której wiceprowincja polska 
od 1901 nale¿a³a. W tym kontekście wiceprowincja³ galicyjski, o. Teofil Pa-
sur, w liście do prowincja³a praskiego Franciszka Nemeca (1850-1922) z dnia 
23 kwietnia 1903 zasugerowa³ utworzenie samodzielnego polskiego studen-

9  Archivum Generale Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Roma (dalej: AGH), XVI 
Viceprov. Pol., vol. I, fasc. 6, nr 66: Memorandum quant à la Viceprovince Polonaise faite par le P. £ubieñski, 25 
Fevrier 1895. 

10  Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Austriacae (…) Anno Salutis 1900, Viennae [brw], 3, 71.
11  AWPR, Korespondencja. Nr 118: List o. prowincja³a Schwienbachera z 29 września 1900. Zagadnienie solidne-

go kszta³cenia w juwenacie austriackim oraz polskim prowincja³ wiedeñski Jan Schwienbacher poru-
sza³ ju¿ wcześniej w listach z 24. 06 i 24. 07. 1895; 08.09; 16.09; 29. 09. 1900, tam¿e, nr 27, 29, 116, 118 
oraz tam¿e Recessus visitationis anni 1899 pro juvenatu et studiis, wyra¿aj¹c tak¿e wyraźny sprzeciw w stosun-
ku do skracania studiów czy przerabiania dwóch klas w jednym roku szkolnym.

12  Brevis conspectus historiae Studentatus Polonici CSRS, rkps 6 str. (w zbiorach autora).
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tatu, z tymczasow¹ siedzib¹ w Mościskach13. Oczywiście, ostateczne decyzje 
nale¿a³y do genera³a zgromadzenia, którym wówczas by³ o. Patryk Murray 
(1865-1959). O. Pasur, wiceprowincja, 6 czerwca 1903 wybra³ siê do Wiednia, 
by siê z nim tam spotkaæ. Po przedstawieniu racji otrzyma³ od O. Genera³a 
ustn¹ zgodê na otwarcie polskiego studentatu oraz na powierzenie jego kie-
rownictwa o. Adolfowi ̄ ó³towskiemu14. Planowany prefekt 19 lipca uda³ siê 
do Obořiště na konsultacje z tamtejszym prefektem, o. Janem Hudečkiem 
(1870-1957)15. Ponadto o. Genera³ Murray, w drodze wyj¹tku, zgodzi³ siê roz-
poczêcie studiów seminaryjnych przez czterech studentów po profesji, przed 
ukoñczeniem szko³y średniej, to znaczy przed zdaniem egzaminu dojrza³o-
ści (matury)16. J. Poppi ukoñczy³ szko³ê średni¹, ale nie stawa³ do pañstwo-
wego egzaminu maturalnego. Natomiast klerycy studenci: Zygmunt Ober, 
Maksymilian Napi¹tek i Józef Kania, byli po siódmej klasie17. W prowin-
cji austriackiej, prowincji „matce”, istnia³a ta sama praktyka dla unikniêcia 
poboru do wojska. Ponadto klasy te traktowano ju¿ jako pocz¹tek studiów 
wy¿szych, filozoficznych, gdy¿ w ich programie by³y elementy filozofii, na 
przyk³ad logika18. 

Po tych przygotowaniach, 7 września 1903, w obecności w³adz wicepro-
wincji, o. ¯ó³towskiego i 9 „filozofów”, piêciu po maturze, jeden po ósmej 
klasie, ale bez matury i trzech po siódmej klasie, Msz¹ św. i Veni Creator, roz-
poczêto pierwszy rok studiów w polskim studentacie19. Dokumenty nomi-
nacyjne nadesz³y z opóźnieniem i dopiero 13 września og³oszono oficjalnie, 
¿e prefektem zostaje o. ¯ó³towski, a profesorem historii Kościo³a o. W³ady-
s³aw Bohosiewicz20.

13  AGH, XVI. Viceprov. Pol., vol. I, fasc. 1 c nr 11. 
14  AWPR, Kronika studentatu, t. II, 4v. O. Adolf ̄ ó³towski ur. 19. 08.1870 w Jargoniewicach w Wielkopolsce, 

w rodzinie o wielkich tradycjach i zas³ugach dla Polski, w 1893 wst¹pi³ do seminarium diecezjalnego 
w Poznaniu, a w 1896 otrzyma³ świêcenia kap³añskie. W tym samym roku zosta³ wys³any do Rzymu, 
gdzie zamieszka³ w Academia dei Nobili, studiuj¹c prawo. W 1897 otrzyma³ wikariat przy kolegiacie 
św. Magdaleny w Poznaniu. W 1902 wst¹pi³ do zgromadzenia redemptorystów i 2 lutego 1903, po skró-
conym nowicjacie, z³o¿y³ śluby zakonne. Przy tej okazji czêśæ swego maj¹tku rodowego przeznaczy³ 
na budowê klasztoru w Krakowie, a czêśæ w Maksymówce. W tym samym roku zarz¹d generalny zgro-
madzenia mianowa³ go pierwszym prefektem tworzonego w Mościskach studentatu. Obowi¹zek ten 
pe³ni³ do 1918, z przerw¹ w latach 1909-1911. Później by³ tak¿e magistrem nowicjatu (1927-1934). Na 
u¿ytek kleryków przet³umaczy³ dwa dzie³a św. Alfonsa Liguori: Prawdziwy redemptorysta (Kraków 1905) 
oraz O umi³owania Pana Jezusa w ¿yciu codziennym (Poznañ 1917). By³ cenionym wychowawc¹ m³odzie¿y 
zakonnej. Zob. AWPR, Akta personalne. Adolf ̄ ó³towski; W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce (zob. przyp. 1), 
cz. III/1 Na cmentarzach, 67-69.

15  AWPR, Kronika klasztoru w Mościskach, t. II, 395, 398-399.
16  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k.1.
17  AGH, XVI. Viceprov. Pol. G. Studentatus. Status personalis studentatus polonici. Tuchoviae. A. D. 1902; to samo 

A. D. 1903.
18  Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Austriacae(…) Anno salutis 1895 (zob. przyp. 7), 8-9.
19  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 9 v.
20  AGH, XVI. Prov. Prag. I. Provincialia: list o. prow. Nemeca z 27 VI 1903 i nota Kurii Generalnej na nim; 

Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Pragensis Congregationis SS. Redemptoris. Anno Salutis 1903, Praga [brw], 
59; W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce (zob. przyp. 1), cz. II, 439; M. Sojka, Dzieje (zob. przyp. 6), 206-
-207.
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2. W POSZUKIWANIU SIEDZIBY STUDENTATU

Otwieraj¹c studentat w Mościskach w³adze zgromadzenia poleci³y, by wi-
ceprowincja w najbli¿szym czasie postara³a siê dla niego o odpowiedni¹ i sta-
³¹ siedzibê21. Mówi¹c o tym trzeba pamiêtaæ, ¿e w tamtych czasach, zgodnie 
z has³em „soli Deo et studiis”, wybierano dla studentatu miejsca ustronne, z dala 
od gwaru wielkich miast i posiadaj¹ce zdrowy klimat. To kryterium funkcjo-
nowa³o tak¿e przy wyborze Wittem czy Mautern. Pierwsze by³o dobrze zna-
ne o. Bernardowi, gdy¿ w nim koñczy³ swe studia seminaryjne. Drugie zna³ 
ogó³ ówczesnych ojców wiceprowincji, gdy¿ tam studiowali. Zgodnie z po-
leceniem najwy¿szych w³adz zaczêto poszukiwania odpowiedniego miejsca 
i w lecie 1904 dysponowano co najmniej trzema licz¹cymi siê propozycjami. 
By³y to Maksymówka ko³o We³dzirza, Krynica, a nawet Lwów. Po wizji lokal-
nej ¿adna nie wzbudzi³a zachwytów, a trzeba by³o szybko podj¹æ decyzjê22. 
Krajobraz w Maksymówce by³ piêkny, ale warunki komunikacji ze światem 
nie budzi³y zachwytu. Jednak¿e z racji finansowych oferta baronowej Walen-
tyny Miltitzowej (zm. 1920) w Maksymówce by³a dosyæ atrakcyjna. Barono-
wa ofiarowa³a bowiem na wzglêdnie dogodnych warunkach kilka hektarów 
ziemi, rezerwuj¹c sobie prawo mieszkania w willi, u¿ywania stajni i parku. 
Po jej śmierci wszystko mia³o staæ siê pe³n¹ w³asności¹ zgromadzenia. Zatem 
11 października 1904 ustalono warunki kupna, 29 października o. Genera³ 
Raus wyrazi³ zgodê na fundacjê, a 3 listopada tego samego roku podpisano 
kontrakt kupna-sprzeda¿y na nazwisko o. Adolfa ̄ ó³towskiego, który ze swo-
jego maj¹tku rodowego wy³o¿y³ na ten zakup 3.700 koron23. Trudne warunki 
komunikacyjne nie przeszkodzi³y, ¿e nowy budynek klasztorny w lecie 1906 
by³ ju¿ gotowy. 5 maja 1905 poświêcono kamieñ wêgielny, a w sierpniu 1906 
roku mo¿na by³o w zamieszkaæ. Zatem 7 sierpnia przeniesiono studentat 
z Mościsk do Maksymówki, a 16 września arcybiskup Józef Bilczewski (1860-
-1923) dokona³ poświêcenia klasztoru i publicznej kaplicy, chocia¿ ta nie by-
³a jeszcze ca³kowicie wykoñczona24.

Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e bêdzie to idealne miejsce dla polskiego stu-
dentatu. Studenci otrzymywali wygodniejsze miejsce ¿ycia, modlitwy i na-
uki, a profesorowie prawie nie mieli pracy duszpasterskiej, gdy¿ katolików 
obrz¹dku ³aciñskiego by³o ma³o. Zachwyca³y: krajobraz, świe¿e powietrze 
i cisza. Szybko jednak ujawni³y siê i powa¿ne minusy tego wyboru. Świe¿e 
powietrze by³o za świe¿e, za ostre, górskie, przenikliwe w zimie, które szerzy-

21  AWPR, Kronika klasztoru w Mościskach, t. II, 396.
22  AWPR, Kronika Prowincji, t, I, 9, tam¿e, Kronika studentatu, t. II 65-66.
23  M. Juruś, Klasztor redemptorystów w Maksymówce (1906-1926), Kraków 2000, 18-23, gdzie fundacja w Mak-

symówce zosta³a omówiona szczegó³owo; W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce (zob. przyp. 1), cz. II, 155-
-156; J. Skoczeñ, Wy¿sze Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów 1903-1952. Studium historyczne. Tuchów 
1991, 18-20 (Praca magisterska na Wydziale Teologicznym PAT).

24  M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 24-36.
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³o spustoszenie w szeregach tak kleryków jak i profesorów. Gruźlica zbiera³a 
straszne ¿niwo, nie omijaj¹c nikogo25. Ostra zima trwa³a d³ugo. Wielkim b³ê-
dem by³o przesadne oszczêdzanie w ogrzewaniu domu w okresie zimowym, 
nie tylko z powodu ubóstwa, ale i w wyniku zapatrzenia siê w praktyki Po³u-
dniowej Italii (kolebki zgromadzenia), gdzie ciep³a by³o ponad miarê i opa-
lania mieszkañ nie stosowano. Innym problemem by³a fatalna komunikacja 
z reszt¹ świata, ze Lwowem, z Mościskami i z Krakowem, gdzie od 1903 znaj-
dowa³ siê zarz¹d (wice)prowincji. Nale¿y ponadto pamiêtaæ, ¿e ród ¯ó³tow-
skich, g³ównie Teodor i Adolf (prefekt), którzy ze swojego maj¹tku wy³o¿yli 
spor¹ sumê na zakup i budowê, byli zapatrzeni w Maksymówkê i bronili tej 
lokalizacji studentatu. Niemniej listy prefekta ¯ó³towskiego do zarz¹du ge-
neralnego z koñca 1911 i pocz¹tku 1912 ujawniaj¹ prawie powszechn¹ niechêæ 
prowincji do aktualnego usytuowania seminarium, a nawet klasztoru jako 
takiego26. Ta fundacja sta³a siê przyk³adem absolutnie nietrafionej lokaliza-
cji seminarium, która przecie¿ kosztowa³a wielkie pieni¹dze; zarówno sama 
budowa jak i późniejsze utrzymanie.

W ramach tej dyskusji proponowano przeniesienie studentatu do Krakowa, 
do Tuchowa, a nawet myślano o ca³kowicie nowej fundacji, w Rzepienniku. 
Ta ostatnia propozycja by³a tak¿e przyk³adem fantazjowania niektórych re-
demptorystów. Rozmach misyjny zgromadzenia przyczyni³ siê wydatnie do 
kolejnych propozycji, m. i. we Lwowie i w Makowie Podhalañskim, gdzie pro-
boszczem by³ ks. Józef Leja (zm. 13. 06. 1935), wielki dobrodziej redemptory-
stów, oblat zgromadzenia. O. £ubieñski pisz¹c w 1913 do Genera³a w imieniu 
prowincja³a czyni uwagê, ¿e studentat w Makowie Podhalañskim znalaz³by 
„miejsce zdrowsze ni¿ Maksymówka”27. Wojna która wkrótce wybuch³a nie 
pozwoli³a zrealizowaæ ani propozycji lwowskiej ani makowskiej, choæ w 1917 
i 1918 do nich powracano. Nie by³ to jednak odpowiedni czas.

Po wybuchu wojny w 1914 seminarium, to znaczy o. prefekt ¯ó³towski 
wraz z 8 klerykami uciekli do Mautern i tam po opiek¹ o. ¯ó³towskiego kon-
tynuowali naukê. Dwóch z nich, Franciszek Świ¹tek (1889-1976) i Wincenty 
Spirra (ur. 1891, wyst¹pi³ w 1925), tam ukoñczy³o teologiê moraln¹ pod kie-
runkiem profesora o. Franciszka Leitnera (1849-1926) i 25 lipca 1915 otrzyma-
³o świêcenia kap³añskie z r¹k biskupa Leopolda Schustera. Do Maksymówki 
powrócono 9 sierpnia 1915, czyli po prze³amaniu frontu pod Gorlicami na 
pocz¹tku maja tego samego roku28. Poniewa¿ brakowa³o tam opa³u i ¿ywno-

25  Tam¿e, 37 63, 76-77.
26  AGH, XVII. Prov. Pol. G. Studentatus, 1. Litterae, Listy o. Adolfa ¯ó³towskiego z 19 IV 1911 i 7 I 1912.
27  AGH, XVII. Prov. Pol. G. Studentatus, 1. Litterae, list o. ¯ó³towskiego z 15 XI. 1913; tam¿e, H. Personalia, 

c. Litterae sodalium, 1. Litterae P. Bernardi £ubieñski, list z 8 II 1914; M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 75. 
O. Świ¹tek zosta³ później s³awnym i świ¹tobliwym duszpasterzem na „nieludzkiej ziemi” w ZSRR.

28  AWPR, Chronica domus studiorum in Maksymówka ab anno 1906, 130-131; tam¿e, Kronika studentatu, t. I, pod 
koniec którego znajduje siê sk³adka zawieraj¹ca opis seminaryjnej ucieczki i ¿ycia w Mautern; t. III, 
k. 58v.; M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 45-52. 
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ści, grupka kleryków wegetowa³a do 1917, a ojcowie Karol Szrant (1886-1975) 
i Leon Bégin (1878-1961) zajêli siê nawet wypiekiem chleba29. W marcu tego 
roku szcz¹tkowy studentat uciek³ ponownie przez zbli¿aj¹cymi siê wojskami 
rosyjskimi, tym razem do Tuchowa i tu 11 kwietnia wznowi³ zajêcia. Kiedy 
sytuacja na froncie wschodnim poprawi³a siê, w po³owie września 1917 po-
wrócono do Maksymówki30. 

Nowy konflikt, tym razem polsko ukraiñski, nie zapewnia³ studentato-
wi dobrej przysz³ości w Maksymówce, gdy¿ Ukraiñcy na tym terenie byli 
w wiêkszości i stanowili wielk¹ niewiadom¹. Zatem ponownie zaczêto roz-
wa¿aæ przeniesienie seminarium do Makowa Podhalañskiego, mimo ¿e wizy-
tator nadzwyczajny (styczeñ-luty 1918), o. Franciszek Weimann (1863-1920), 
prowincja³ wiedeñski, zachwala³ warunki klimatyczne Maksymówki31. W je-
sieni 1918 Ukraiñcy, w trakcie tworzenia w³asnego, niepodleg³ego pañstwa, 
zaczêli zajmowaæ ziemiê lwowsk¹. Fakt ten sprawi³, ¿e w lutym 1919 próbo-
wano otrzymaæ paszporty ukraiñskie i przenieśæ siê do Mościsk. Paszportów 
jednak nie otrzymano i dopiero, kiedy wojsko polskie ponownie opanowa³o 
utracony teren razem ze Lwowem, studentat na rozkaz prowincja³a o. Ema-
nuela Trzemeskiego (1879-1968) w dniach od 15 do 17 lipca 1919 przeniós³ 
siê do Mościsk32, a w lipcu 1920 do Tuchowa33.

Dramatyczna sytuacja polityczna odrodzonej Polski sprawi³a, ¿e studen-
tat przesta³ faktycznie funkcjonowaæ. Dwaj klerycy, Franciszek Nowakowski 
(1897-1969) i Kazimierz Go³êbiewski (1895-1968) zostali wys³ani do studentatu 
prowincji lioñskiej w Attert na terenie Belgii, neoprezbiter o. Józef Puchalik 
(1893-1958) zosta³ wys³any na studia do Rzymu, a neoprezbiter o. Stanis³aw 
Solarz (1894-1974) do Krakowa. Funkcjonuj¹cy od 1903 w cieniu „wielkiego 
studentatu” tzw. „ma³y studentat” („humaniści”), wraz z prefektem o. Karo-
lem Szrantem, uda³ siê do Krakowa, trochê pod naciskiem opinii publicznej, 
a trochê z patriotyzmu. Tu: Ludwik Fr¹ś (1901-1953), Józef Sochacki (1900-
-1956), Teodor Kaczewski (1899-1989), W³adys³aw Ca³ka (1897-1969), Jan Szy-
maszek (1901-1989) i Stanis³aw Misiaszek (1899-1970), zg³osili siê do wojska. 
Presjê powodowali tak¿e niektórzy ksiê¿a, biskupa Adama Sapiehy (1867-1951) 
nie wy³¹czaj¹c, którzy mówili, ¿e w tak wielkim zagro¿eniu ojczyzny w woj-
sku nie mo¿e brakn¹æ kleryków. Wszyscy zostali przyjêci i przeznaczeni do 
wojskowej s³u¿by sanitarnej34. Zwolnieni z niej pod koniec 1920 w Krakowie 

29  AWPR, Kronika studentatu, t. III, k. 62r; L. M. Begin, Pamiêtniki. [I] Wspomnienia o o. Leonie, Tuchów 1991, 
66-67; A. Grabe, Pamiêtnik, w: AWPR, s. 147.

30  AWPR, Chronica domus studiorum in Maksymówka ab anno 1906, 175-176; tam¿e, Kronika studentatu, t. III, 
k. 73v.; M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 53.

31  AWPR, Kronika studentatu, t. III, k. 73r-75v; AGH, XVII. Prov. Pol., B. Visitationes canonicae: Relatio de visi-
tatione extraordinaria Francisci Weimann, 1918. 

32  AWPR, Kronika studentatu, t. III, k. 122v, 123v, 127v-128, 129, 138, 144-144v.
33  Tam¿e, k. 159.
34  Tam¿e, 160v-175v; Archiwum Klasztoru w Krakowie (dalej: ArKlKra), Kronika klasztoru w Krakowie, t. II, 

s. 247.
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kontynuowali naukê w zakresie szko³y średniej. Niektórzy przygotowywali 
siê do matury i trochê studiowali filozofiê35.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych prowincja³ Emanuel Trzemeski zabra³ 
siê z ca³¹ energi¹ do wznowienia dzia³alności instytucji wychowawczych. Je-
go dzie³em by³a fundacja domu juwenatu w Stawkach ko³o Torunia36 i prze-
niesienie 11 lipca 1921 siedziby „du¿ego” studentatu do Tuchowa37. Na jego 
potrzeby w latach 1922-1926 wybudowano nowe, tak zwane „zachodnie” skrzy-
d³o. Prace przygotowawcze rozpoczêto w jesieni 1922, 22 marca 1923 zaczêto 
zak³adaæ fundamenty. Pierwszy etap budowy, do maja 1924, spoczywa³ w rê-
kach rektora o. Leona Py¿alskiego38, a dalszy jej ci¹g w rêkach rektora o. Ka-
rola Szranta. Nowy budynek poświêci³ konsultor generalny, o. Jan Hudeček 
w lipcu 1926. W 1938 nad star¹ czêści¹, ci¹gn¹c¹ siê od kościo³a w kierunku 
po³udniowym, za rektoratu o. Józefa Kani (1885-1944), dobudowano drugie 
piêtro39. Dziêki tym inwestycjom studentat polski otrzyma³ wygodne i no-
woczesne, jak na tamte czasy, pomieszczenia. 

3. ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY, WYCHOWAWCZY

 I PROFESORSKI

Budynek seminaryjny, kaplica, pomieszczenia mieszkalne, sale wyk³adowe, 
biblioteka, odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê we funkcjonowaniu seminarium, ale, poza 
dzia³aniem Boga, szczególn¹ rolê do spe³nienia ma zespó³ ludzi, wyznaczo-
nych przez kompetentne w³adze, którzy maj¹ rz¹dziæ seminarium, troszczyæ 
siê o formacjê duchowo zakonn¹ oraz filozoficzno teologiczn¹.

Decyduj¹c siê na za³o¿enie w³asnego seminarium, w³adze wiceprowincji 
polskiej musia³y z ma³ego zespo³u misyjnego wy³¹czyæ kilku ojców, a w 1903 
liczy³ on zaledwie 17 osób. Prac apostolskich by³o wiele (w 1903 – ponad 110), 
a nowe zamówienia ci¹gle nap³ywa³y. Drugim problemem by³ brak kap³anów 
przygotowanych fachowo do nauczania przedmiotów filozoficznych i teo-
logicznych. W tej sytuacji prefektem studentatu zosta³ mianowany o. Adolf 
¯ó³towski, jedyny w wiceprowincji, który posiada³ studia wy¿sze, agrono-
miczne oraz w zakresie prawa kanonicznego, odbyte na Gregorianum. Gro-
no nauczaj¹ce stanowi³o równie¿ powa¿ny problem. W tej sprawie proszono 

35  AWPR, Ksiêga ocen, t. I, 1903-1973, dane za rok 1920-1921.
36  M. Brudzisz, Redemptoryści polscy w s³u¿bie Kościo³a w ostatnim stuleciu, 1883-1983, w: Homo Dei, 52 (1983) 

170.
37  ArKlKra (zob. przyp. 34), Kronika klasztoru w Krakowie, t. II, 283.   
38  L. Py¿alski, Moje wspomnienia, rkps w: AWPR, 59-62. By³y to lata niezwyk³ej inflacji, ale kto mia³ dola-

ry, móg³ prze¿yæ. O. Py¿alski pisze: za 50 $ „otrzymywa³em taki stos marek, ¿e ledwie to siê mieści³o 
w mojej średniej walizce”. Z powodu szalej¹cej inflacji znaczn¹ stratê poniós³ Brach w Tarnowie, u któ-
rego kupiono 500.000 ceg³y i zap³acono w terminie.

39  Archiwum Klasztoru w Tuchowie (dalej: AKlTu), Kronika klasztoru w Tuchowie, t. III, 180, 285, a dalej pas-
sim; t. IV, 215, 226; AWPR, Kronika studentatu, t. III, k. 195v i od k. 252 passim. 
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i liczono na pomoc o. Jean Pierre Kannengiessera (1844-1907), ówczesnego 
prowincja³a prowincji lioñskiej, który prze¿ywa³ tragediê zamykania klasz-
torów ³¹cznie ze studentatem. Dla jasności trzeba tu przypomnieæ, ¿e w³adze 
republiki francuskiej na wiosnê 1903 dokona³y drugiej serii likwidacji zako-
nów (pierwsza w 1882), na podstawie ustawy z 1 lipca 1901. W tej tragicznej 
sytuacji redemptorystów we Francji by³a realna szansa na przyjazd do Gali-
cji jednego lub wiêcej profesorów. Z jêzykiem nie by³o wówczas problemu, 
gdy¿ w wyk³adach pos³ugiwano siê ³acin¹. Ta pomoc nadesz³a w 1904 roku, 
ale mniejsza od oczekiwanej.

Pierwszym rektorem seminarium wiceprowincji polskiej zosta³ aktualny 
rektor klasztoru w Mościskach, czyli o. Engelbert Janeček, i pe³ni³ tê funk-
cjê do 1906. Po nim rektorami byli: o. Adolf ̄ ó³towski (Maksymówka 1906-
-1911 i 1918-1919), o. Franciszek Marcinek (Mościska 1911-1918 oraz Tuchów 
1927-1933), o. Marcin Nuckowski (Mościska 1919-1920), o. Leon Py¿alski (Tu-
chów 1921-1924), o. Karol Szrant (Tuchów 1924-1927 i 1933-1934) oraz o. Józef 
Kania (Tuchów 1934-1939)40. Najd³u¿ej, 13 lat, tê funkcjê pe³ni³ o. Marcinek, 
później d³ugoletni prowincja³. W sprawach ekonomii pomocnikiem rektora 
by³ ekonom, zwany wówczas ministrem. 

Zgodnie z konstytucjami zgromadzenia rektor do 1936 roku by³ ogólnym 
rz¹dc¹ domu seminaryjnego i ca³ej jego wspólnoty, tak¿e kleryckiej. Móg³ 
on dwa trzy razy do roku zaprosiæ ka¿dego kleryka na rozmowê dotycz¹c¹ 
powo³ania, ¿ycia duchowego, karności i studiów. Od czasu do czasu winien 
by³ g³osiæ konferencje ascetyczne. On te¿ mia³ organizowaæ konferencje pe-
dagogiczne, oceniaj¹ce profil duchowy i intelektualny studentów. Nie móg³ 
jednak ingerowaæ w konkretne, codzienne ich ¿ycie41. Zmiana nast¹pi³a na 
kapitule generalnej w 1936. Odt¹d rektor by³ bezpośrednim prze³o¿onym kle-
ryków, winien by³ ka¿dego miesi¹ca g³osiæ konferencje ascetyczne i pilnowaæ 
codziennego porz¹dku, codziennej karności seminaryjnej. W tym zakresie 
dotychczasowy socjusz prefekta stawa³ siê socjuszem rektora, a prefekt stawa³ 
siê tylko ojcem duchownym seminarium42. Tak by³o do kapitu³y generalnej 
w 1947, gdy¿ niektóre prowincje nie zaakceptowa³y zmian postanowionych 
w 1936. Po niej powrócono do dawnego systemu43.

Pierwszym prefektem, zosta³ o. Adolf ̄ ó³towski i na tym odpowiedzial-
nym stanowisku pozostawa³ do 1918, z krótk¹ przerw¹ w latach 1909-1911, 

40  Lata pe³nienia tych obowi¹zków mo¿na ustaliæ miêdzy innymi w oparciu o LAPrag., 1 (1903)-7 (1909) 
i LAPol., 1 (1910)-1 (1927-1938) oraz W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce (zob. przyp.1), cz. II, w paragra-
fach dotycz¹cych klasztorów w Mościskach, Maksymówce i Tuchowie; oraz cz. III, w biogramach po-
śmiertnych poszczególnych ojców.

41  Constitutiones et Regulae Congregationis Sacerdotum sub titulo Sanctissimi Redemptoris, Romae 1895, 468-470, nr 
1354-1364; Constitutiones et Regulae Congregationis sub titulo Sanctissimi Redemptoris, Romae 1923, 465-467: Con-
stitutio VIII. De ipsius cura ac diligentia in Studentes conferenda.

42  Acta integra Capituli Generalia XIII Congregationis SS. Redemptoris Romae celebrati Anno MCMXXXVI, Romae 
1936, 43, 1625 II.

43  Acta integra capituli generalia XIV Congregationis SS. Redemptoris Romae celebrati, Anno MCM XLVII, Romae 
1948, 46-48.
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gdy ten obowi¹zek sprawowa³ o. Franciszek Zalasiñski. Nastêpnymi prefek-
tami byli ojcowie Karol Szrant (1918-1924), Karol Legutki (1924-1930) i Teo-
dor Kaczewski (1930-1956). Pierwszym socjuszem prefekta zosta³ o. Antoni 
Grabe (1875-1954)44. Po nim obowi¹zek ten pe³ni³ o. Leon Bégin, a nastêp-
nie wielu innych ojców.

W seminariach redemptorystowskich, a wiêc i w Polsce, prefekt by³ bezpo-
średnim prze³o¿onym kleryków, ich w³aściwym wychowawc¹ i stró¿em kar-
ności. On g³osi³ konferencje ascetyczne, on by³ zwyczajnym spowiednikiem, 
on troszczy³ siê o drobne, codzienne potrzeby materialne. Socjusz pomaga³ 
mu w tej ostatniej dziedzinie oraz w zakresie karności. On s³u¿y³ prefekto-
wi rad¹, zastêpowa³ go w czasie jego nieobecności i na ogó³ towarzyszy³ kle-
rykom podczas przechadzek45. Po og³oszeniu w 1917 nowego kodeksu prawa 
kanonicznego, prefekt przestawa³ byæ zwyczajnym spowiednikiem kleryków, 
a od 1936 pe³ni³ tylko funkcjê ojca duchownego, pozbawionego administra-
cji seminaryjnej. 

Natomiast grono nauczaj¹ce, dawniej tak zwani „lektorzy”, mia³o za za-
danie nauczanie przedmiotów filozoficzno teologicznych. By³ to w zasadzie 
jedyny ich obowi¹zek. Konstytucje postanawia³y: „Szczególnym, a nawet je-
dynym obowi¹zkiem lektora bêdzie kszta³ciæ kleryków (…) zgodnie z prze-
pisami konstytucji”, „w ka¿dej chwili bêdzie do ich dyspozycji”. Ten nakaz 
sprawia³, ¿e lektor móg³ byæ czasem zwolniony z niektórych æwiczeñ zakon-
nych. Ta dyspensa nale¿a³a do Prze³o¿onego Generalnego lub do ni¿szego, de-
legowanego. Ponadto lektorom przys³ugiwa³y takie same wakacje jak klerykom, 
a tak¿e ferie świ¹teczne. „Lektor” mia³ obowi¹zek trzymaæ siê podrêcznika 
wyznaczonego przez Zarz¹d Generalny lub prowincja³a, a jego „wyk³ad” wi-
nien by³ byæ komentarzem. Dyktowanie by³o z zasady zakazane; dopuszczalne 
jednak by³y zapisy krótkich komentarzy. By³y jednak wyj¹tki, gdy podrêcznik 
nie zawiera³ treści, jakie profesor mia³ wy³o¿yæ46. Profesor móg³ ponadto do-
starczaæ klerykom dodatkowe ksi¹¿ki z zakresu jego przedmiotu47. 

Problem profesorski w pierwszym roku studiów nie by³ wielki, gdy¿ wyk³a-
dane by³y tylko dwa g³ówne przedmioty: filozofia i historia Kościo³a. Profeso-
rem filozofii zosta³ o. W³adys³aw Bohosiewicz48, a historii Kościo³a prefekt 

44  Odnośnie lat urzêdowania zob. przyp. 36. Informator Prowincja Warszawska Redemptorystów w Trzecim Ty-
si¹cleciu. Katalog, Warszawa 2001, 110: Prefekci studentatu, niezale¿nie od kilku b³êdnych dat, nie odró¿nia 
„du¿ego” od ”ma³ego” studentatu. Ten ostatni nie zawsze funkcjonowa³ razem z „du¿ym”. A w Tu-
chowie od 1939 do 1945 mimo „symbiozy” pod jednym dachem, „ma³y studentat” czyli „licealiści” 
posiadali w³asnego prefekta, o. Kazimierza Ho³dê.

45  Constitutiones et Regulae Congregationis Sacerdotum sub titutlo Sanctissimi Redemptoris, Romae 1895, 468-470, nr 
1354-1364; te same, Romae 1923, 558-562: Constitutio I. De Prefecto Studentium.

46  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 34: na historii dyktowa³ nam W. O. Prefekt historiê Kościo³a w Polsce, a to dlate-
go, ¿e w naszym podrêczniku obszerniej traktowana jest historia Kościo³a w Czechach, a my przecie¿ Polacy, nie Czesi”.

47  Constitutiones et Regulae Congregationis Sacerdotum sub titulo Sanctissimi Redemptoris, Romae 1895, 470-473, nr 
1365-1382; Constitutiones et Regulae Congregationis Sacerdotum sub titulo Sanctissimi Redemptoris, Romae 1923, 562-
56, nr 1293-1310. 

48  W. Szo³drski, Redemptoryści (zob. przyp. 1), cz. III/1, 90-95. Nie by³ to wielki filozof i po roku ten obowi¹zek 
obj¹³ o. Leon Bégin, Francuz z prowincji lioñskiej.
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¯ó³towski. Problem narasta³ w nastêpnych latach, gdy ros³a liczba przedmio-
tów i trzeba by³o anga¿owaæ kolejnych ojców. W roku 1904 przyby³ z prowin-
cji lioñskiej o. Leon Bégin49, jedyny ze spodziewanych, i po o. Bohosiewiczu 
obj¹³ nauczanie filozofii, a w nastêpnych latach tak¿e prawa kanonicznego, 
a nawet moralnej. O. Leon Py¿alski (1883-1974), pierwszy senior du¿ego stu-
dentat krytycznie oceni³ „wyk³ady” o. Bohosiewicza, natomiast wyrazi³ uzna-
nie dla nauczania o. Leona Bégin, który „lubi³ dyskusje filozoficzne z nami 
i bynajmniej nie trzyma³ siê pedantycznie ksi¹¿ki”50. 

Z biegiem lat pojawia³y siê kolejne roczniki, a z nimi kolejne przedmio-
ty nauczania i trzeba by³o kompletowaæ grono profesorskie. W jesieni 1904 
profesorami zostali o. Antoni Grabe Pisma św., a o. Franciszek Marcinek 
(1875-1955) teologii moralnej. Obydwaj byli absolwentami akademickiego 
seminarium w Mautern. Natomiast prefekt ¯ó³towski w nastêpnych latach 
by³ lektorem teologii dogmatycznej, to znów teologii moralnej, Pisma św. i hi-
storii Kościo³a. Na pocz¹tku 1906 zespó³ „lektorów” (profesorów) stanowili: 
o. Leon Bégin – filozofia i prawo kanoniczne; o. Adolf ̄ ó³towski – historia 
Kościo³a i teologia dogmatyczna; o. Antoni Grabe – Pismo św.; o. Franci-
szek Marcinek – teologia moralna51. 

W roku akademickim, 1904/5, do Mościsk przybyli klerycy belgijscy, w³¹-
czeni formalnie do wiceprowincji polskiej, ale planowani na duszpasterzy 
Polaków emigrantów w Kanadzie. W polskim studentacie koñczyli forma-
cjê filozoficzno teologiczn¹ i uczyli siê jêzyka polskiego. Byli to: Edmund 
Chappel (1882-1964), diakon, Alojzy Adam (ur. 1879), subdiakon, i Wiktor 
Waroux (1882-1955), subdiakon. Chappel i Waroux, po przeniesieniu siedzi-
by studentatu do Maksymówki w 1906 i po jego ukoñczeniu zostali miano-
wani lektorami, pierwszy teologii dogmatycznej (1906-1909), a drugi Pisma 
św. (pocz. 1907-1909), po o. Grabe. Tak wiêc w 1907 profesorami g³ównych 
przedmiotów byli: o. ¯ó³towski – teologii moralnej, o. Bégin – filozofii i pra-
wa kanonicznego, o. Chappel – dogmatyki, a o. Waroux – egzegezy Pisma 
św.52. W roku seminaryjnym 1911-1912, choæ studentów na filozofii i teologii 
by³o tylko 8, to jednak zespó³ profesorski stanowi³o 5 ojców: Leon Bégin, Ka-
rol Legutki53, Franciszek Marcinek54, Karol Szrant i Adolf ¯ó³towski, wśród 
których dwaj ostatni byli po studiach wy¿szych.55

49  L. Begin, Pamiêtniki (zob. przyp. 29).
50  L. Begin, Pamiêtniki (zob. przyp. 29), 37-38; L. Py¿alski, Moje wspomnienia, rkps w: AWPR, 29-30.
51  AWPR, Kronika klasztoru w Mościskach, t. II, 464.
52  LAPrag,. 7 (1907)65. W 1907 w Maksymówce by³o sześciu profesorów, ale tylko trzech z nich pe³ni³o 

obowi¹zki lektorów przedmiotów filozoficzno teologicznych: o. ¯ó³towski (moralna), o. Bégin (filo-
zofia i prawo kościelne) i o. Kania (dogmatyka), dla siedmiu studentów. Pozostali nauczali w tak zwa-
nym „ma³ym studentacie” przedmiotów z zakresu ostatnich lat szko³y średniej dla czterech kleryków 
humanistów. W tym samym czasie w Obořistie by³o siedmiu profesorów dla 19 studentów, trzech ka-
p³anów-studentów i 16 kleryków. Zob. LAPrag., 9 (1909)34-35, 83.

53  W. Szo³drski, Redemptoryści (zob. przyp. 1), cz. III/2, 37-42.
54  Tam¿e, cz. III/1, 289-299.
55  AGH, XVII. Prov. Pol. G. Studentatus, 2. Relatio circa statum studentatus Prov. Polonicae (…) pro A.D. 1911-

-1912.
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Ta p³ynnośæ zespo³u nauczaj¹cego i ³atanie braków, mia³y trwaæ jeszcze 
kilkanaście lat, a ka¿da nominacja przychodzi³a z Rzymu. Jednak¿e od 1909 
zaczêto wysy³aæ na studia wy¿sze. Pierwszym by³ o. Karol Szrant, który w Rzy-
mie, w latach 1909-1911, studiowa³ teologiê dogmatyczn¹. Po nim studiowa-
li w Rzymie: o. Franciszek Zalasiñski – prawo kanoniczne (1911-1913), który 
jednak po powrocie skutkiem gruźlicy nauczania nie podj¹³; o. Kazimierz 
Smoroñski (1889-1942) – nauki biblijne na Biblicum (1912-1914), przerwane 
po wybuchu pierwszej wojny światowej i ukoñczone w 1924 z tytu³em licen-
cjata; o. Józef Puchalik (1893-1958) – filozofiê w 1920 na Angelicum, gdzie 
w 1922 uzyska³ doktorat z tego przedmiotu, a w 1923 doktorat z teologii do-
gmatycznej; o. Alfred Müller (1888-1962) – prawo kanoniczne na Apolinare 
w 1923, zakoñczone doktoratem w 1925 (nauczania nie podj¹³, gdy¿ pozwolo-
no mu udaæ siê na misje w Kongo Belgijskim); o. Teodor Kaczewski – teologiê 
dogmatyczn¹ na Angelicum (1927-1929), zakoñczon¹ doktoratem; o. Stani-
s³aw Wójcik (1903-1985) – prawo kanoniczne na Angelicum (1929-1931), sk¹d 
powróci³ tak¿e z doktoratem. Ostatnim studentem w Rzymie przed 1939, od 
1935, by³ o. Karol Winiarski (1910-1972), który w 1938 otrzyma³ na Biblicum 
licencjat nauk biblijnych. A zatem w latach 1909-1939 w ramach formacji pro-
fesorów seminaryjnych prowincja polska wys³a³a do Rzymu 9 ojców, jednego, 
o. Brunona Świtalskiego (ur. 1909-, wyst¹pi³ w 1949), na teologiê moraln¹ na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1937 uzyska³ 
doktorat, oraz jednego, o. Witolda Czapliñskiego (1906-1993), na Wydzia³ Teo-
logiczny UJ, gdzie w 1937 otrzyma³ magisterium z teologii (doktorat dopiero 
w 1947). W wyniku tej polityki w roku akademickim 1937/1938, w przeded-
niu drugiej wojny światowej, grono profesorskie sk³ada³o siê z 7 osób: 4 dok-
torów, jednego licencjata nauk biblijnych, jednego magistra teologii i jednego 
wyk³adowcy (o. Karol Legutki, 1886-1963). W jesieni 1938 powróci³ z Rzymu 
drugi licencjat nauk biblijnych, o. Karol Winiarski56. W tym gronie, które 
w 1934 zyska³o uznanie wizytatora nadzwyczajnego, Jana Hudečka, radnego 
generalnego, wyró¿nia³ siê o. Kazimierz Smoroñski, chocia¿ by³ tylko licen-
cjatem nauk biblijnych, aktywny w Polsce biblista. To jemu KUL propono-
wa³ profesurê Pisma św.57.

56  Biogramy ojców Puchalika, Smoroñskiego, Szranta i Winiarskiego zob. artyku³y M. Brudzisza w S³ow-
nik polskich teologów katolickich pod redakcj¹ ks. Ludwika Grzebienia, vol. 6 kp, Warszawa 1983, 737-738 
(Puchalik); vol. 7 rz, Warszawa 1983, 125-128 (Smoroñski), 241-244 (Szrant), 408-410 (Winiarski); bio-
gramy ojców Czapliñskiego, Kaczewskiego i Wójcika opublikowa³ w tomie 8 tego S³ownika(…) pod re-
dakcj¹ ks. Józefa Mandziuka, Warszawa, 1995, 136 (Czapliñski), 257-258 (Kaczewski), 621-626 (Wójcik) 
o. E. Nocuñ. Biogramy ojców Müllera, Smoroñskiego i Zalasiñskiego napisa³ o. W. Szo³drski i zamie-
ści³ je w swojej pracy Redemptoryści (zob. przyp. 1), cz. III/1, 30-33 (Zalasiñski), 86-90 (Smoroñski), III/2, 
25-33 (Müller). O. Bruno Świtalski nie posiada biogramu. W seminarium, po doktoracie, pracowa³ 
krótko i na pocz¹tku września, przez Rumuniê i Wêgry przedosta³ siê na Zachód, nastêpnie do Sta-
nów Zjednoczonych. W 1949 wyst¹pi³ ze zgromadzenia. Biogramy wymienianych ojców znajduj¹ siê 
równie¿ w biuletynie Prowincji Warszawskiej Nasze Wiadomości. Niektóre przygotowuje do druku o. Bo-
les³aw S³ota.

57  AGH, XVII. Prov. Pol., B. Visitationes canonicae. Visitatio extraordinaria a. 1934 (J. Hudeček).
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4. PROGRAM STUDIÓW I ICH ORGANIZACJA

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi konstytucjami zgromadzenia na pocz¹tku 
XX wieku, studia filozoficzno teologiczne winny trwaæ piêæ lat, obejmuj¹c 
nastêpne dyscypliny: filozofiê wraz z wszystkimi wówczas istniej¹cymi dzia-
³ami, historiê Kościo³a ³¹cznie z histori¹ zgromadzenia, Pismo św. obejmuj¹-
ce introdukcjê ogóln¹, zasady hermeneutyki i egzegezê, archeologiê biblijn¹, 
teologiê dogmatyczn¹ wraz z fundamentaln¹, teologiê moraln¹ z pastoraln¹, 
prawo kościelne i zakonne oraz wymowê kościeln¹58. We filozofii i teologii 
nale¿a³o siê trzymaæ tomizmu, a w teologii moralnej i pastoralnej systemu 
Za³o¿yciela, św. Alfonsa59.

a) Program nauczania

Studentat polski nie móg³ oczywiście ignorowaæ tych wytycznych, ale 
w ró¿nych konkretach czerpa³ wzorce z dobrych studentatów redemptory-
stowskich w Mautern, Obořiště, Wittem, Attert, czy Gars, gdzie na pocz¹tku 
XX w. obowi¹zywa³ piêcioletni program studiów. Gdy w Mościskach w 1903 
otwierano tylko pierwszy rok studiów, g³ównymi przedmiotami by³y filozo-
fia oraz historia Kościo³a. Ale obok nich by³a tak¿e patrologia, za wzorem 
Mautern i Obořiště. Seminaryjna Ksiêga ocen za rok 1903/1904 wymienia tyl-
ko dwa przedmioty: filozofie i historiê Kościo³a60. Jêzykiem wyk³adowym 
by³a nadal ³acina, której znajomości szkole średniej wiele czasu poświêca-
no. Podstawow¹ znajomośæ jêzyka greckiego wynoszono równie¿ ze szko-
³y średniej. Ponadto, zdolniejsi klerycy winni siê uczyæ jêzyka hebrajskiego, 
gdy¿ s³abszych, intelektualnie lub zdrowotnie, mo¿na by³o z niego zwolniæ. 
W Galicji ze szko³y średniej wynosi³o siê dosyæ dobr¹ znajomośæ jêzyka nie-
mieckiego, a zatem w studentacie uczono jêzyka francuskiego, a nawet w³o-
skiego, chocia¿ nie zawsze i nie wszystkich. 

W miarê jak pojawia³y siê kolejne lata studiów wprowadzano wyk³ady 
Pisma św., teologii dogmatycznej, teologii moralnej i prawa kanonicznego. 
Od 1906 studentat realizowa³ ju¿ pe³ny program nauczania, przewidziany 
konstytucjami, o czym by³a mowa na pocz¹tku paragrafu, porównywalny 
z programem w Mautern i Obořiště61. Dobrze ten program nauczania i je-
go organizacjê przedstawia o. Leon Golnik, przebywaj¹cy w studentacie w la-
tach 1905-1910. Jak pisze w swoim Pamiêtniku, g³ównymi przedmiotami za jego 
czasów by³y: filozofia, historia Kościo³a, Pismo św., teologia dogmatyczna, 

58  Acta capituli generalis Congregationis Ssmi Redemptoris celebrati Anno Domini 1894, Romae 1894, 43-45; Constitu-
tiones et regulae (...), Romae 1895, 458-459, nr 1309; Constitutiones et regulae (...), Romae 1923, 545-549, Con-
stitutio II. De materia studiorum.

59  Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 546, nr 1237 II, VIII, 1238.
60  Litterae Annales de rebus gestis Provinciae Austriacae. Anno salutis 1895, Viennae [bdw], 8-9. 
61  Tam¿e, 9; LAPrag, 7 (1907), 34-35. 
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teologia moralna i prawo kościelne. Wymieniaj¹c lektorów o ojcu Francisz-
ku Marcinku pisze, ¿e by³ tak¿e lektorem patrologii, liturgii i homiletyki, ale 
prawdziwego nauczania tych przedmiotów, poza patrologi¹, nie by³o; nie by-
³o te¿ ascetyki. O homiletyce o. Golnik pisze: „zdaje siê, ¿e homiletykê mie-
liśmy sobie sami studiowaæ”. Śpiewu gregoriañskiego uczy³ o. Chappel. Na 
pierwszym roku – pisze dalej o. Golnik – by³a filozofia i historia Kościo³a; na 
drugim filozofia i Pismo św. (introdukcja), na trzecim Pismo św. i dogmaty-
ka, na czwartym dogmatyka i teologia moralna, na pi¹tym teologia moralna 
i prawo kościelne. Kursy, co jest wa¿ne, nie by³y ³¹czone62. Seminaryjna Ksiê-
ga ocen informuje tak¿e, ¿e w pierwszych latach, zasadniczo do zakoñczenia 
pierwszej wojny światowej, na nauczanie filozofii przeznaczano dwa lata, hi-
storii Kościo³a (oraz Zgromadzenia) jeden rok, Pisma św. (z introdukcj¹ i ar-
cheologi¹) dwa lata, teologii fundamentalnej i dogmatycznej dwa lata, teologii 
moralnej i pastoralnej dwa lata oraz prawa kościelnego jeden rok63. Patrologia 
nie zosta³a uwidoczniona w Ksiêdze ocen, a by³a.

Relacja o stanie studentatu za rok 1911-1912 wymienia nastêpuj¹ce wyk³a-
dane przedmioty: jêzyk hebrajski (2 godz. tyg.), filozofia (6 godz. tyg.), histo-
ria Kościo³a i zgromadzenia (5 godz. tyg.), patrologia (1 godz. tyg.), Pismo św. 
(introdukcja, hermeneutyka i archeologia biblijna, 3 godz. tyg.), teologia do-
gmatyczno apologetyczna (w r. 1911/12 wyk³adano de religione, de fontibus 
revelationis i de Ecclesia, 3 godz. tyg.), teologia moralna (w r. 1911/12 wyk³ada-
no de sacramentis, de justitia, de praeceptis Ecclesiae, 7 godz. tyg.). By³a tak-
¿e teologia pastoralna, w tym roku nie wyk³adana, a ponadto rubrycystyka, 
æwiczenia homiletyczne i dysputy filozoficzno teologiczne. Te ostatnie z ra-
cji ma³ej liczby studentów by³y organizowane rzadko64. Niemniej w roku se-
minaryjnym 1903-1904 by³y trzy dysputy, z historii Kościo³a i z filozofii65. 
Zapa³u profesorom i studentom nie brakowa³o w polskiej wiceprowincji, ale 
brakowa³o przygotowanego grona profesorskiego, a i seminarzystów nie by³o 
zbyt wielu. W 1903 – 9 studentów, w 1905 – 15, w 1907 – 15, 1909 – 6, 1910 – 7 
(8?)66. Później liczba seminarzystów mala³a, do czego i pierwsza wojna świa-
towa zasadniczo siê przyczyni³a67. 

Z biegiem lat dokonywano reorganizacji i wprowadzania kolejnych przed-
miotów. I tak w 1911 o. Szrant, po powrocie z Rzymu, wyemancypowa³ z do-
gmatyki teologiê fundamentaln¹ (apologetykê, jak wówczas j¹ nazywano)68. 
Homiletyka nadal polega³a na æwiczeniach praktycznych, na wyg³aszaniu 

62  L. Golnik, Pamiêtnik, rkps w: AWPR, zeszyt 1, 159-150.
63  Seminaryjna Ksiêga ocen t. I, 1903-1973, zob. dane za lata 1903-1908.
64  AGH, XVII. Prov. Pol. G. Studentatus. 2. Relatio circa studentatus (...) pro A. D. 1911-1912; M Juruś, Klasztor (zob. 

przyp. 23), 66-67.
65  AWPR, Kronika studentatut. II, k. 17v, 28.
66  LAPrag., 3 (1903), 59, 5 (1905), 51, 7 (1907), ,9 (1909), 6; AGH, XVII. Prov. Pol. G. Studentatus, 2. Relationes 

circa statum studentatus. Notae examinum 1910; LAPol. 1 (1910) 78. 
67  M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 65.
68  AWPR, Ksiêga ocen, t. I, dane za rok 1911.
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kazañ, bez mo¿liwości ich redagowania. Temu zadaniu mia³ s³u¿yæ „drugi 
nowicjat”. Niemniej o. Karol Legutki notowany jest jako profesor historii 
Kościo³a, patrologii i homiletyki w latach 1911-1918. Homiletyka pojawia 
siê tak¿e w programie w roku seminaryjnym 1918/1919, a jako jej profesor 
najpierw jest wymieniany o. Waroux, a nastêpnie o. Szrant69. Jak naucza-
no ten przedmiot? Czy i ile by³o teorii? Faktem jest, ¿e æwiczenia praktycz-
ne nadal cieszy³y siê wielk¹ popularności¹, a w latach trzydziestych zosta³y 
przeobra¿one w „kó³ka homiletyczne”, sk³adaj¹ce siê z kilku kleryków, kie-
rowane, kontrolowane przez profesora homiletyki. W ich ramach nadal wy-
g³aszano gotowe kazania w refektarzu oraz wzajemnie czyniono sobie uwagi, 
ucz¹c siê poprawnej wymowy i dobrych gestów. Nie by³o tak¿e w³aściwej li-
turgiki, ale rubrycystka liturgiczna. Ocena za egzaminy z liturgii pojawia siê 
dopiero w 1940. 

W programie nauczania wa¿nym wydarzeniem by³a reforma realizowana 
od pocz¹tku września 1924. Jej podstawy prawne stanowi³ nowy kodeks pra-
wa kanonicznego, og³oszony w 1917, a nastêpnie decyzje kapitu³y generalnej 
zgromadzenia z 1921 oraz Konstytucje i regu³y opublikowane w 1923. Uczest-
nik kapitu³y, prowincja³ o. Emanuel Trzemeski, poleci³ w³adzom seminaryj-
nym i gronu profesorskiemu przeprowadzenie reformy studiów w oparciu 
o nowe konstytucje i wzorzec francuski, co w pewnym sensie stanowi³o ze-
rwanie z tradycjami studentatu w Mautern. W roku 1922 przes³a³ do zarz¹-
du generalnego nastêpuj¹cy program nauczania seminaryjnego, które mia³o 
trwaæ sześæ lat, dwa lata „filozofii” i cztery „teologii”. Wed³ug tego projektu 
na pierwszym roku prawdziwej filozofii mia³o byæ tylko cztery godziny, resz-
ta, 13 godzin przeznaczona by³a na przedmioty humanistyczne. Na drugim 
roku 8 godzin przewidziano na wyk³ady filozofii, 2½ na introdukcjê do Pisma 
św., 2½ na wyk³ad z „teologii ogólnej” (fundamentalnej), 2 godz. na j. hebraj-
ski i 1 godz. na śpiew kościelny. Na teologii 3 godz. przeznaczono na teolo-
giê dogmatyczn¹, 3 godz. na teologiê moraln¹ i pastoraln¹, 3 godz. na Pismo 
św., 2 godz. na historiê Kościo³a seminaryjnych patrologiê, 2 godz. na prawo 
kościelne i zakonne, 1½ na liturgiê oraz 1½ na homiletykê70. 

Ostatecznie Konstytucje zgromadzenia og³oszone w 1923, w ślad za no-
wym kodeksem prawa kanonicznego i postanowieniami kapitu³y generalnej 
z 1921, nakazywa³y dwa lata studium filozofii i cztery lata teologii, wylicza-
j¹c nastêpuj¹ce przedmioty jako obowi¹zuj¹ce: filozofiê, historiê Kościo³a, 
patrologiê, introdukcjê ogóln¹ i szczegó³ow¹ do Pisma św., egzegezê Pisma 
św., teologiê dogmatyczn¹, akcentuj¹c bardzo teologiê dogmatyczn¹ ogól-
n¹, czyli fundamentaln¹, teologiê moraln¹ wraz z pastoraln¹ wed³ug św. Al-

69  LAPol, 2 (1911-1918) 65; AWPR, Conferentiae lectorum 1906-1942, 37; tam¿e, Kronika studentatu, t. III (1911-
-1924), 119.

70  AGH, XVII. Prov. Pol, G. Studentatus, 2. Relatio nr 5: Schema studiorum in Studentatu Provinciae Polonicae, 
1922, podpisany przez o. Prowincja³a Emanuela Trzemeskiego. Do Kurii Generalnej nadszed³ 27 XI 
1922.
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fonsa, teologiê ¿ycia wewnêtrznego („ascetykê”, jak wówczas j¹ nazywano), 
homiletykê, liturgiê, prawo kanoniczne i śpiew kościelny Wyliczony jest rów-
nie¿ jêzyk hebrajski, z którego mo¿na by³o zwolniæ s³abszych studentów71. 
Wyk³ad g³ównych przedmiotów teologicznych: Pismo św., dogmatyka, mo-
ralna i prawo kanoniczne, zosta³ roz³o¿ony na cykl czteroletni. Obok nich, 
wymienionych w Ksiêdze ocen, by³o jeszcze kilka innych przedmiotów, jak na 
przyk³ad katechetyka i katolicka nauka spo³eczna. Tak wiêc nowy program 
nauczania w polskim studentacie, opracowywany przez kilka lat, a realizo-
wany od września 1924, ró¿ni siê nieco od propozycji przes³anych w 1922 do 
Rzymu. W miêdzywojennych konstytucjach zgromadzenia brak na przyk³ad 
katolickiej nauki spo³ecznej, a w Polsce, z racji bardzo rozwijaj¹cej siê Ak-
cji Katolickiej, jej nauczanie jest odnotowane. Co wiêcej, ju¿ w pocz¹tkach, 
gdy¿ w 1905, o. Bégin na socjologii (filozoficznej) omawia³ encyklikê Rerum 
novarum, co by³o wielk¹ nowości¹ i wzbudzi³o wyj¹tkowe zainteresowanie kle-
ryków72. By³ to owoc francuskiej formacji tego profesora. W konstytucjach 
ogólnych brak tak¿e katechetyki, a w Polsce zaczêto jej nauczanie. Program 
nauczania, realizowany od 1924, przetrwa³ zasadniczo do drugiej wojny świa-
towej. Jego poszerzenia dokona³a kapitu³a generalna z 1936 polecaj¹c wyk³ady 
z historii religii i dogmatu oraz socjologii73. W Ksiêdze ocen w latach 1937-1939 
te przedmioty nie zosta³y jednak odnotowane.

b)  Organizacja nauczania

Wyk³ady by³y roz³o¿one na piêæ dni w tygodniu, przy czym czwartek by³ 
wolny. W ci¹gu dnia by³y zasadniczo trzy wyk³ady godzinne: o 8.00, 10.00 
i o 14.00, ale nie brak odstêpstw od tej zasady. W okresie miêdzywojennym, 
ju¿ co najmniej od 1924, lekcje g³ównych przedmiotów odbywa³y siê w go-
dzinach: 8.00-9,00, 10.30-11,30 i 17.00-18.00. We środy i pi¹tki modyfikowano 
program z racji zebrañ ca³ej wspólnoty. Ponadto w niedziele po po³udniu, od 
17.30 do 18.00 by³ śpiew gregoriañski74. Ka¿da godzina wyk³adowa zaczyna-
³a modlitw¹ Creator ineffabilis, po której odmawiano Ave Maria i Sancte Alphon-
se ora pro nobis. Po tej modlitwie, z zasady, by³o sprawdzanie („pytanie”) czy 
materia³ prezentowany przez lektora na poprzedniej godzinie zosta³ opano-
wany. Dopiero po tym „odpytaniu” lektor stara³ siê wy³o¿yæ kolejny mate-
ria³. We środy i pi¹tki po po³udniu, z racji takich zebrañ ogólno domowych 
jak „akademia misyjna”, zagadnienia teologiczne („kazusy”) i konferencje 
ascetyczne wraz z „kapitu³¹” (oskar¿eniem) istnia³ specjalny porz¹dek za-

71  Acta integra Capituli Generalis XII Congregationis SS. Redemptoris Romae celebrati Anno MCMXXI, Romae 1922, 
65, nr 1533: “Ad cursum theologicum pertinent”; Constitutiones et regulae (...), Romae 1923, 546: Consti-
tutio II, nr. 1237 i 1239; AWPR, Kronika studentatu, t. IV. k. 1v.

72  AWPR, Kronika studentatu, t. II, 41.
73  Acta integra Capituli Generalis XIII Congregationis SS. Redemptoris Romae celebrati Anno MCMXXXVI, Romae 

1936, 40, nr 1623; Relacje o. K. Franczyka i Relacja o. J. Hermana.
74  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 51-51v i passim; t. IV, k. 1v.
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czynany zasadniczo o godz. 15.00. Jednak¿e ju¿ o 14.00 bywa³a krótka lekcja 
patrologii. Prywatne studium kleryka odbywa³o siê w godzinach miêdzy wy-
k³adami. Wyk³ady filozoficzne czy teologiczne czasem by³y ³¹czone. St¹d tak 
zwany „filozof” móg³ zaczynaæ studium od etyki, a „teolog” dogmatykê od 
traktatu „de sacramentis”75.

Rok seminaryjny dzieli³ siê na dwa semestry, koñczone publicznym egza-
minem. Pierwszy rok seminaryjny zosta³ rozpoczêty 7 września 1903 roku. Na-
stêpne oko³o po³owy września, czasem później; w 1916 dopiero 25 września. 
Pierwszy semestr koñczono z zasady pod koniec stycznia, oczywiście egzami-
nem, a drugi oko³o po³owy lipca76. Kiedy seminarium w 1921 przeniesiono 
do Tuchowa, z racji zaanga¿owañ profesorów i kleryków w wielkim odpu-
ście, rok zaczynano na pocz¹tku września, a koñczono pod koniec czerwca. 
Egzaminom publicznym pocz¹tkowo przewodniczy³ sam prowincja³ praski 
o. Nemec, ewentualnie wiceprowicja³ o Teofil Pasur; od 1909 polski prowin-
cja³, a gdy on nie móg³, jego delegat. Później kolejni prowincja³owie lub ich 
delegaci. Pierwszemu egzaminowi rocznemu, 13 lipca 1904, przewodniczyli 
o. Jan Hudeček, prefekt studentatu w Obořiště, delegat prowincja³a praskie-
go, oraz wiceprowincja³ polski, o. Teofil Pasur77. Ten drugi na egzaminach 
by³ wymagaj¹cy, ale studenci szybko rozszyfrowali jego „s³abośæ”. Poniewa¿ 
lubi³ czytaæ „Kurierek”, wiêc swoim sposobem dostarczali mu na egzamin 
najświe¿szy numer. Egzaminy by³y publiczne i ka¿dy cz³onek wspólnoty se-
minaryjnej móg³ w nich uczestniczyæ, a nawet zadawaæ pytania78. Szczególnie 
uroczyście odbywa³ siê egzamin jurysdykcyjny, na który zarówno arcybiskup 
lwowski Józef Bilczewski (1860-1923) jak i biskupi tarnowscy delegowali na 
przyk³ad rektora seminarium79.  

Wielkim wydarzeniem studenckim by³y dysputy publiczne na tematy wy-
znaczone przez profesorów z g³ównych przedmiotów: filozofii, historii Ko-
ścio³a, Pisma św. teologii dogmatycznej i moralnej oraz prawa kanonicznego. 
Trzy dysputy by³y ju¿ w roku 1903-1904, a kilka w latach 1908-191080. Kiedy 
studentów by³o ma³o liczbê dysput ograniczano, gdy¿ ka¿da dysputa anga-
¿owa³a trzech studentów. Poniewa¿ ich tematem by³y zagadnienia szczegól-
nie dyskutowane, st¹d dysputy niejednokrotnie by³y bardzo o¿ywione, nawet 
bardzo mocne. W okresie miêdzywojennym dysputy by³y aktem normalnym, 
zw³aszcza po 1930 roku.

75  Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 549-550 (De partitione diurna horarum pro studiorum tempo-
re); AGH, XVII. Prov. Pol., G. Studentatus, nr 4: Relatio praefecti studentium de statu studentatus polonici 1919-
1920.

76  AWPR, Conferentiae lectorum, t. I, 1906-1942, passim; Kronika studentatu, t. III (1911-1924), 68, 70, 114, 119.
77  [J. Palewski] Krótki ¿yciorys o. Teofila Pasura, w : AWPR, 197; ArKlKra (zob. przyp. 34), Kronika klasztoru 

w Krakowie. I, 55.
78  Constitutiones et regulae (...), Romae 1895, 348, nr 926; Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 423, nr 875, 

544, nr 1232.
79  O egzaminie semestralnym w Mościskach w 1903 zob. Kronika studentatu, t, II, k 22 ; o egaminach w Mak-

symówce zob. M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 66. 
80  Constitutiones et regulae(…), Romae 1923, 548, nr 1243; AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 13v, 17v, 28, 54; 

tam¿e, Conferentiae lectorum, t. I, 1906-1942, 11-12, 15.
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5. ŻYCIE CODZIENNE WYCHOWAWCÓW, PROFESORÓW

 I KLERYKÓW

Seminaria redemptorystów posiada³y jednoznaczn¹ dewizê: Soli Deo et stu-
diis, czyli w studentacie nale¿a³o kontynuowaæ formacjê religijno zakonn¹, roz-
poczêt¹ w nowicjacie oraz daæ gruntown¹ formacjê filozoficzno teologiczn¹ 
przysz³emu redemptoryście misjonarzowi. Temu zadaniu mia³o byæ podpo-
rz¹dkowane ca³e ¿ycie tych trzech grup. Wychowawcy: prefekt i jego socjusz, 
a tak¿e profesorowie, mieli byæ dla kleryków wzorem modlitwy, skupienia 
i konkretnego naśladowania Najświêtszego Odkupiciela w jego stosunku do 
Boga Ojca i do cz³owieka, wed³ug s³ów św. Paw³a: „¯yjê ja, ale ju¿ nie ja, ¿yje 
we mnie Chrystus”. A klerycy-studenci winni byli pog³êbiaæ tajemnicê Bo-
ga, który kocha, zbawia i powo³uje nie tylko do szczególnej z nim za¿y³ości, 
ale do szczególnie gorliwej wspó³pracy w dziele zbawczym Chrystusa.

a) Program dnia

Klerycy tak jak i ojcowie, wstawali wcześnie, o godz. 5.00. W pierwszych 
latach nawet o 4.30. O 5.30 by³o wspólne rozmyślanie, o 6.00 Komunia św. 
i zaraz po niej Msza św. z pó³godzinnym dziêkczynieniem. W dniach reko-
lekcji dziêkczynienie trwa³o godzinê. Tu nale¿y dodaæ, ¿e klerycy pocz¹tko-
wo przystêpowali do komunii św. w niedziele i świêta, oraz w środy i pi¹tki, 
a od dekretu Piusa X „O czêstej Komunii św.” z 20 grudnia 1905 roku mogli 
codziennie. O. Py¿alski wspomina tê zmianê jako wielkie wydarzenie w ¿yciu 
kleryka81. O godz. 7,30 by³o śniadanie i tak zwana remisja do 8.00, podczas 
której nale¿a³o rozmawiaæ po ³acinie. Dzieñ nauki wype³nia³y lekcje i stu-
dium prywatne. Wspólne modlitwy po³udniowe o 12.20, a nastêpnie obiad 
i godzinna rekreacja do 14.00. Po po³udniowym wyk³adzie nale¿a³o tak¿e zro-
biæ sobie pó³godzinn¹ lekturê ksi¹¿ki ascetycznej. O 16.15 by³o 15 minutowe 
nawiedzenie Najświêtszego Sakramentu i Matki Najświêtszej, po którym na-
stêpowa³a godzinna remisja, w niektóre dni (na przyk³ad czwartki, imieniny) 
po³¹czona z podwieczorkiem. O 18.30 (19.00?) wspólne rozmyślanie, po któ-
rym kolacja i rekreacja. Najpóźniej o 22.00 nale¿a³o siê k³aśæ do ³ó¿ka, a pre-
fekt lub jego socjusz winien by³ tego dopilnowaæ. Jak z tego programu widaæ 
czas naukowy nie stanowi³ zwartego bloku82. Trochê go by³o od 7.00 do 7.30, 
a nastêpnie po ka¿dym wyk³adzie. W wolne czwartki poranna remisja trwa-
³a, ³¹cznie ze śniadaniem, jedn¹ godzinê, a później by³ czas wolny na naukê, 

81  L. Py¿alski, Moje wspomnienia, rkps w AWPR, 37.
82  Ramowy program dnia w seminarium redemptorystów w pierwszej po³owie ubieg³ego stulecia poda-

je III konstytucja De studiis, zob. Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 549-550, nr1245-1256. Szcze-
gó³y, dotycz¹ce raczej konkretnych godzin, ustala³ prowincja³ ze swoj¹ rad¹, wychowawcami i gronem 
profesorskim.
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wykonywanie ró¿nych prac seminaryjnych, zebrania, powielanie ró¿nych ma-
teria³ów, sprz¹tanie, a po po³udniu przechadzka. Przechadzki by³y tak¿e we 
wtorki i soboty po po³udniu, je¿eli nie by³o specjalnych prac zaprogramowa-
nych przez socjusza lub ekonoma domu. We wtorki na przechadzce nale¿a³o 
przez pó³ godziny rozmawiaæ w jednym z nowo¿ytnych jêzyków.

b) Rola prefekta, g³ównego wychowawcy
 
Zadaniem prefekta by³o pog³êbienie ¿ycia religijnego i duchowości za-

konnej, zapocz¹tkowanych w nowicjacie. Czyni³ to poprzez celebracjê Eu-
charystii, na pocz¹tku której studenci, w zale¿ności od ustalonych norm 
i pozwoleñ, mogli przyst¹piæ do komunii św. Formacji s³u¿y³y comiesiêcz-
ne niedzielne rekolekcje, niedzielne przedpo³udniowe „skupienie”, na które, 
oprócz liturgii eucharystycznej, sk³ada³a siê konferencja ascetyczna i „oskar-
¿enie” z win przeciwko konstytucjom, dokonywane przez tak zwanego „ze-
latora”, codzienne po³udniowe modlitwy wraz z rachunkiem sumienia oraz 
pó³godzinne czytanie ksi¹¿ki ascetycznej. Ponadto sakrament pojednania, od 
Kodeksu Kanonicznego, og³oszonego w 1917, nie u prefekta, ale u spowiedni-
ków zwyczajnych co 8 do 15 dni oraz nadzwyczajnych (cztery razy w roku), 
roczne rekolekcje w Wielkim Tygodniu i na pocz¹tku nowego roku semina-
ryjnego, comiesiêczne rozmowy z prefektem, piêtnastominutowe nawiedze-
nia Najświêtszego Sakramentu i Matki Bo¿ej, ró¿aniec, ró¿ne nabo¿eñstwa. 
Prefekt tak¿e wskazywa³ ksi¹¿ki na lekturê z zakresu teologii ¿ycia duchowego. 
Te wszystkie praktyki mia³y nie tylko ugruntowaæ ¿ycie w ³asce Bo¿ej, ale na-
uczyæ systematycznego naśladowania cnót i ¿ycia Jezusa Chrystusa w ca³ym 
jego pe³nieniu woli Ojca Niebieskiego. Konstytucje przestrzega³y, by prefekt 
(podobnie jak magister nowicjatu) w zakresie formacji duchownej nie kiero-
wa³ siê swymi prywatnymi doktrynami i ideologiami, ale teologi¹ i ducho-
wości¹ św. Alfonsa. To wymaganie skierowane by³o tak¿e do lektorów. 

Czas seminarium by³ przygotowaniem zarówno do profesji wieczystej, 
jak i do kap³añstwa, zatem prefekt, g³ówny wychowawca, musia³ to w szcze-
gólny sposób mieæ na uwadze w swojej pracy83. Ocenê stanu formacji stara³y 
siê daæ konferencje profesorskie, podczas których profesorzy wyra¿ali swo-
je spostrze¿enia i pozytywne, i negatywne. Wielkimi wydarzeniami w ¿yciu 
kleryka redemptorysty, koronuj¹cymi formacjê duchow¹ i kap³añsk¹, by³y 
profesja wieczysta oraz ni¿sze i wy¿sze świêcenia, koñczone prezbiteratem. 
Prymicje w parafiach rodzinnych przed drug¹ wojn¹ światow¹ nie by³y prak-
tykowane. Organizowano je, bez wielkiej pompy, w naszych kościo³ach klasz-
tornych, najbli¿szych domu rodzinnego.

83  Tam¿e, 497-498, nr 1100-1102, 558-562, Constitutio I : De praefecto studentium, a ponadto 539-545, nr 1213-
1234 : De ratione cum alumnis nostris, omni studiorum tempore, servanda, 549-555, nr 1257-1267 : De virtutibus 
a studentibus peculiariter exercendis. 
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Prefekt wraz ze socjuszem winni byli uczyæ studentów nie tylko zakonnej 
karności, ale i kultury ¿ycia codziennego, we wszystkich jego przejawach, 
tak zwanej „urbanitas sacerdotalis”, czyli kodeksu grzeczności, „grzeczno-
ści na co dzieñ”84. 

c) Praca profesorów

Zasada soli Deo et studiis obowi¹zywa³a tak¿e profesorów, którzy winni by-
li oddaæ siê w pe³ni nauczaniu, a wiêc przygotowaniu do wyk³adów, wyk³a-
dom, egzaminom. Do tej pracy, przede wszystkim do g³ównych przedmiotów, 
winni byæ solidnie przygotowani, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego 
z 1917 (kanon 1366 § 3)85 i wymogami konstytucji. Praca we w³asnym koście-
le, kazania, nabo¿eñstwa pos³uga w sakramencie pojednania, by³y pos³ug¹ 
normaln¹. Nie mog³a jednak przeszkadzaæ w dobrym pe³nieniu obowi¹z-
ków lektora. Takie problemy zasadniczo nie istnia³y w Maksymówce, gdzie 
katolików, a zatem i pos³ugi duszpasterskiej, by³o ma³o. Ubolewania z tego 
powodu s¹ widoczne w relacjach do Rzymu. W Tuchowie natomiast jej nie 
brakowa³o, z racji sanktuarium maryjnego i jarmarków, które ści¹ga³y rzesze 
wiernych tak¿e do sakramentu pokuty. Natomiast udzia³ w pracach apostol-
skich, misjach, rekolekcjach otwartych czy zamkniêtych by³ bardzo ograni-
czony, choæ nie brakowa³o takich, którzy do tego apostolatu siê bardzo rwali, 
jak na przyk³ad o. Szrant.

Profesorowie obowi¹zani byli, zw³aszcza w zakresie teologii moralnej i pa-
storalnej, ale tak¿e w mariologii, trzymaæ siê doktryny św. Alfonsa. Ponadto 
konstytucje nakazywa³y lektorom trzymanie siê podrêczników zatwierdzo-
nych przez prowincja³a, a nawet genera³a zgromadzenia oraz zakazywa³y dyk-
towania na wielk¹ skalê. Przestrzega³y tak¿e przed g³oszeniem, a tym bardziej 
narzucaniem klerykom opinii teologicznych, niezgodnych z oficjaln¹ na-
uk¹ Kościo³a, a tak¿e tych, które nie posiada³y ogólnego poparcia teologów. 
Wyk³ad winien byæ raczej dobrym, jasnym komentarzem do zatwierdzonego 
podrêcznika, ani¿eli w³asn¹ produkcj¹86. Wyk³ady ojców Marcinka, Pucha-
lika, Legutkiego, a zw³aszcza Wójcika posiada³y charakter komentarzy, na-
tomiast o. Smoroñskiego czêsto by³y oryginalne, a o. Świtalskiego od 1937 
r. bardzo naukowe. Jedni, jak ojcowie Bégin i Puchalik, podczas wyk³adów 
dopuszczali pytania, nawet czêste, inni nie zawsze chêtnie je widzieli. Je¿eli 
w 1923 r. wizytator o. Franciszek Schneider (1874-1945) pracê grona profesor-
skiego oceni³ bardzo nisko87, to wizytator o. Jan Hudeček w 1934 r. oceni³ j¹ 

84  Tam¿e, 548-549, nr 1244. Ten numer odwo³uje siê do regu³y nowicjatu. Zob. Regu³a nowicjuszów Zgro-
madz. Najśw. Odkupiciela, Kraków 1925, 147-181: Dodatek. Zbiór przepisów grzeczności. 

85  Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 548, nr 1241.
86  Tam¿e, 562-565, nr 1293-1310: De lectore.
87  AGH, XVII. Prov. Pol. B. Visitationes canonicae; Relatio visitationis extraordinariae habitae anno 1923. Wizytator 

napisa³, ¿e tylko dwóch profesorów traktuje powa¿nie swoje wyk³ady, a reszta odczytuje tylko odpo-
wiednie czêści podrêcznika albo tylko zadaje do czytania. Brak im studiów, nie urz¹dza siê konferen-
cji lektorskich.
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bardzo pozytywnie88. Ale by³y to czasy po reformie z roku 1924, a ogó³ profe-
sorów: Szrant, Smoroñski, Puchalik, Kaczewski i Wójcik, posiada³ uniwersy-
teck¹ formacjê filozoficzn¹, wzglêdnie teologiczn¹, rzymsk¹. Tylko o. Karol 
Legutki, m. in. lektor historii Kościo³a, nie posiada³ studiów wy¿szych, ale 
by³ ceniony. Ogó³ profesorów chêtnie siêga³ po pióro, pisa³ artyku³y, a nawet 
ksi¹¿ki lub takie t³umaczy³ na jêzyk polski.

Zapa³ do studiów mia³y rozniecaæ tak¿e wyk³ady zapraszanych specjali-
stów, które czasem po reformie programu nauczania organizowano.

d) ̄ ycie kleryka poza wyk³adami

Codzienne ¿ycie kleryka nie sk³ada³o siê tylko z liturgii, rozmyślañ, czytañ 
duchownych, wyk³adów i studium indywidualnego. Z bie¿¹cymi wydarzenia-
mi kleryków zapoznawa³ prefekt lub socjusz podczas rekreacji po³udniowej. 
Wszyscy seminarzyści, a nie by³o ich wielu, od pocz¹tku istnienia studenta-
tu anga¿owali siê w ró¿ne akcje indywidualne i spo³eczne, tak w ci¹gu roku, 
jak i w czasie wakacji. Pomoc w pracach polowych i zbieraniu p³odów ziemi 
w Maksymówce89 czy w Tuchowie, by³a czêstym zajêciem. Funkcjami indy-
widualnymi, chocia¿ spe³nianymi na u¿ytek spo³eczności seminaryjnej, by-
³y miêdzy innymi: fotograf, fryzjer, bibliotekarz, introligator, kolekcjoner 
znaczków, monet, motyli czy kartek pocztowych90, „drukarz”. Drukarzowi 
czy drukarzom skryptów, listów do innych seminariów: Mautern, Obořiště, 
Cortona, Geistingen, Gars, Beauplateau, Ilchester, czy do Zarz¹du General-
nego, tekstów na ró¿ne imprezy czy tekstów pieśni, pracy nie brakowa³o ju¿ 
w jesieni 1903 r. Ówczesny kronikarz odnotowa³: „Drukarnia pracuje, bo co 
chwilê jak¹ś pieśñ odbiæ trzeba”. A „drukarnie” nosi³y urocze nazwy: „mul-
tiplikator”, „hektograf”, „poligraf”, a nawet „szarolograf”91. W późniejszych 
latach „powielacz”, oczywiście nowocześniejszy, by³ tak¿e stale w u¿ytku, ale 
„pracowa³” g³ównie w czwartki, wolne od nauki. Spod tej „prasy” wychodzi-
³y wyk³ady, pieśni, modlitwy, teksty „akademii”, ulotki, ankiety, a wreszcie 
i „Sacerdos”. 

G³ównie w czwartki mia³y miejsce ró¿ne akcje seminaryjne. To w czwartki 
przygotowywano akademie na ró¿ne uroczystości, religijne i świeckie: Chry-
stusa Króla, Eucharystycznego Serca Pana Jezusa, Matki Bo¿ej Niepokalanej, 
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, imieniny rektora, prefekta, pierwszoczwart-
kowe spotkania Ligi Eucharystycznego Serca Pana Jezusa. W tym zakresie 
w pierwszych latach seminarium wybijali siê Józef Poppi, utalentowany po-
eta, zmar³y bardzo m³odo, oraz Kazimierz Smoroñski, jako student i jako 

88  AGH, XVII. Prov. Pol., B. Visitationes canonicae, Visitatio extraordinaria a. 1934. 
89  M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 61.
90  Te zbiory do lat siedemdziesi¹tych by³y wielkie i cenne.
91  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 28, 31.
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profesor, jako biblista i jako nauczyciel śpiewu. W latach trzydziestych ubie-
g³ego wieku, gdy kleryków by³o wiêcej, chór polifoniczny, prowadzony przez 
Kazimierza Ho³dê (1907-1987), a po nim przez Jana Szymlika (1912-1944; za-
mordowanego w Warszawie w 1944), wyró¿nia³ siê bardzo w ró¿nych uroczy-
stościach. Obydwaj byli bardzo utalentowanymi muzykami i dysponowali 
dobrymi g³osami. W tym tak¿e czasie zaczêto graæ sztuki sceniczne.

Wodoci¹gów i centralnego ogrzewania nie by³o. Wodê kleryk musia³ sam 
przynosiæ i wynosiæ. Z ogrzewaniem pokoi przy pomocy pieców kaflowych 
by³o podobnie, a poniewa¿ kosztowa³o niema³o, to w ramach oszczêdzania 
palono rzadko lub s³abo. Ogrzewano zasadniczo drzewem. Marne wy¿ywie-
nie i ci¹g³e niedogrzanie pokoi spowodowa³o niejedn¹ gruźlicê kleryków 
i m³odych ojców i niejedn¹ śmieræ tak w Maksymówce, jak i w Tuchowie. 
Prefekt ¯ó³towski poruszy³ to zagadnienie bardzo mocno w relacji o stanie 
studentatu za rok 1911-191292.

Jednym z przejawów zbiorowego ¿ycia seminaryjnego by³y przechadzki 
we wtorki i w czwartki, a nawet soboty, o ile jakieś prace nie sta³y na przeszko-
dzie, a tych nie brakowa³o w domu i w gospodarstwie. Podczas przechadzek 
wtorkowych nale¿a³o przez jakiś czas mówiæ w jednym z nowo¿ytnych jêzy-
ków. Wielkie przechadzki, a nawet wycieczki organizowano w czasie wakacji 
letnich, które wed³ug konstytucji winny trwaæ pó³tora miesi¹ca, podobnie jak 
profesorów93. Ponadto by³y krótkie ferie na Bo¿e Narodzenie i na Wielkanoc. 
Przede wszystkim liczy³y siê wakacje letnie, kiedy organizowano wycieczki 
w s¹siednie góry i miasteczka. Takie wycieczki notowane s¹ ju¿ w 1904 do Roz-
wadowa i Le¿ajska, a w 1905 r. do Chyrowa, do Ludwikówki (1907) i innych 
miejscowości w Karpatach, na szczyty górskie granicz¹ce z ówczesnymi Wê-
grami (na górê „Jajko”)94. Podobne wycieczki organizowano i w nastêpnych 
latach w góry, nawet te wysokie i do okolicznych miejscowości, raz, w 1913 r. 
nawet do Mościsk95. Ich organizacja nale¿a³a do tak zwanego „dux’a”, „wo-
dza”, który dba³ o przygotowanie zapatrzenia, wytycza³ trasê i prowadzi³. 
W trasê nale¿a³o zabraæ ¿ywnośæ i napoje. W tamtych czasach, zw³aszcza „au-
striackich”, lubianym napojem by³o wino. Zdarza³o siê, ¿e zmêczony tragarz 
tego napoju, by nie tylko ugasiæ pragnienie, ale i ul¿yæ ramionom zmniejsza³ 
wydajne zawartośæ buk³aków. Wobec tego wprowadzono praktykê, ¿e ka¿dy 
kleryk-turysta dźwiga³ swoj¹ porcjê. Podobne wycieczki organizowano z Tu-
chowa. Otwarcie willi wakacyjnej w Lubaszowej w 1931 r. stworzy³o jeszcze 

92  ARH, XVII, Prov. Pol. G. Studentatu, 2. Relationes circa statum studentatus, nr. 3 relatio pro A.D. 1911-1912. 
Warto tu przytoczyæ s³owa o. ¯ó³towskiego, w t³umaczeniu na jêzyk polski: „Oto koñcowa uwaga. Je¿eli 
stan duchowy i naukowy tego studentatu powoduje radośæ, to stan zdrowia kleryków jest jak najgorszy i powoduje roz-
pacz”. Klerycy potrzebuj¹ wiêcej wypoczynku i lepszego ¿ywienia. „Je¿eli taki stan potrwa dalej, to [ich]stu-
dia stan¹ siê niemo¿liwe, a studentat stanie siê szpitalem, a nie domem studiów. Prace apostolskie zostan¹ pozbawione 
zdrowych misjonarzy”; M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 76-77.

93  Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 544, nr 1229; 565, nr 1308. 
94  AWPR, Kronika klasztoru w Mościskach, t. II, lipiec 1904; L. Golnik, Pamiêtnik, rkps w AWPR, z. 1, 182-

-187.
95  M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 62-63.
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lepsze warunki odpoczynku wakacyjnego, w czasach, gdy nie udawano siê 
do domu rodzinnego i w szeroki świat. Podobn¹ willê wybudowano w 1933 
r. w £omnicy Zdroju dla ojców. Bardziej delikatnym problemem by³y gry 
sportowe. Prowincja³, za zgod¹ O. Genera³a, móg³ na nie pozwoliæ, byle one 
„nie uw³acza³y stanowi zakonnemu”96. W zimie, w Maksymówce, dopusz-
czone by³o je¿d¿enie na sankach, w lecie k¹panie siê w Świczy97. Tak zwana 
siatkówka by³a dopuszczona dopiero w latach trzydziestych. Podczas „prze-
chadzek” wtorkowych czy czwartkowych uprawiano ten sport w lesie („na 
Wo³owej”)98, a podczas wakacji mo¿na by³o w ni¹ graæ w domu wczasowym 
w Lubaszowej. Odnotowaæ tu jednak mo¿na, ¿e klerycy, poza przechadzka-
mi i wycieczkami wakacyjnymi, uprawiali jakieś æwiczenia fizyczne, skoro 9 
lutego 1904 r. kronikarz studentacki zanotowa³: „Dziś otrzymaliśmy do gim-
nastyki kilka ciê¿arków. Najwiêksze i najciê¿sze maj¹ 5 kilo”99.

Wielkie akcje seminaryjne, zw³aszcza „akademie”, czyli uroczyste świê-
towanie na przyk³ad imienin rektora, wzglêdnie prefekta, uroczyste obcho-
dzenie świ¹t patronalnych zgromadzenia lub seminaryjnych poch³ania³o 
wiele czasu. Uroczystościami religijnymi, szczególnie obchodzonymi, by³y: 
świêto Chrystusa Króla, świêto Eucharystycznego Serca Pana Jezusa i świêto 
Matki Bo¿ej Niepokalanej. Bardzo uroczyście obchodzono 50-lecie og³osze-
nia dogmatu o Niepokalanym Poczêciu Najświêtszej Maryi Panny. Uroczy-
stości rozpoczêto ju¿ 4 grudnia 1904, a kontynuowano 8 grudnia. Sk³ada³y 
siê na nie uroczyste msze św., nieszpory i dwie akademie, z³o¿one z przemó-
wieñ, śpiewów i odczytów kleryków Nicpockiego, Napi¹tka, Kani, Adama 
(po francusku: Discours sur l’Immaculée Conception), Chappel’a i Py¿alskiego100. 
Wówczas przygotowywano odpowiednie teksty i śpiewy. Wówczas dobiera-
no je lub pisano. W ich uświetnieniu wielk¹ rolê odgrywa³ chór seminaryjny. 
Pierwszy notowany jego wystêp, śpiew mszy św. na cztery g³osy, mia³ miejsce 
9 września 1905 r., podczas inauguracji roku seminaryjnego101. Jego organi-
zatorem by³ Edmund Chappel. W późniejszych latach dusz¹ śpiewu i chóru 
byli m.in. o. Kazimierze Smoroñski, o. Kazimierz Ho³da i o. Jan Szymlik. 
Dziêki dwom ostatnim chór polifoniczny nabra³ nowego blasku. Obydwaj 
byli utalentowanymi muzykami i śpiewakami. Piêknym g³osem odznacza³ 
siê tak¿e o. Edward Hryniewicki (1909-1959), później misjonarz w Argenty-
nie102. Konstytucje zakazywa³y studentom granie sztuk „świeckich”, ale teatr 
seminaryjny, choæ wolno, rodzi³ siê jednak. W 1937 r., na przyjêcie o. Genera-
³a Murray’a, klerycy tuchowscy przygotowali „Sk¹pca” Moliera, po ³acinie! 

96  Constitutiones et regulae (…), Romae 1923, 422, nr 872.
97  M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 62.
98  Relacja o. Stanis³awa Tr¹bki o nowicjacie i studentacie, napisana w 1978 na prośbê autora i w jego posiada-

niu, 16.
99  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 24.
100  Tam¿e, k 72-75v.
101  AWPR, Kronika klasztoru w Mościskach, t. II, 459.
102 Tam¿e, 18.
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Poniewa¿ na scenie seminaryjnej niedopuszczalne by³y kobiety, wiêc tekst od-
powiednio przerobiono103.

e) Liga Eucharystycznego Serca Jezusa i Maryi Niepokalanej

Wa¿nym elementem ¿ycia kleryckiego, by³a Liga Eucharystycznego Ser-
ca Pana Jezusa, która od 1933 r., pod wp³ywem sugestii ówczesnego prefek-
ta o. Teodora Karczewskiego, sta³a siê Lig¹ Eucharystycznego Serca Jezusa 
i N. M. P. Niepokalanej. Kult Eucharystii, to kult szczególnie umi³owany 
przez naszego Za³o¿yciela. W ¿yciu polskiego studentatu jest on widoczny 
prawie od pocz¹tku. Zdecydowany wp³yw na rozwój tego nabo¿eñstwa mieli 
dwaj papie¿e, Pius IX, który je w 1868 r. zatwierdzi³ i Leon XIII, który w 1903 
r. ustanowi³ Arcybractwo Serca Eucharystycznego Pana Jezusa. W ślad za ni-
mi promocj¹ tego kultu w zgromadzeniu redemptorystów zaj¹³ siê genera³ 
o Maciej Raus, zw³aszcza w liście z 1 stycznia 1906104. W dniu 7 lutego 1910 r. 
wszyscy studenci zapisali siê do Arcybractwa Serca Jezusowego, a nastêpnie, za 
przyk³adem seminarium w Obořiště, utworzyli u siebie Ligê Eucharystycz-
nego Serca Pana Jezusa. Wielkimi jej promotorami byli prefekt seminarium 
o. Franciszek Zalasiñski oraz rektor klasztoru o. Adolf ¯ó³towski. Celem 
Ligi by³o dobre przygotowanie siê do udzia³u w Chrystusowym kap³añstwie 
poprzez szczególny kult Eucharystycznego Serca Jezusa. Pielêgnacja tego kul-
tu mia³a siê wyra¿aæ poprzez adoracje Najświêtszego Sakramentu w ustalone 
dni, m.in. w dni wolne od nauki, poprzez zapisanie siê do Bractwa Eucha-
rystycznego Serca Jezusa, poprzez tak zwane „akademie” w pierwsze czwart-
ki miesi¹ca, na które sk³ada³y siê śpiewy, recytacje i specjalny odczyt. Ka¿dy 
cz³onek Ligi zobowi¹zywa³ siê tak¿e do specjalnych modlitw i pokut105. 

Na pocz¹tku pierwszej wojny światowej jej dzia³alnośæ usta³a skutkiem 
rozproszenia kleryków. Odnowiona w 1920 r., na pocz¹tku lat trzydziestych, 
zw³aszcza pod patronatem prefekta o. Teodora Karczewskiego, Liga przesz³a 
pewn¹ reformê. Jej pog³êbieniu i rozwojowi s³u¿yæ mia³y ankiety dotycz¹ce 
przygotowania do kap³añstwa oraz samego celu Ligi. Pod uwagê ewentualnych 
respondentów przed³o¿ono a¿ cztery ró¿ne sformu³owania celu. Równie¿ 
„Ustawy” Ligi sta³y siê przedmiotem dyskusji i uleg³y powa¿nemu rozbu-
dowaniu. Ju¿ „Tekst pierwszy”, 1933/1934 liczy³ trzy strony formatu A5. Na 
zakoñczenie jubileuszu dwusetnej rocznicy za³o¿enia Zgromadzenia, Liga zor-
ganizowa³a uroczyst¹ intronizacjê Eucharystycznego Serca w studentacie106. 

103  S. Tr¹bka, Relacja o nowicjacie i studentacie, 18.
104  M. Juruś, Klasztor (zob. przyp. 23), 68-69.
105  AGH, XVII. Prov. Pol., G. Studentatus, 2. Relationes circa statum studentatus, nº 1: Relatio circa studentes et studen-

tatum Provinciae Polonicae a. 1910; nº 2: Relatio circa Studentatum Prov. Polonicae. Dom. Stud. Maksymówka, pro 
a. sch. 1910/1911 (relacja o. ¯ó³towskiego); AWPR, kartony: Liga Eucharystycznego Serca Jezusa i N.M.P. Nie-
pokalanej.

106  Kroniki Ligi, Ustawy, Ankiety, modlitwy, zob. AWPR, kartony: Liga Eucharystycznego Serca Jezusa i N.M.P. Nie-
pokalanej. 
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Studentacki powielacz pracowa³ w tych latach na pe³nych obrotach, by 
tymi ankietami obdarzyæ wszystkich kleryków, a liczba ich wyraźnie ros³a. 
W nastêpnych latach pojawi³y siê kolejne ankiety. W 1936 r. Liga zaczê³a wy-
dawaæ w³asne czasopismo Sacerdos, ukazuj¹ce siê przez trzydzieści lat. 

6. POMOCE NAUKOWE I SEMINARYJNE: BIBLIOTEKA,
 PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

Jak ka¿da instytucja oświatowo naukowa, tak i seminarium nie obejdzie 
siê bez dobrej biblioteki, podrêczników systematycznie odnawianych, cza-
sopism naukowych, prezentuj¹cych najświe¿szy dorobek w ró¿nych dziedzi-
nach, skryptów i innych pomocy seminaryjnych. Dawne konstytucje wiele 
uwagi poświêca³y sprawie biblioteki. Zaleca³y one, by ta by³a obszerna i do-
brze zaopatrzona. To zadanie konstytucje poleca³y szczególnej opiece pro-
wincja³a107.

a) Biblioteka

Pocz¹tki biblioteki polskiego studentatu siêgaj¹ bezsprzecznie pierwszych 
lat jego istnienia, czyli okresu mościskiego. Ju¿ wówczas zaczêto kupowaæ 
podrêczniki i ksi¹¿ki specjalistyczne, s³u¿¹ce profesorom i studentom, mi-
mo ¿e istnia³a wówczas tylko tak zwana „biblioteka domowa”. Dopiero, kie-
dy seminarium przeniesiono do Maksymówki, w 1906 r. zaczêto tworzyæ 
bibliotekê seminaryjn¹, a na ksi¹¿kach zacz¹³ siê pojawiaæ napis, a nastêp-
nie piecz¹tka Studentatus Polonicus CSsR. Kto by³ za ni¹ odpowiedzialny do 
1915 r. na razie nie wiadomo. W tym roku w Maksymówce pojawi³ siê o. Ka-
zimierz Smoroñski, po studiach w Rzymie i rocznym pobycie w Wiedniu, 
gdzie pracowa³ w szpitalach wojskowych i zabra³ siê do dzie³a108. Faktem jest, 
¿e lektorzy dbali o ni¹ i na konferencjach profesorskich podejmowali od cza-
su do czasu decyzje w sprawie zakupu ksi¹¿ek i abonamentu czasopism, tak 
¿e w 1918 r. biblioteka by³a ju¿ dosyæ znacznym ksiêgozbiorem109. O finanso-
waniu ksi¹¿ek i czasopism dyskutowano wiele i 2 sierpnia 1919 r. prowincja³ 
zatwierdzi³ propozycjê, by ma³e zakupy by³y dokonywane za zgod¹ rektora 
seminarium, a wielkie za zgod¹ prowincja³a110. W 1921 r., 13 XII, zasadê za-
kupu nieco zmodyfikowano, postanawiaj¹c, ¿e za podrêczniki seminaryjne 

107  Constitutiones et regulae (…), Romae 1895, 486, nr 1422; Constitutiones et regulae (...), Romae 1923, 422, nr 870; 
573-574, nr 1332.

108  A. Bazielich, Z dziejów Biblioteki Prowincjalnej Redemptorystów w Tuchowie, „Nasze Wiadomości” 53 (2000) 
73. 

109  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k. 47, t. III, k.114; tam¿e, Conferentiae lectorum, t. I (1906-1942), 3; 7 stycz-
nia 1907 dyskutowano m. in. czy zaabonowaæ Acta Apostolicae Sedis. 

110  Tam¿e, 39.
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bêdzie p³aci³ klasztor tuchowski, a za ksi¹¿ki „pomocnicze” prowincja³, po 
otrzymaniu wniosku od rady profesorskiej111.

Po przeniesieniu studentatu w 1921 r. do Tuchowa „biblioteka studentac-
ka”, niezale¿na od „domowej”, otrzyma³a pomieszczenie tymczasowe, a kle-
rycy ju¿ w lipcu zaczêli porz¹dkowaæ i katalogowaæ przewieziony ksiêgozbiór. 
Po rozbudowie budynku klasztornego ksiêgozbiór studentacki otrzyma³ ob-
szerne, wygodne pomieszczenie w nowym, zachodnim skrzydle. W 1921 r. kie-
rownikiem biblioteki zosta³ o. W³adys³aw Szo³drski (1884-1971), przeniesiony 
do Tuchowa na profesora historii Kościo³a, którego wspomagali o. Smoroñ-
ski, socjusz studentatu oraz klerycy. O. Szo³drski, jako autor kilku prac hi-
storycznych112, da³ siê poznaæ w środowisku naukowym, a jako nale¿¹cy do 
rodu hrabiowskiego posiada³ szczególne dojścia do niektórych dyrektorów 
i bibliotek, zw³aszcza do Biblioteki Jagielloñskiej i Biblioteki Polskiej Aka-
demii Nauk113. Ponadto mia³ dobre dojście do prywatnych ksiêgozbiorów 
ró¿nych kap³anów. Przeniesienie biblioteki poci¹gnê³o kolejne prace porz¹d-
kowe, które klerycy wykonywali w czasie wakacji w 1925 r. Prefekt biblioteki 
kupowa³ nowe ksi¹¿ki w wymienionych bibliotekach, a w wydawnictwie „An-
czyca” – co chcia³ (1922). Otrzymywa³ równie¿ dary na przyk³ad od ks. Neu-
manna z £agiewnik, od ks. P³aziaka i od proboszcza w Domos³awicach114, 
któremu później zrewan¿owa³ siê specjaln¹ publikacj¹115. Dziêki specjalnym 
znajomościom, na przyk³ad z Kazimierzem Morawskim, prezesem Polskiej 
Akademii Umiejêtności, otrzymywa³ lub nabywa³ nawet pozycje rzadkie, jak 
np. Bibliografiê polsk¹ Estreicherów (1922), która do dzisiaj jest kluczem do 
polskiego piśmiennictwa116. Dziêki interwencji o. B. £ubieñskiego o. Szo³-
drski otrzymywa³ ksi¹¿ki z PAU z 50 % rabatem. Wśród szczególnych ofia-
rodawców by³ tak¿e bp przemyski Anatol Nowak (1921), od wielu lat szczery 
przyjaciel redemptorystów117. Ksi¹¿ki, jakie nabywa³ o Szo³drski w znacznym 
stopniu reprezentowa³y literaturê, historiê i prawo. Ale, kiedy by³ ju¿ dyrekto-
rem biblioteki juwenatu, 23 września 1925 r., nades³a³ do biblioteki semina-
ryjnej dzie³a z zakresu filozofii, teologii i Pisma św.118, przeznaczaj¹c na nie 
honorarium otrzymane za pierwsze jego wydanie Dziejów Kościo³a powszechne-
go, autorstwa bpa W³adys³awa Krynickiego (W³oc³awek 1925)119. O. Szo³dr-

111  Tam¿e, 47.
112  Zob. M. Brudzisz, Szo³drski W³adys³aw Wojciech (1884-1971), w: S³ownik polskich teologów katolickich 1918-1981, 

t. 7 pod redakcj¹ Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, 229-233 (s. 232, poz. 2 do 14).
113  AWPR, Kronika studentatu, t. III, k. 197.
114  AWPR, Kronika studentatu, t. III, 203v-204, 208v, 212v-213, 218v, 219, 220, 222, 223 233 (1922 od Anczy-

ca za 40.000 Mkp, literatura, historia, prawo), 245v, 247, 251v, 281 (1923 z Bibl. Jag. Dzie³a Platona, Ory-
gnesa…); ArKlTu, Kronika klasztoru w Tuchowie, t. III, 261, 270.

115  T¹ publikacja jest: Kośció³ i cudowny obraz Najświêtszej Panny w Domos³awicach, W³oc³awek 1926. Nak³ad 
ks. Kazimierza Kozaka.

116  AWPR, Kronika studentatu, t. III, 222v.
117  Tam¿e, 205; tam¿e, Kronika Prowincji Polskiej, t. II, 430.
118  Tam¿e, t. IV, 105.
119  AWPR, Kronika studentatu, t. IV, 108; M. Brudzisz, Szo³drski W³adys³aw (zob. przyp. 112), 230.
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ski, to prawdziwy twórca biblioteki studentackiej. Kronikarz seminaryjny ju¿ 
3 listopada 1921 r. napisa³ o Szo³drskim: „Imiê swoje zapisze z³otymi g³oska-
mi w historii studentatu”, a kiedy odchodzi³, do Torunia, kronikarz zano-
towa³, ¿e trosk¹ o bibliotekê bardzo siê przys³u¿y³ studentatowi120. Dobrze 
zorganizowana biblioteka zaopatrywana jest nie tylko w ksi¹¿ki, ale tak¿e 
w czasopisma. Jednym z pierwszych czasopism odnotowanych w kronice 
seminaryjnej w 1904 r. jest Gazeta Kościelna121. Od 1919 r. zaczêto abonowaæ 
Ateneum Kap³añskie, od 1922 Analecta Congregationis SS. Redemptoris, Biblica, Bibli-
sche Zeitschrift, Kwartalnik Teologiczny, Poradnik Jêzykowy, a od 1923 r. Verbum Do-
mini i inne122.

Po rozbudowie budynku klasztornego, biblioteka w 1925 r. znalaz³a ob-
szerne, wygodne pomieszczenie w nowym, zachodnim skrzydle. O. Szo³dr-
ski odszed³ do Torunia, na profesora juwenatu i organizatora jego biblioteki. 
Nowym kierownikiem biblioteki seminaryjnej zosta³ o. Smoroñski. Pod jego 
nadzorem, ju¿ w lipcu, po zakoñczonym „wielkim odpuście” tuchowskim, 
klerycy zaczêli montowaæ nowe rega³y oraz umieszczaæ na nich ksi¹¿ki. Ka¿-
dy kleryk mia³ za zadanie skatalogowaæ oko³o 350 tytu³ów. Tê pracê ukoñczo-
no dopiero 23 października tego samego roku123. Ksi¹¿ki nabywane przez 
o. Smoroñskiego, posiada³y g³ównie profil teologiczny, a zw³aszcza biblijny. 
Jego dzie³em jest m. i. kontynuacja „Biblioteki Narodowej”, nabycie prawie 
ca³ej Patrologii, ³aciñskiej i greckiej Migne’a124, sprowadzenie w 1934 r. z Mo-
ścisk Acta Sanctorum Bollandiana, a w 1936 Annales ecclesiastici a Christo nato ad an-
num 1198 Cezarego Baroniusza oraz Opera omnia św. Efrema125. Kiedy w 1932 r. 
powo³a³ do ¿ycia Homo Dei, w zamian za recenzje lub tylko informacje biblio-
graficzne o ciekawych ksi¹¿kach obcojêzycznych, otrzymywa³ je dla biblioteki. 
Wiele zreszt¹ nabywa³. On te¿ bardzo dba³ o bie¿¹ce czasopisma filozoficz-
no teologiczne. Dziêki temu wk³adowi o. Smoroñski jest drugim wielkim 
organizatorem biblioteki polskiego studentatu, która w 1928 r. liczy³a 12.000 
tomów, jak o tym informowano Ministerstwo Oświecenia126. 

b) Podrêczniki

Do niedawna podrêcznik by³ zasadniczym narzêdziem pracy profesora 
i studenta w seminarium. Co wiêcej, profesor by³ zobowi¹zany trzymaæ siê 
ustalonego podrêcznika. Jego wybór czasem zale¿a³ od zarz¹du prowincji, ale 

120  Tam¿e, t. III, 208v, t. IV, 90v; ArKlTu,, Kronika klasztoru w Tuchowie, t. 3, 98; A. Bazielich, Z dziejów Biblio-
teki…(zob. przyp. 108), 73-74.

121  AWPR, Kronika studentatu, t. II, k 26v
122  Tam¿e, t. III, k. 218v, 247v; tam¿e, Conferentiae lectorum, t. I, 40.
123  Tam¿e, Kronika studentatu, t. IV, 86v, 108.
124  Ta informacja pochodzi z listu o. Szo³drskiego do autora.
125  AWPR, t. V, 25, t. VI, 202v, t. VII, 11.
126  Tam¿e, t. V, 83v.
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i od zarz¹du generalnego, a przynajmniej jego zatwierdzenie. Dosyæ ¿mudna 
kwerenda pozwoli³a ustaliæ prawie wszystkie podrêczniki u¿ywane do 1939 r. 
Poniewa¿ genetycznie nasze seminarium wywodzi siê z seminarium prowin-
cji wiedeñskiej, a w pierwszych latach zale¿a³o od prowincji praskiej, stamt¹d 
czerpano normy i praktyki. W studentacie w Mautern obowi¹zywa³y w 1895 
nastêpuj¹ce podrêczniki: do filozofii autora J. Van der Aa S.J. Praelectionum phi-
losophiae scholasticae brevis conspectus, Lovanii 1884-1885; do teologii dogmatycznej 
– F. X. Schouppe S.J. Elementa theologiae dogmaticae (Bruxelles 1900; 27 wydañ); 
do teologii moralnej – Clem. Marca CSsR Institutiones morales alphonsianae, Ro-
mae 1885; do teologii pastoralnej – Clem. Marca Institutiones morale alphonsianae, 
t. II oraz Anzelma Rickera Leitfaden der Pastoraltheologie (Wien 1878); do prawa 
kanonicznego – Szymona Aichnera Compendium iuris ecclesiastici; do Pisma św. 
(introdukcja i hermeneutyka) – Rudolfa Cornely Historicae et criticae introductio-
nis in U. T. libros sacros compendium; a do egzegezy – skrypty profesora; do historii 
Kościo³a – H. Brücka Lehrbuch der Kirchengeschichte (maisz 1874; w 1906 wysz³o 
9 wydanie); do gramatyki j. hebrajskiego – Naegelsbacha127. 

W studentacie w Obořiště w 1906 r. pos³ugiwano siê nastêpuj¹cymi pod-
rêcznikami: do filozofii – Cursus philosophiae in usum scholarum auctoribus philoso-
phiae professoribus in collegiis Vollenburgensi …; do historii Kościo³a – Fr. Zeiberta 
Compendium historiae ecclesiasticae, Bruni 1903; do dogmatyki – H. Herrman-
na Institutiones theologiae dogmaticae, (1 wyd. Romae 1897); do Pisma św. – Rud. 
Cornely Introductio in libros V. et N. Testamenti; do teologii moralnej – Clem. 
Marca Institutiones morales alphonsianae (I wyd. Romae 1885), do liturgii – dzie³a 
G. Schobera CSsR oraz J. Aertnijsa CSsR Compendium liturgiae sacrae, Turnae 
1895 (i wiele nastêpnych wydañ), do homiletyki – Kl. Dreckera S.J. Praecepta 
eloquentiae in usum scholarum128. 

Oto niektóre dane odnośnie podrêczników w polskim seminarium. W po-
ni¿szym wyliczeniu ³atwo da siê rozpoznaæ zale¿ności od powy¿szych stu-
dentatów.

1º Filozofia. Najpierw pos³ugiwano siê trzytomowym jezuickim Cursus phi-
losophiae ad usum scholarum. O. Bégin nie lubi³ go i doprowadzi³ w 1904 do przy-
jêcia podrêcznika Tomasza M. Zigliary Summa philosophiae, którego pierwsze 
wydanie ukaza³o siê w Lionie w 1891 r., a w 1919 r. by³o ju¿ 16 wydanie. Kie-
dy o. Puchalik powróci³ z Rzymu, w 1923 r., i obj¹³ wyk³ady filozofii, zrezy-
gnowa³ z tego podrêcznika, a zacz¹³ siê pos³ugiwaæ trudnym podrêcznikiem 
Józefa Gredta Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, w dwóch tomach. W wy-
niku narzekañ w 1926 r. powróci³ na kilka lat do Zigliary, ale tylko na kilka 
lat, by ponownie pos³ugiwaæ Gredt’em129.

127  Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Austriacae Congregationis SS. Redemptoris. Anno Salutis 1895, Viennae 
[brw]. 9.

128  AGH, XVI. Prov. Prag. G. Studentatus: Relatio de statu studentaus 1906.
129  L. M. Begin, Pamiêtniki (zob. przyp. 29 ), 80; AWPR, Kronika studentatu, t. IV, 74, t. V, 24.
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2º Historia Kościo³a. W pierwszych latach o. ¯ó³towski pos³ugiwa³ siê 
podrêcznikiem ³aciñskim, Fr. Zeiberta Compendium historiae ecclesiasticae, uzu-
pe³niaj¹c historiê Kościo³a w Polsce w³asnymi wyk³adami130. Później zaczê-
to siê pos³ugiwaæ polskim podrêcznikiem biskupa W³. Krynickiego Dzieje 
Kościo³a powszechnego (1-e wyd. w 1908), którego 3-e i 4-e wydanie ukaza³y siê 
w opracowaniu o. Szo³drskiego w 1925 r. i 1930, profesora tego przedmiotu 
w seminarium131. Na krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej za-
czêto siê pos³ugiwaæ podrêcznikiem ks. Józefa Umiñskiego, Historia Kościo-
³a, t.1-2 (Lwów 1933-1934).

3º Patrologia. Pierwszego podrêcznika nie uda³o siê ustaliæ, ale w okresie 
miêdzywojennym pos³ugiwano siê dzie³em G. Rauschena Grundriss der Patro-
logie i zapewne jego polskim wydaniem Zarys patrologii (Warszawa 1904), choæ 
odnośnie tego dzie³a Kongregacja Indeksu mia³a zastrze¿enia. Pos³ugiwano 
siê równie¿ dzie³em Scheebena132.

4º Pismo św. Do introdukcji przez d³ugie lata pos³ugiwano siê dzie³em 
Rudolfa Cornely Historica et critica introductio in utriusque Testamenti libros sacros 
(kronikarz pisze o nim jako o podrêczniku „od dawna u¿ywanym”) oraz 
skrótem Historicae et criticae introductionis in U. T. libros sacros compendium (Parisiis 
1911) . W 1925 o. Smoroñski zast¹pi³ go podrêcznikiem o. A. Simona Pra-
electiones biblicae ad usum scholarum. Novum Testamentum. Instroductio et commen-
tarius (Madrid 1920 i Taurini 1924) Praelectiones biblicae ad usum scholarum. Vetus 
Testamentum oraz Propaedeutica biblia. Ponadto o. Smoroñski przygotowywa³ 
w³asne komentarze do Izajasza i Psalmów oraz napisa³ Historiê Izraela. Do egze-
gezy NT pos³ugiwano siê od 1917 dzie³em ks. W³. Szczepañskiego T.J., Cztery 
Ewangelie (Kraków 1916), do archeologii dzie³em ks. A. Lipiñskiego Arche-
ologia biblijna (Warszawa 1911), a do geografii Palestyny równie¿ dzie³em ks. 
W³. Szczepañskiego Palestyna za czasów Chrystusa (Wiedeñ 1920), w pierwotnej 
formie jako Cztery Ewangelie. Wstêp ogólny (Kraków 1916)133.

5º Teologia dogmatyczna i apologetyka. Pierwszym podrêcznikiem by³y 
Institutiones theologiae dogmaticae o. Hansa Herrmana CSsR, a po nim Van No-
orta, z³o¿ony z kilku tomów, poświêconych szczegó³owym tematom z zakre-
su teologii fundamentalnej i dogmatycznej: De vera religione, De Deo Creatore, De 
Deo Redemptore, De Deo Uno et Trino, De gratia Chriti, De sacramentis, De novissimis. 
Do studium teologii dogmatycznej wprowadzony przez o. Szranta. Dok³ad-
na data nie jest jednak znana. Byæ mo¿e dopiero w czasie reformy w 1924134. 
Od pocz¹tku notowana jest równie¿ mariologia135.

130  AWPR, Kronika studentatu, t. II, 25, 34v.
131  List o. W. Szo³drskiego do autora, 15 II 1971; Relacja o. T. Kaczewskiego, 17 III 1971; Relacja o. J. Her-

mana z 8 IV 1971; Relacja o. K. Franczyka, 1971 (relacje w zbiorach autora). 
132  Relacja o. T. Kaczewskiego, 17 III 1971; Relacja o. K. Franczyka, 1971; relacje w zbiorach autora.
133  AWPR, Kronika studentatu, t. III, k 74; Relacja o. T. Kaczewskiego, 17 III 1971; Relacja o. J. Hermana, 

8 IV 1971; Relacja o. K. Franczyka, 1971 (relacje w zbiorach autora); L. Grzebieñ, Szczepañski W³adys³aw 
(1887-1927), jezuita, w: S³ownik polskich teologów (zob. przyp. 112), t. 7, 211-214.

134  AWPR, Kronika studentatu, t. II, 122v, 127 v
135 Tam¿e, 193 v
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6º Teologia moralna. Pocz¹tkowo by³y to Institutiones morales alphonsianae Kle-
mensa Marc’a, redemptorysty, wydane w po raz pierwszy w Rzymie w 1885 
r., a w nastêpnych latach jeszcze kilka razy. Od 1924 r. pos³ugiwano siê tak¿e 
podrêcznikiem Józefa Aertnijsa CSsR Teologia moralis juxta doctrinam s. Alphon-
si Mariae do Ligorio (1 wyd. Tournai 1886-1887, a później wiele nastêpnych). 
W ramach teologii moralnej korzystano z jego traktatu o sumieniu prawie 
od pocz¹tku istnienia studentatu. Siêgano tak¿e do podrêczników Augusty-
na Lehmkuhla T.J. Teologia moralis (1 wyd. w 1883; w 1914 by³o ju¿ 12 wydanie) 
i Casus conscientiae (w 1903 r. ukaza³o siê 3 wydanie) oraz Dominika Prümera 
O. P. Vademecum theologiae moralis (w 1923 r. by³o ju¿ 3 wydanie136. 

7º Teologia pastoralna. W zasadzie pos³ugiwano siê Praxis confessarii św. Al-
fonsa, De conscientia wspomnianego Aertnijsa od pocz¹tku istnienia studentatu 
oraz drugim tomem teologii moralnej Marc’a. W okresie miêdzywojennym 
bardzo praktyczne wyk³ady mieli o. Karol Legutki, a nastêpnie o. Stanis³aw 
Wójcik137.

8º Prawo kościelne. Pocz¹tkowo by³ to podrêcznik S. Aichnera Compen-
dium iuris ecclesiastici ad usum cleri (Brixiae 1862: ostatnie 12 wyd. w 1915), o czym 
świadczy³y liczne egzemplarze znajduj¹ce siê w bibliotece. Po 1917 r. pod-
stawê stanowi³ nowy kodeks prawa kościelnego, a nastêpnie komentarze A. 
Vermeerscha T.J. i J. Creusena T.J. Epitomae iuris canonici, 2 vol., Mechliniae 
1927-1929. Po 1931 r. powa¿n¹ rolê odgrywa³y bardzo praktyczne komenta-
rze o. prof. S. Wójcika.

9º Liturgia. Do niej pos³ugiwano siê dzie³ami Ludwika Eisenhofera Ka-
tholische Liturgik, Freiburg im Br. 1924, G. Schobera CSsR m. i. Ceremoniale, Pu-
stet 1894. W u¿yciu by³o bardzo cenione dzie³o Mik. Gihra Ofiara Mszy św. 
Wyk³ad dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieñstwa i świeckich (Poznañ 
1933), które w jêzyku niemieckim (Das heilige Messopfer) do 1922 posiada³o 19 
wydañ. Korzystano ponadto z dzie³a ks. Antoniego Nojszewskiego Liturgia 
rzymska (Warszawa 1903). Kiedy profesorem liturgii zosta³ o. Witold Czapliñ-
ski, jego w³asne wyk³ady nie zyska³y wielkiego uznania138.

10º. Do studium teologii ¿ycia wewnêtrznego s³u¿y³y dzie³a św. Za³o¿y-
ciela, ale pos³ugiwano siê tak¿e dzie³ami Fr. Navala Teologiae asceticae et mysticae 
ad usum seminariorum, institutorum religiosorum clericorum necnon moderatorum ani-
marum (Taurini 1925) oraz Adolfa A. Tanquereya Zarys teologii ascetycznej i mi-
stycznej (Kraków 1928)139. O. J. Puchalik, kiedy by³ lektorem tego przedmiotu, 
pos³ugiwa³ siê tak¿e w³asnymi wyk³adami.

11º. Homiletyka i katechetyka. Homiletyka istnia³a od pocz¹tku studen-
tatu, chocia¿ pocz¹tkowo by³y to raczej praktyczne æwiczenia. Do pierwsze-

136  AWPR, Kronika studentatu, t. II, 208v, t. IV, 2v. oraz wymienione wy¿ej relacje Kaczewskiego, Hermana 
i Franczyka. 

137  AWPR, Kronika studentatu, t. II, 208v; Relacje o. T. Kaczewskiego i K. Franczyka. 
138  Relacje o. T. Kaczewskiego i o. K. Franczyka („niepojête wyk³ady o. Czapliñskiego”).
139  Relacje o. J. Hermana i o. K. Franczyk. 
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go przedmiotu s³u¿y³y podrêczniki biskupa W³. Krynickiego Wymowa świêta, 
czyli podrêcznik do teorii kaznodziejstwa (Warszawa 1906) i ks. Henryka Haducha, 
T. J. Zasady wymowy ogólnej i kościelnej. Dla u¿ytku duchowieñstwa (Kraków 1927), 
natomiast w nauczania katechetyki, a potrzebna ona by³a do kazañ kateche-
tycznych podczas misji, pos³ugiwano siê m. in. dzie³em ks. Józefa Boczara 
Katechetyka, Lwów 1914140.

Poniewa¿ profesorowie mogli niektóre tematy opracowywaæ samodzielnie, 
seminarzyści musieli sobie powielaæ ich wyk³ady, gdy¿ studentat od pocz¹tku 
swego istnienia posiada³ odpowiedni sprzêt, o czym by³a ju¿ wy¿ej mowa. 

7. APOSTOLAT SŁOWA DRUKOWANEGO

Dawne konstytucje „de lectore”, o profesorze141, mówi³y, ¿e g³ównym, 
owszem jedynym zadaniem lektora jest kszta³cenie kleryków. Jednak¿e od 
pocz¹tku studentatu profesorowie w Mościskach i Maksymówce udziela-
li siê duszpastersko we w³asnych kościo³ach jako kaznodzieje i spowiedni-
cy. Owszem, czasem wyje¿d¿ali na rekolekcje, g³ównie zamkniête, a czasem 
tak¿e na misje. Kiedy seminarium znajdowa³o siê w Maksymówce nie bra-
k³o ubolewañ z ich strony, ¿e z racji środowiska prawos³awnego oraz grecko 
katolickiego maj¹ bardzo ma³o pracy duszpasterskiej. Chêtnie wiêc jeździ-
li na wielki odpust tuchowski, a w czasie wojny pomagali w katechizowaniu 
w s¹siednich parafiach142. Gdy seminarium znalaz³o siê w Tuchowie tej pra-
cy mieli znacznie wiêcej w kościele sanktuaryjnym i to nie tylko w czasie od-
pustu lipcowego czy wrześniowego, ale w ka¿d¹ niedzielê, w ka¿dy dzieñ, 
a zw³aszcza w dni targowe. Wielk¹ pos³ugê spe³niano czêsto odwiedzaj¹c 
chorych po okolicznych wioskach. Od 1918 do 1938 w Tuchowie odwiedzo-
no 6.684 chorych!143 W tej pos³udze profesorowie seminarium mieli wielki 
udzia³. Ponadto stosunkowo czêsto wyje¿d¿ano na ró¿ne prace apostolskie, 
zw³aszcza na rekolekcje dla sióstr zakonnych w kraju, a o. Bégin wielokrot-
nie do Francji i Belgii.

Wielkim polem dzia³ania profesorów sta³ siê apostolat pióra. Zacz¹³ go 
o. ¯ó³towski t³umacz¹c i wydaj¹c na u¿ytek seminarzystów dwa dzie³a św. 
Alfonsa Liguori: Prawdziwy redemptorysta (Kraków 1905), a nastêpnie O umi-
³owaniu Pana Jezusa w ¿yciu codziennym (Poznañ 1917)144. Prawie w tym samym 
czasie ten typ apostolatu podj¹³ o. K. Szrant t³umacz¹c i publikuj¹c dzie³o 

140  Relacje o. J. Hermana i o. K. Franczyk.
141  Constitutiones et regulae (…), Romae 1895, 470-473, Constitutio II. De lectore; Constitutiones et regulae (...), 

Romae 1923, 562-565, Constitutio II. De lectore.
142  W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce (zob. przyp. 1), 163.
143  LAPol, 3 (1918-1927), 50; 4 (1927-1938), 61-62.
144  M. de Meulemeester, Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes, Deuxième partie, Louvain 1935, 480. 
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o. Achillesa Desurmont’a Regu³a nasza w odniesieniu do celu naszego zgromadze-
nia (Poznañ 1913), a nastêpnie dwa dzie³a św. Alfonsa Liguori: O powo³aniu za-
konnym (Poznañ 1916 i 1928) oraz Prawdziwa Oblubienica Chrystusowa (Kraków 
1926). Od roku 1914 o. Szrant publikowa³ swoje artyku³y teologiczne, pasto-
ralne i sprawozdawcze oraz recenzje, najpierw w Gazecie Kościelnej i w Przegl¹dzie 
Teologicznym, a po 1932 r. tak¿e w Homo Dei 145. 

Bardzo p³odnym autorem by³ o. W³adys³aw Szo³drski, autor ponad 100 
dzie³ i artyku³ów, g³ównie historycznych. Swoj¹ dzia³alnośæ pisarsko wydaw-
nicz¹ rozpocz¹³ od napisania ¿yciorysu Świêtego Gerarda Majella patrona dobrej 
spowiedzi (W³oc³awek 1908), wydanego anonimowo. W nastêpnych latach, bê-
d¹c ju¿ redemptoryst¹, pomaga³ o. B. £ubieñskiemu w przygotowaniu ¿ycio-
rysów św. Alfonsa i św. Klemensa Hofbauera. Wówczas zetkn¹³ siê w Krakowie 
z aktami dotycz¹cymi „aposto³a Warszawy” i tak narodzi³y siê jego Monumenta 
Hofbaueriana, których pierwszy zeszyt ukaza³ siê w Krakowie w 1915 r. Po nim, 
do 1951 r., ukaza³o siê jeszcze czternaście. W czasie pierwszej wojny świato-
wej przygotowa³ kilka monografii sanktuariów maryjnych, w tym tak¿e tu-
chowskiego. W latach 1921-1925, wyk³adaj¹c w studentacie historiê Kościo³a 
w oparciu o podrêcznik biskupa W³adys³awa Krynickiego Historia Kościo³a po-
wszechnego, przygotowa³ kolejne jego wydania (3-e, W³oc³awek 1925 i 4-e, tam¿e 
1930). Trzeba tu tak¿e wspomnieæ, ¿e w czasie okupacji hitlerowskiej, maj¹c 
jeszcze dostêp do kronik klasztorów, pisa³ dzie³o Redemptoryści w Polsce, które 
jest ich streszczeniem, doprowadzone prawie 1965 r. Po 1945 r. zacz¹³ groma-
dziæ dokumentacjê do martyrologium duchowieñstwa polskiego w czasie 
drugiej wojny światowej. Owocem tej pracy, wydanej w Rzymie146, gdy¿ ro-
dzimi komuniści nie wyrazili zgody na jej druk w kraju, jest pierwsze wielkie, 
choæ jeszcze niekompletne zestawienie ofiar nazizmu, o czym nawet historycy 
martyrologium Kościo³a w Polsce nie bardzo pamiêtaj¹147. Pod koniec ¿ycia, 
czêściowo unieruchomiony skutkiem z³amania nogi, nadal gromadzi³ do-
kumentacjê do historii redemptorystów w Polsce oraz t³umaczy³ dzie³a Oj-
ców Kościo³a, wydawane później przez o. prof. Emila Stanulê (1935-1999) 
w serii Pisma starochrześcijañskich Pisarzy148. 

Licz¹cy siê dorobek w zakresie biblistyki posiada o. Kazimierz Smoroñski, 
któremu w latach trzydziestych poprzedniego wieku proponowano stanowi-
sko profesora KUL. Licencjat na Biblicum, znajomośæ jêzyków i niezwyk³a 
pracowitośæ rekomendowa³y go dobrze. By³ nie tylko profesorem Pisma św. 
i nauk pomocniczych, ale tak¿e kierownikiem polskiej sekcji Ligi Świêtości 

145  Tam¿e, 416-417; M. Brudzisz, Szrant Karol Stanis³aw (1886-1975), w: S³ownik polskich teologów (zob. przyp. 
112), 241-244.

146  W. Szo³drski, Martyrologium duchowieñstwa polskiego pod okupacja niemieck¹ w latach 1939-1945, w: Sacrum Po-
loniae Millennium, t. II, Rzym 1965.

147  £atwo to dostrzec studiuj¹c choæby ¯ycie religijne w Polsce pod okupacj¹ hitlerowsk¹ 1935-1945, praca zbio-
rowa pod redakcj¹ ks. Zygmunta Zieliñskiego, Warszawa 1982. 

148  M. de Meulemeester, Bibliographie (zob. przyp.144), 415-417; M. Brudzisz, Szo³drski W³adys³aw Wojciech 
(1884-1971), w: S³ownik polskich teologów (zob. przyp. 112), 229-233. 
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Kap³añskiej od 1920 r., od 1927 r. do 1933 r. by³ redaktorem Chor¹gwi Maryi, 
a od 1932 redaktorem za³o¿onego przez siebie czasopisma dla kap³anów Ho-
mo Dei. Zgin¹³ w Oświêcimiu 21 maja 1942 r. i jest kandydatem na o³tarze. 
Pisa³ w Przegl¹dzie Katolickim, Przegl¹dzie Teologicznym i w Homo Dei. Na wyró¿-
nienie zas³uguj¹ Et Spiritus Dei ferebatur super aquas. Inquisitio historio-exegetica in 
interpretationem textus Genesis 1, 21 (Biblica, 6: 1925) oraz Matka Boska w świetle Pi-
sma św. St. T. (Homo Dei, 5: 1936)149. Nieco m³odszym by³ o. Józef Puchalik, 
tak¿e d³ugoletni profesor, który obok wyk³adów filozofii (1923-1949) intere-
sowa³ siê teologi¹ ¿ycia wewnêtrznego i wyk³ada³ j¹ seminarzystom, a nawet 
opublikowa³ Zarys ascetyki T. 1: Ascetyka ogólna (Zduñska Wola 1937). Ponadto 
opublikowa³ ponad 30 artyku³ów, g³ównie z zakresu teologii ¿ycia wewnêtrz-
nego, Od 1936 do 1939 by³ redaktorem Chor¹gwi Maryi150.

Najm³odsz¹ przedwojenn¹ generacjê profesorów stanowili ojcowie Teo-
dor Kaczewski, Stanis³aw Wójcik i Witold Czapliñski. Pierwszy z nich, Teo-
dor Kaczewski, d³ugoletni prefekt seminarium (1930-1956) wyk³ada³ teologiê 
dogmatyczn¹, a okresowo tak¿e liturgiê i teologiê ¿ycia wewnêtrznego. Pozo-
stawi³ po sobie ponad 40 artyku³ów z przedmiotów wyk³adanych, publikowa-
nych g³ównie w Homo Dei. Pozosta³y po nim tak¿e maszynopisy niektórych 
wyk³adów151. M³odszy od niego, o. Stanis³aw Wójcik, karierê autora ponad 
dwustu pozycji, w tym kilka ksi¹¿kowych, g³ównie z zakresu przedmiotów 
wyk³adanych, rozpocz¹³ w 1932 r. Ponadto w 1939 r. rozpocz¹³ wydawanie cza-
sopisma dla zakonnic Pe³nia ̄ ycia, ale wojna przerwa³a jego istnienie. Po dru-
giej wojnie światowej by³ d³ugoletnim redaktorem Homo Dei. W seminarium 
od 1931 r. wyk³ada³ prawo kościelne, a od 1933 r. tak¿e teologiê moraln¹, nie-
zwykle obrazowo. Okresowo wyk³ada³ równie¿ teologiê pastoraln¹, homile-
tykê i pedagogikê. Miêdzy innymi opublikowa³ ̄ ycie dla nieba (Tuchów 1939), 
Ksiêga Psalmów oraz Pieśni Biblijne Brewiarza Rzymskiego. T³umaczenie i komentarz 
(Wroc³aw 1947, a później jeszcze trzy wydania) oraz Mszalik Rzymski (Wroc³aw 
1949)152. Ostatni z tej trójki, o. Czapliñski od 1930 by³ profesorem historii 
Kościo³a i liturgii. Profesorem filozofii zosta³ później. Jego pierwsze publika-
cje dotycz¹ przede wszystkim zagadnieñ liturgicznych i ascetycznych, a do-
piero po 1945 r. g³ównie filozoficznych153.

149  AGH, XVII. Prov. Pol., B. Visitationes canonicae, nr 34 Visitatio extraordinaria a. 1934 [o. Jan Hudeček]: 
„P. Smoroñski, qui in Instituto Biblico Romae studiis operam navabat, ita est celebr ut eum profeso-
rem desiderabant in universitate Lublinensi”; M. de Meulemeester, Bibliographie (zob. przyp.129), 404; 
M. Brudzisz, Smoroñski Kazimierz (1889-1942), w: S³ownik polskich teologów (zob. przyp. 112), 125-129.

150  M. de Meulemeester, Bibliographie (zob. przyp. 144), 335; M. Brudzisz, Puchalik Józef (1893-1958), w: S³ow-
nik polskich teologów (zob. przyp. 112), 737-738.

151  M. de Meulemeester, Bibliographie (zob. przyp. 144). Troisième partie. Louvain 1939, 331; E, Nocuñ, S³ow-
nik polskich teologów katolickich. T. 8 pod redakcj¹ Józefa Mandziuka. Warszawa 1995, 257-258.

152  M. de Meulemeester, Bibliographie (zob. przyp. 144), 472 oraz przyp. 136, 409; E. Nocuñ, Wójcik Stanis³aw 
(1907-1985), w: S³ownik polskich teologów (zob. przyp. 151), 621-626.

153  M. de Meulemeester, Bibliographie (zob. przyp. 136), 278; E. Nocuñ, Czapliñski Witold (1906-1993), w: S³ow-
nik polskich teologów (zob. przyp. 136), 136.
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Zestaw pisz¹cych profesorów seminaryjnych zamykaj¹ ojcowie Karol Wi-
niarski i Bruno Świtalski. O. Winiarski po licencjacie nauk biblijnych w 1938 
r. zacz¹³ wyk³ady introdukcji i archeologii biblijnej. W ostatnim roku przed-
wojennym zainicjowa³ swoje pisarstwo, ale wojna i ró¿ne obowi¹zki poza 
profesorskie (ekonom, proboszcz) nie pozwoli³y na wykorzystanie jego zdol-
ności. W okresie powojennym wzi¹³ udzia³ w przygotowaniu Biblii Tysi¹c-
lecia, opracowuj¹c przek³ady oraz komentarze do Ksiêgi Barucha i Ksiêgi 
M¹drości154. Bruno Świtalski, poza rozpraw¹ doktorsk¹ do ucieczki z kraju 
we wrześniu 1939 r. nie posiada³ licz¹cego siê dorobku naukowego, a w 1949 
r. wyst¹pi³ ze zgromadzenia. Ma³y dorobek posiadaj¹ tak¿e ojcowie Franci-
szek Marcinek i Karol Legutki.

Atmosfera naukowa, jaka wytwarza³a siê w seminarium w latach dwudzie-
stych, sprawi³a, ¿e artyku³y do Chor¹gwi Maryi zaczêli pisaæ i studenci; Ludwik 
Fr¹ś, Marian Piro¿yñski (1899-1964) i Ryszard Sypniewski, który jednak od-
szed³ w 1926 r. To zaanga¿owanie kleryków nie bardzo siê wszystkim podo-
ba³o, wiêc je przyhamowano. Zak³adali jednak pisemka, o krótkim ¿ywocie, 
a o 1936 r., na u¿ytek w³asnej wewnêtrznej organizacji Ligi Eucharystycznego Ser-
ca Pana Jezusa i N.M.P. Niepokalanej, klerycy wydawali specjalny organ Sacerdos, 
który przez 30 lat spe³nia³ wielkie formacyjne zadanie.

ZAKOŃCZENIE

Autor odwa¿y³ siê podj¹æ temat, którym interesowali siê na pocz¹tku wy-
mienieni autorzy, Waldemar Gaw³owski, Janusz Skoczeñ, a ostatnio, w ra-
mach rozprawy doktorskiej, o. Marian Sojka. Ka¿dy z autorów mia³ inne 
mo¿liwości badawcze i odmienn¹ panoramê problemów, które dostrzega³ 
i które chcia³ opracowaæ. Mo¿e wiêc i ta praca przys³u¿y siê pog³êbieniu wie-
dzy o studentacie redemptorystów polskich oraz zachêci do kolejnych, bar-
dziej wnikliwych badañ i ustaleñ. Seminarium, to nie tylko budynek z salami 
wyk³adowymi i bibliotek¹, to nie tylko jego wychowawcy i profesorowie, to 
przede wszystkim m³odzi adepci, przygotowuj¹cy siê do kontynuacji dzie³a 
zbawczego w ramach diecezji czy zakonu, w naszym wypadku do Zgroma-
dzenia Najświêtszego Odkupiciela, czyli redemptorystów. W ci¹gu 30 lat, od 
1903 r. do 1938 r. przyjêtych do studentatu by³o 114 lub 115 seminarzystów. 
Ponadto w polskim studentacie przebywali Belgowie i Amerykanie, koñcz¹-
cy studia seminaryjne lub tylko ucz¹cy siê jêzyka polskiego.

Agresja niemiecka na Polskê 1 września 1939 r. nie tylko zniszczy³a nie-
podleg³y byt pañstwa polskiego, ale zdezorganizowa³a tak¿e funkcjonowanie 
polskiego studentatu. W dniu 6 września klerycy i profesorowie rozpoczêli 

154  M. Brudzisz, Winiarski Karol (1910-1972), w: S³ownik polskich teologów (zob. przyp. 112), 408-410.
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ucieczkê przed okupantem, próbuj¹c dotrzeæ do Mościsk i Zamościa, by tam 
wznowiæ naukê. Sta³o siê inaczej. Wiêkszośæ wróci³a do Tuchowa, by w trud-
nych warunkach niemieckiej okupacji kontynuowaæ studia filozoficzno teolo-
giczne i duchowe przygotowanie do kap³añstwa. Ten trudny fragment historii 
studentatu polskiego wnikliwie opracowa³ o. Maciej Sadowski155.

Na zakoñczenie kilka s³ów o losach pierwszych i ostatnich kap³anów, 
którzy w latach 1903-1939 wyszli z polskiego studentatu. Oto losy pierwszej 
„dziewi¹tki”, wyświêconej 28 lipca 1907 r.: Doliñski Tadeusz, czêśæ studiów 
filozoficzno teologicznych odby³ przed wst¹pieniem do zgromadzenia, cho-
rowity, zosta³ rozstrzelany przez Niemców w Warszawie w 1944 r.; Grzegorczyk 
Ignacy zmar³ w 1911 r. na gruźlicê; Kania Józef, zas³u¿ony misjonarz i budow-
niczy klasztorów w Tuchowie oraz Warszawie, rozstrzelany przez Niemców 
w Warszawie w 1944 r.; Napi¹tek Maksymilian, wyst¹pi³ w 1919 r.; Nipocki 
Wojciech, dobry misjonarz i wielokrotny rektor, zmar³ w 1938 r.; Ober Zyg-
munt wyró¿nia³ siê talentem artystycznym, sporz¹dzi³ plan klasztoru w War-
szawie, wiele us³ug odda³ w naszych kościo³ach, zmar³ w 1925 r.; Poppi Józef, 
utalentowany, autor wielu wierszy i pieśni, zmar³ na gruźlicê w 1910 r.; Py¿al-
ski Leon, utalentowany rekolekcjonista, p³odny pisarz ascetyczny, wiêkszośæ 
¿ycia spêdzi³ w USA i Kanadzie, zmar³ 1974 r.; Zalasiñski Franciszek, zdol-
ny, lubiany przez kleryków prefekt (tylko dwa lata), doktor prawa kanonicz-
nego, ale chory na gruźlicê, zmar³ 1918 r.

Ostatni świêceni przed wybuchem drugiej wojny światowej, 25 czerwca 
1939 r., ośmiu, maj¹ niebanalne ¿yciorysy. Trzech: Ciurej Stanis³aw (ur. 1914), 
Stañdo Ludwik (1913-1991) i Kalemba Kazimierz (1913-1969) ostatecznie zna-
leźli siê w Argentynie, dwaj pierwsi bezpośrednio, a trzeci (uciekinier) po-
przez Cortonê i Hiszpaniê; o. Grochot Józef (1915-1993), równie¿ uciekinier 
poprzez Rumuniê, ukoñczy³ seminarium w Cortonie, by³ kapelanem Armii 
Polskiej na Zachodzie (1943-1947), zwolniony z tej funkcji odby³ na Angeli-
cum studia filozoficzne, w 1950 r. zakoñczone doktoratem, później krótko 
by³ profesorem w Dreux, nastêpnie profesorem w seminarium redemptory-
stów w Echternach w Luksemburgu, a wreszcie wiceprowincja³em w Danii, 
zmar³ w Kopenhadze; o. Kaczewski Franciszek (1913-1944), zosta³ rozstrzela-
ny przez Niemców w Warszawie; o. Siedlik Ignacy (1913-1947) zmar³ na gruź-
licê; o Stawarz Dominik (1915-1988), wybitny misjonarz, g³osz¹cy niebanalne 
kazania, krótko naucza³ w seminarium i w tajnym nauczaniu w Tuchowie, 
zmar³ w Toruniu; Wojnowski Jan (1915-1981), „mellifluus contionator” i hi-
storyk, przez wiele lat by³ profesorem w seminarium, zmar³ w Tuchowie. 

155  M. Sadowski, Formacja seminaryjna polskich redemptorystów w latach 1939-1945, „Studia redemptorystow-
skie” 1 (2003), 67-83; wcześniej uczyni³ to autor niniejszego artyku³u w pracy Losy Seminarium Duchow-
nego OO. Redemptorystów latach 1939-1945, w: Kośció³ katolicki na ziemiach polskich w czasie drugiej wojny 
światowej. Materia³y i studia, pod redakcj¹ E. Stopnia³a, t. 7, z. 3, Warszawa 1978, 32-52. Natomiast jed-
nym z opublikowanych opisów „ucieczki” seminarium tuchowskiego jest Diariusz ucieczki z obrazem 
M.B. Tuchowskiej do £ucka na Wo³yniu w 1939 r., w: Kalendarz tuchowski 1992, 113-120, napisany przez Stani-
s³awa Derusa.
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Wykaz najwa¿niejszych skrótów:

AALu     –  Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie
AGH      –  Archivum Generale Historicum Congregationis Sanctissi-

mi Redemptoris
ArKlKra  –  Archiwum Klasztoru w Krakowie
AKlTu     –  Archiwum Klasztoru w Tuchowie
AWPR    –  Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tu-

chowie
LAPr      –  „Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Pragensis”
LAPol     – „Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Polonicae”
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O. DR BOLESŁAW SŁOTA CSSR
WSD REDEMPTORYSTÓW/KRAKÓW

Studia Re demp to ry stow skie
nr 2/2004   •   s. 89-100

Przyje¿d¿aj¹c latem do Szerzyn, mo¿na tam zastaæ zanikaj¹ce ju¿ klimaty 
idealnego świata, którego symbolik¹ jest świêto, pogodne s³oñce, pies śpi¹cy 
w cieniu plebani i pszczo³y buszuj¹ce w kwiatach lip. Mo¿na zobaczyæ, jak 
w tamtejszej okolicy, krajobrazie pól i ³¹k przeciêtych rzek¹, ludzie zwyczaj-
nie czuj¹ siê dobrze.

Do Szerzyn dobrze jest przyjechaæ na pocz¹tku lipca, gdy w pobliskim 
Tuchowie trwa jeszcze Wielki Odpust. Chocia¿ mo¿na by poleciæ odwiedzi-
ny na Matkê Bo¿¹ Szkaplerzn¹, której świêto rozpoczyna odpusty w ca³ej 
okolicy. Przyjecha³em w³aśnie na pocz¹tku lipca. ̄ yczliwy ksi¹dz proboszcz 
rozpocz¹³ rozmowê od klimatu, jakim na okolice emanuje tuchowskie Sank-
tuarium Matki Bo¿ej. Mówi³ o świêtowaniu i o wiernych, którzy bior¹ udzia³ 
w tych uroczystościach.

Znalaz³em siê w Szerzynach, aby w³aśnie tu odkryæ jak¹ś ³¹cznośæ z re-
demptorystami i z Tuchowem. Mia³em bowiem świadomośæ, ¿e ich praca 
misyjna wywiera³a niepowtarzalny wp³yw na diecezjê tarnowsk¹. Szuka³em 
tak¿e odpowiedzi na pytanie, co z tego mia³a tamtejsza parafia i jakie moty-
wy kierowa³y m³odym Emilem Stanul¹, i¿ wst¹pi³ do redemptorystów.

By na te pytania, chocia¿ pobie¿nie, odpowiedzieæ, wst¹pi³em do kościo³a. 
Jest to pierwsza i najwa¿niejsza budowla Szerzyn. Chocia¿ obok stoi renesan-
sowy obronny dwór Kochanowskich, pe³ni¹cy funkcjê plebani, to kośció³, jak 
Rzym skupia wszystkie drogi i domy Szerzyn i zbiera parafiê w jedno. Zbudo-
wany jest z czerwonej ceg³y, z wydatn¹ wie¿¹ osadzon¹ na wysokim, kamien-
nym fundamencie. Jego kamienny portal jest skromniejszy ni¿ w s¹siednich 
O³pinach, za to jak ka¿dy szacowny budynek szerzyñski – otoczony jest par-
kanem, którego strze¿e kr¹g czuwaj¹cych lip. Wa¿nym punktem nawi¹zuj¹-
cym do historii kościo³a, jest znajduj¹cy siê w jego obrêbie grobowiec ks. Jana 
Wszo³ka (1885-1945), jednego z tutejszych proboszczów, wybitnego duszpa-
sterza i ludowego misjonarza, a równocześnie budowniczego kościo³a. Nie-
znany kamieniarz wyku³ jego popiersie, z którego czas ściera detale.

OJCIEC EMIL STANULA CSsR
(1935-1999)
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 Wchodz¹c do kościo³a, chcia³em uczestniczyæ w nabo¿eñstwie i us³y-
szeæ śpiew z dawnych lat. Oczami wyobraźni dostrzeg³em ludzi prostych, 
umiej¹cych świêtowaæ; ludzi prze¿ywaj¹cych Boga w niedzielnych Mszach 
i nabo¿eñstwach, uczestnicz¹cych w religijnym doświadczeniu, które nie 
koñczy³o siê w kościele, ale g³êboko porz¹dkowa³o codzienne ¿ycie. Widzia-
³em tak¿e proboszczów, misjonarzy i kap³anów, którzy pracowali w tej para-
fii i rozpalali duchowo wiernych, prowadz¹c ich do Boga.

Nastêpnie stara³em siê obejrzeæ ka¿dy szczegó³ z wystroju kościo³a, szu-
kaj¹c znaków ³¹czności z Tuchowem, a tym samym z redemptorystami. Od-
nalaz³em je szybko. Po lewej stronie prezbiterium znajdowa³ siê ufundowany 
przed wojn¹ witra¿, na którym przedstawiona zosta³a Matka Bo¿a Tuchow-
ska. To by³ znak szczególny i czytelny, mówi¹cy o pobo¿ności proboszcza 
ks. J. Wszo³ka, ale tak¿e o jasnych zwi¹zkach Szerzyn z Tuchowem. Obok 
na ścianie prezbiterium umieszczono pewn¹ interpretacjê tego obrazu. Pod-
kreśla ona opiekuñcz¹ rolê Matki Bo¿ej, jakby wêdruj¹cej przez opisywane 
okolice. Wspomniany fresk jest późniejszy ni¿ witra¿. Powsta³ w 1945 r., a na-
malowa³ go Stanis³aw Szumc.

Trzecie spotkanie zwi¹zane by³o z obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy. Ojcowie redemptoryści wprowadzili tu w 1958 roku nabo¿eñstwo Nie-
ustannej Nowenny, które przez d³ugi czas zbiera³o czcicieli Matki Bo¿ej tak¿e 
z okolicznych wiosek. £¹czono je równie¿ z podobnym nabo¿eñstwem w Tu-
chowie, na które w ka¿d¹ środê przychodzili pieszo ludzie z miejscowości 
oddalonych nawet o 20 km. Zreszt¹ za³o¿enie nabo¿eñstwa Nieustannej No-
wenny do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy zwi¹zane jest z o. E. Stanul¹, 
który podsun¹³ ten pomys³ ówczesnemu proboszczowi Szerzyn. Nie sposób 
jednak opisaæ wszystkich misji i rekolekcji, jakie redemptoryści prowadzili 
w Szerzynach. Dośæ powiedzieæ, ¿e pierwsze misje g³osili tu ojcowie z Mo-
ścisk w 1908 roku1.

Ta dzia³alnośæ apostolska zakonu przyczyni³a siê do odnowienia parafii 
i budzi³a wielkie uznanie wiernych. Wszystko to sk³ada³o siê na pewien du-
chowy klimat, w którym rodzi³y siê powo³ania kap³añskie i zakonne. Tak te¿ 
zrodzi³o siê powo³anie Emila Stanuli, które odkrywa³ przez ¿ycie w rodzinie, 
parafii, szkole. Ostatecznym krokiem, który nada³ bieg historii jego ¿ycia, 
by³a decyzja wst¹pienia do ni¿szego seminarium redemptorystów w Toru-
niu. O istnieniu takiej instytucji Emil dowiedzia³ siê w Tuchowie podczas 
odpustu.

Niew¹tpliwie trzeba tutaj jeszcze wspomnieæ osobê o. Stefana Ryznara 
jako ogniwo pośrednie, poniewa¿ by³ on pierwszym znanym redemptoryst¹ 
z Szerzyn. Przejdźmy jednak do rzeczywistości, która daje siê opisaæ bez od-
wo³ywania siê do wyobraźni.

1  „Litterae Annales de rebus et gestis Provincie Pragensis CSsR” 1908, s. 72.
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ŚRODOWISKO RODZINNE

Rodzice Emila, Bronis³awa z Furmanów i Stanis³aw, zawarli zwi¹zek ma³-
¿eñski w 1926 r. Wybudowali dom, w którym przysz³o na świat ośmioro dzieci. 
Od samego pocz¹tku musieli siê wszystkiego dorabiaæ. Byli ludźmi praco-
witymi i zahartowanymi przez ¿ycie. Czas pierwszych lat ich ma³¿eñstwa 
by³ wrêcz naznaczony bied¹. Ojciec, rozumiej¹c, ¿e ciê¿ko bêdzie utrzymaæ 
rodzinê wy³¹cznie z gospodarstwa, nauczy³ siê ciesielstwa. W lecie budowa³ 
domy, a zim¹ pracowa³ jako stolarz. Matka zajmowa³a siê domem i dzieæmi. 
By³a czu³a na biedê, której sama wiele zazna³a. Przyjmowa³a do domu bied-
nych, a s¹siadom s³u¿y³a dobr¹ rad¹, gdy tylko o ni¹ prosili.

Stanulowie tworzyli rodzinê, która swoje si³y czerpa³a z wiary. Niedziela 
by³a świêtem ca³ej rodziny, wspólnym wyjściem do kościo³a i dniem rado-
snego przebywania ze sob¹. Wszelkie prace od³o¿one by³y na nowy tydzieñ 
i w niedzielê nawet siê o nich nie wspomina³o. Dzieñ powszedni koñczy³ siê 
w rodzinie wspóln¹ modlitw¹ prowadzon¹ przez ojca, a tak¿e wzajemnym 
przebaczeniem, zw³aszcza gdy dzieci, jak to zwykle bywa, mia³y za sob¹ ja-
kieś wybryki czy psoty. Nic nie usz³o uwagi ojca, który by³ cz³owiekiem pryn-
cypialnym. Dzieci wychowywa³y siê w rodzinnym klimacie domu, kościo³a 
i szko³y. Nowe doświadczenia w rodzinie zaczê³y siê z chwil¹, gdy dzieci do-
rasta³y i rozpoczyna³y w³asne ¿ycie. Tak by³o z odejściem z domu i ma³¿eñ-
stwami Kazimierza, Adolfa, Stanis³awy; podobnie, gdy powo³anie zakonne 
odkryli w sobie Emil, Czes³aw i Teresa.

MŁODOŚĆ I STUDIA

W pamiêci rodzeñstwa zatar³y siê ju¿ wspomnienia o pierwszych kro-
kach Emila ku kap³añstwu, a tak¿e szczegó³y jego wyjazdu z domu. Z nim 
samym rozmawia³em wiele o aktualnych sprawach, jednak nie zd¹¿y³em siê 
zatrzymaæ na tym odleg³ym czasie. Emil rozpocz¹³ szko³ê podstawow¹ pod-
czas trwaj¹cej wojny światowej. Ukoñczy³ j¹ w 1949 r. By³ zdecydowany, ¿e na 
tym etapie drog¹ jego ¿ycia bêdzie realizacja powo³ania zakonnego, którego 
pocz¹tki w³aśnie w sobie odkrywa³. Zg³osi³ siê do ni¿szego seminarium re-
demptorystów w Toruniu i pomimo, ¿e by³o ok. 60 kandydatów, zosta³ przy-
jêty. Rodzice musieli go wyposa¿yæ do szko³y w potrzebne rzeczy, a tak¿e co 
miesi¹c wysy³aæ jak¹ś wyznaczon¹ op³atê.

Pierwszy rok nauki by³ trudny. Zwykle trzeba by³o nadrabiaæ braki ze szko-
³y podstawowej, a tak¿e nauczyæ siê systematycznej pracy. W nastêpnych la-
tach zrozumia³, ¿e tylko pracowitośæ przyniesie mu oczekiwane owoce, wiêc 
stara³ siê nie traciæ czasu. Po ukoñczeniu trzeciej klasy gimnazjalnej, w wyni-
ku zniesienia ni¿szego seminarium w Toruniu przez w³adze komunistyczne 
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w 1952 r., Emil rozpocz¹³ nowicjat w Braniewie pod kierunkiem o. S. Solarza. 
Po roku z³o¿y³ swoje pierwsze śluby zakonne. Nastêpnie jego rocznik uda³ siê 
do Tuchowa, by tam ukoñczyæ gimnazjum i zdaæ egzamin maturalny.

W 1954 r. rozpocz¹³ studia filozoficzne w Toruniu. Po dwóch latach przyby-
wa do Tuchowa, by studiowaæ teologiê. Ówczesne roczniki by³y bardzo liczne, 
tote¿ ¿ycie w seminarium obfitowa³o w ciekawe zdarzenia, chocia¿ prze³o¿e-
ni starali siê przede wszystkim utrzymywaæ surowy styl ¿ycia zakonnego. Po 
ukoñczeniu trzech lat studiów teologicznych, 7 czerwca 1959 r., przyj¹³ w Tu-
chowie z r¹k ks. abpa W³odzimierza Jasiñskiego świêcenia kap³añskie. Dla 
rodziny by³ to dzieñ wielkiego dziêkczynienia za powo³anie i kap³añstwo sy-
na, a zarazem niezwykle nobilituj¹cy moment. Wydarzeniem zwieraj¹cym 
historiê i przysz³ośæ mia³y byæ prymicje, czyli Msza św. nowo wyświêconego 
kap³ana, sprawowana wśród swoich bliskich dla ca³ej parafii, a zw³aszcza ro-
dziny. Mia³o to miejsce 15 czerwca w Szerzynach, w obecności ca³ej parafii, 
wielu okolicznych kap³anów i wspó³braci z Tuchowa. Kazanie prymicyjne 
wyg³osi³ o. Stefan Ryznar, który tê swoj¹ funkcjê uwa¿a³ za zaszczyt.

Po trzech dniach, wed³ug pilnie przestrzeganego zwyczaju, prymicjant 
wróci³ do klasztoru i móg³ celebrowaæ uroczyste Msze św. na tuchowskim 
odpuście, gdzie m³ode twarze i piêkne g³osy by³y bardzo cenione przez piel-
grzymów. Po wakacjach m³odzi ojcowie koñczyli ostatni rok studiów i decyzj¹ 
ojca prowincja³a byli kierowani na pierwsze swoje placówki. Z tego roczni-
ka prowincja³ o. Ho³da wyznaczy³ dwóch z pośród nich na studia. Jednym 
z nich by³ o. Emil, który zdecydowa³ siê na studium filologii klasycznej na 
Uniwersytecie Jagielloñskim. Z tego te¿ powodu zosta³ przeniesiony do Kra-
kowa, gdzie zdawa³ egzaminy i od 1960 r. zosta³ studentem UJ. Jego pobyt 
w Krakowie nie ogranicza³ siê tylko do studiów. Jeśli czas mu na to pozwala³, 
chêtnie towarzyszy³ misjonarzom w pracach rekolekcyjnych i misyjnych. S³u-
¿y³ tak¿e w kościele wszelkimi pos³ugami.

Chocia¿ redemptoryści nie prowadzili jeszcze parafii, w latach 1962-1965, 
sam bêd¹c studentem, zainicjowa³ przy kościele redemptorystów duszpaster-
stwo akademickie. Fakt ten świadczy o jego odpowiedzialności za studentów 
w trudnym czasie komunizmu. O tym, ¿e nie by³o to tylko sporadyczne dzia³a-
nie, świadczy zaproszenie o. Emila na jubileusz 25-lecia duszpasterstwa akade-
mickiego w Krakowie „na Górce” u ojców redemptorystów, gdzie honorowano 
go jako jego twórcê. Studia ukoñczy³ w 1965 r. uzyskaniem dyplomu magistra 
na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. W³adys³awa Madydy, za-
tytu³owanej: Wychowawcza funkcja pañstwa w ujêciu Platona i Arystotelesa.

Marzy³ o studiach za granic¹. Interesowa³a go przede wszystkim Francja. 
Jednak po czternastu bezowocnych próbach otrzymania paszportu, przeniós³ 
siê w 1965 r. do Warszawy, gdzie na ATK rozpocz¹³ studia patrystyczne na Wy-
dziale Teologicznym, uwieñczone dyplomem magistra teologii w zakresie 
patrologii, na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. Ma-
riana Michalskiego, pt.: Elementy montanistyczne w eklezjologii Tertuliana przed jego 
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formalnym przejściem na montanizm. W 1968 r. rozpocz¹³ pracê w ATK na stano-
wisku m³odszego, a od 1970 r. starszego asystenta przy Katedrze Patrologii2.

W Warszawie równie¿ by³ duszpasterzem akademickim, w latach 1965-1974, 
przy parafii pod wezwaniem św. Klemensa, by³ tak¿e przy niej (1965-1970) ka-
techet¹ szkó³ średnich oraz pe³ni³ funkcjê duszpasterza akademickiego De-
kanatu Warszawa-Wola. Tu tak¿e do jego zwyczajnych obowi¹zków nale¿a³a 
pomoc w duszpasterstwie w formie spowiedzi, g³oszenia kazañ i homilii, ka-
zañ pasyjnych. Kilkakrotnie równie¿ prowadzi³ rekolekcje wielkopostne i ad-
wentowe oraz rekolekcje dla zakonnic i kleryków seminariów duchownych. 

Mimo tych obowi¹zków od 1970 r. wyk³ada³ patrologiê w Wy¿szym Se-
minarium Duchownym ojców redemptorystów w Tuchowie. Ponadto bra³ 
udzia³ w procesach beatyfikacyjnych polskich s³ug Bo¿ych abpa Zygmun-
ta Szczêsnego Feliñskiego i kard. Stefana Wyszyñskiego oraz czterokrotnie 
w kapitu³ach Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Na zlecenie Akade-
mii pe³ni³ funkcje opiekuna ró¿nych grup studenckich: patrologów, teatru 
ATK (1970-1972), chóru ATK (1972-1977), a tak¿e delegata m³odszych pra-
cowników do Rady Wydzia³u Teologicznego oraz jej sekretarza.

Po uzyskaniu w 1972 r. stopnia naukowego doktora teologii w zakresie pa-
trologii na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. Maria-
na Michalskiego, pt.: Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym cz³owieka, zosta³ 
powo³any na stanowisko adiunkta przy Katedrze Patrologii Wydzia³u Teo-
logicznego ATK. Jako adiunkt o. dr E. Stanula odby³ kilka krótkich sta¿ów 
naukowych za granic¹ – w 1973 r. i w 1980 r. w Instytucie Katolickim w Pary-
¿u, w 1978 r. w Uniwersytecie Villanova (USA), a jako docent w 1989 r. w Ka-
tolickim Uniwersytecie w Salwadorze (Brazylia).

W 1982 r. o. Emil Stanula habilitowa³ siê na Wydziale Teologicznym ATK 
na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i rozprawy pt. Czynniki 
kszta³tuj¹ce sens biblijny w ujêciu św. Hilarego z Poitiers, której recenzentami byli: 
ks. prof. dr hab. Stanis³aw Grzybek (PAT), prof. dr hab. Jan Sulowski (PAN) 
i prof. dr hab. Anna Świderkówna (UW). Wkrótce potem zosta³ powo³any 
na kierownika Katedry Historii Literatury i Teologii Patrystycznej Zachodu, 
a w 1983 r. na stanowisko docenta Wydzia³u Teologicznego ATK. Po wyodrêb-
nieniu siê w 1978 r. z Wydzia³u Teologicznego nowego Wydzia³u Kościelnych 
Nauk Historycznych i Spo³ecznych by³ w latach 1988-1990 jego prodzieka-
nem, a w latach 1993-1996 dziekanem. 30 października 1989 r. uzyska³ tytu³ 
profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, natomiast 1 sierpnia 1993 
r. profesora zwyczajnego ATK w Warszawie. Przez d³ugi okres by³ cz³onkiem, 
a w latach 1987-1990 przewodnicz¹cym Senackiej Komisji Wydawniczej oraz 
cz³onkiem Senackiej Komisji Bibliotecznej, a od 1993 r. jej przewodnicz¹cym. 
Od 1997 r. jest cz³onkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Pracow-

2  Powy¿sze informacje, a tak¿e dwa nastêpne rozdzia³y dotycz¹ce ¿ycia i pracy ojca Emila Stanuli po-
chodz¹ z pracy Alicji Stêpniewskiej opublikowanej w „Vox Patrum” 17: 1998, s. 32-33.
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ników Naukowych ATK. W latach osiemdziesi¹tych pe³ni³ funkcjê rzeczni-
ka Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich.

PRACA DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Jako nauczyciel akademicki o. Emil Stanula prowadzi³ wszystkie formy 
dydaktyczne przewidziane przez szko³y wy¿sze: æwiczenia, konwersatoria, 
proseminaria, seminaria, wyk³ady kursoryczne i monograficzne; ponadto 
uczestniczy³ wielokrotnie w przewodach promocyjnych zarówno na w³asnej, 
jak i na innych uczelniach, bêd¹c recenzentem rozpraw. Æwiczenia opiera³y 
siê na lekturze tekstów patrystycznych w jêzykach oryginalnych (m.in. w la-
tach 1968-1975 analizowa³ wybrane fragmenty pism greckich: Didache, Listy 
św. Ignacego Antiocheñskiego, Filokaliê Orygenesa, Listy Bazylego Wielkie-
go oraz ³aciñskich: Tertuliana, Cypriana, Hilarego z Poitiers i Augustyna), 
jak i na przek³adach dzie³ pisarzy ze staro¿ytności klasycznej i patrystycznej, 
a prowadzone by³y zw³aszcza pod k¹tem antropologii, eklezjologii, historii 
dogmatów, egzegezy, ¿ycia codziennego staro¿ytnych chrześcijan, ich ducho-
wości i ¿ycia ascetyczno-moralnego.

Na jego proseminariach, po krótkim wprowadzeniu do metodologii pracy 
naukowej, studenci zapoznawali siê z pomocami do badañ patrystycznych, 
a nastêpnie podejmowali siê napisania krótkich prac. O. Stanula prowadzi³ 
trzy rodzaje seminariów: magisterskie3, tematyczne, których problematykê 

3  Tytu³y naukowe uzyska³o 31 osób: ks. Ignacy Tomczyk, Ma³¿eñstwo monogamiczne w argumen-
tacji Tertuliana, Warszawa 1973; Jadwiga Mazur, Poziom intelektualny i moralny kleru w III wie-
ku na podstawie Listów św. Cypriana, 1974; ks. Jan Dyrda, Powszechne kap³añstwo wiernych 
w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna, 1974; ks. Stanis³aw Garncarz, Judeochrześcijañskie 
elementy chrystologiczne wed³ug J. Danielou, 1976; ks. Stanis³aw Kucharewicz, Elementy pier-
wotnej katechezy o Trójcy św. w „De Trinitate” Nowacjana, 1976; ks. Józef Pohla, Walka o jednośæ 
Kościo³a w Listach św. Bazylego, 1976; ks. Tomasz Tarczyñski, Dzieje zbawienia cz³owieka w „Pañ-
stwie Bo¿ym” św. Augustyna, 1976; ks. Jerzy Wojciak, Stan intelektualny i moralny biskupów na 
podstawie Listów św. Grzegorza Wielkiego, 1976; ks. Kazimierz Helon, Duszpasterska troska 
o duchowieñstwo w Listach św. Bazylego, 1977; ks. Leon Szczêsny £azarczyk, Funkcje apologii 
wczesnochrześcijañskiej wed³ug J. Danielou, 1977; ks. Gerard Wysocki, Mo¿liwości badañ teo-
logicznych wed³ug „Preskrypcji przeciw heretykom” Tertuliana, 1977; Dorota Góral, Koncepcja 
chrześcijañskiej doskona³ości w korespondencji św. Hieronima, 1977; ks. Tadeusz Ko³osowski 
SDB, Stan pierwotny cz³owieka w ujêciu św. Hilarego z Poiters, 1977; O. S³awomir Paw³owicz 
CSsR, Wolnośæ dzieci Bo¿ych jako owoc odkupienia w Listach św. Paw³a Aposto³a, 1977; ks. Adam 
Palczak, Typologia sakramentów w katechezach mistagogicznych św. Cyryla Jerozolimskiego, 1978; 
ks. Jan Szponarski, Duszpasterski charakter egzegezy Pisma św. w „Hexameronie” św. Ambro¿e-
go, 1978; Ma³gorzata Janina Borowicz, Chrzest w „Testimoniach” św. Cypriana, 1980; ks. Grze-
gorz Tulig³owicz, Typologia chrztu świêtego w traktacie Tertuliana „De baptismo”, 1980; 
O. Rajmund Dorawa CSsR, Typologiczna a alegoryczna interpretacja Pisma św. w „Tractatus my-
sterion” św. Hilarego z Poitiers, 1982; Anna Urszula Korab, Źród³a do historii cudownych obra-
zów Chrystusa z Kamuliana, 1983; Robert Kos, Apologia chrześcijañska w dziele Orygenesa 
„Przeciw Celsusowi”, 1983; Jan Barcz, Krytyka chrześcijañstwa II wieku w dziele Celsusa „S³owo 
Prawdy”, 1983; ks. Stanis³aw Rawski, Symbolika ofiar starotestamentalnych wed³ug Orygenesa, 
1984; Tomasz Czajkowski Teologia Modlitwy Pañskiej w ujêciu Tertuliana i św. Augustyna, 1988; 
Joanna Suska, Rodzina i jej funkcje w ujêciu Tertuliana, 1988; S³awomir Janowski, Koncepcja har-
monii w „De musica” św. Augustyna, 1992; Ma³gorzata Anna Lipiñska, Latynizacja pojêæ grec-
kich na podstawie „Komentarza do pierwszego listu świêtego Jana” Augustyna i wybranych dzie³ 
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ustala³ profesor, a studenci opracowywali pisemnie pewne aspekty danego 
tematu4 i doktoranckie, prowadzone od 1983 roku5.

Do tematów wyk³adów kursorycznych na specjalizacji patrystycznej w cy-
klu trzyletnim nale¿a³y: pocz¹tki ³aciñskiej literatury patrystycznej (II-III w.); 
literatura patrystyczna w IV i V w.; schy³ek literatury i teologii patrystycznej 
na Zachodzie. Zajêcia dla studentów zaocznych w Gorzowie i Czêstochowie 
koncentrowa³y siê na historii kultury staro¿ytnego Kościo³a, natomiast tema-
tem wyk³adów by³ zarys literatury i teologii patrystycznej.

Wyk³ady monograficzne, prowadzone od 1985 r., obejmowa³y zagad-
nienia: Tertulian i jego dzie³o; św. Cyprian – ojciec eklezjologii; św. Hi-
lary jako egzegeta; eklezjologia św. Hilarego z Poitiers; św. Augustyn, 
a manicheizm; św. Augustyn i donatyzm; św. Augustyn i pelagianizm; istota 
augustynizmu; problem pracy w pismach Ojców Kościo³a; ¿ycie monastycz-
ne na Zachodzie. O. Stanula by³ tak¿e autorem 7 recenzji prac habilitacyjny-
ch6 i 12 recenzji rozpraw doktorskich7.

Kierunki badañ naukowych o. Stanuli wyznacza³y g³ównie trzy czynni-
ki: jego osobiste zainteresowania, wydawanie przezeñ patrystycznej serii t³u-
maczeniowej, pt.: Pisma Starochrześcijañskich Pisarzy oraz dydaktyka. Osobiste 

Tertuliana, 1995; Magdalena Kamila B³aszczak, Teatry i amfiteatry Galii Lugdunesis w świetle ba-
dañ archeologicznych, 1996; ks. Krzysztof Kawczyñski, Mowy 181-183 Świêtego Augustyna. Wstêp, 
przek³ad, komentarz, 1998; Izabela Adrianna Dubowska, Powstawanie ksi¹¿ki w staro¿ytności 
chrześcijañskiej, 1998; Dorota £opiñska, Ochrona ¿ycia cz³owieka poczêtego w wybranych pi-
smach starochrześcijañskich pisarzy, 1998.

4  Np. zasady egzegetyczne w Tractatus mysteriorum św. Hilarego z Poitiers; Ambrozjaster – problem 
autora i jego pism; poezja Hilarego z Poitiers; aktualnośæ pism patrystycznych; chrzest w pismach 
Tertuliana.

5  Rozprawy doktorskie: ks. Tadeusz Czapiga, Nauka Grzegorza Z Elwiry o cz³owieku, 1988; ks. Stefan 
Grabowski, Duszpasterska dzia³alnośæ Chromacjusza z Akwilei, 1992; ks. Tadeusz Ko³osowski SDB, 
Chrystianizacja wsi wed³ug pism św. Cezarego z Arles, 1992.

6  3 – dla pracowników KUL-u, 2 – dla habilituj¹cych siê na Uniwersytecie Warszawskim, po jednej dla 
ATK i PAT -u w Krakowie. Recenzje habilitacyjne: ks. Augustyn Eckmann, Dialog świêtego Augusty-
na ze światem pogañskim w świetle jego korespondencji, KUL 1987; ks. Jan Gliściñski, Polityka kościel-
na św. Hilarego o z Poitiers, A TK 1990; Anna Nawrocka, Problem szczêścia w filozofii Cycerona, UW 
1990; ks. Antoni Swoboda, Pojêcie przyjaźni w listach św. Paulina z Noli i św. Sydoniusza Apolinare-
go, UW 1995; ks. Jerzy Pa³ucki, Świêty Ambro¿y jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, 
KUL 1996; ks. Antoni ̄ urek, Duszpasterz koñca epoki patrystycznej. To¿samośæ kap³añska w świetle 
„De vita contemplativa” Juliana Pomeriusza, PAT 1998; ks. Stanis³aw Longosz, Dramat i teatr staro-
¿ytny w ocenie pisarzy wczesnochrześcijañskich, KUL 1998.

7  2 – dla ATK, 4 – dla KUL-u, 3 – dla UW, 2 – dla PAT-u w Krakowie, 1 dla Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Recenzje rozpraw doktorskich: ks. Jerzy Pa³ucki, Chrystus Boski Lekarz, Wychowawca 
i Nauczyciel w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, KUL 1988; ks. Andrzej Wiêckowski; Kon-
cepcja odnowy moralnej ¿ycia chrześcijañskiego w pismach papie¿a Leona Wielkiego, KUL 1989; 
ks. Piotr Paciorek, Pismo świête jako regu³a wiary i moralności Kościo³a na podstawie „Enarra-
tiones in Psalmos” świêtego Augustyna, KUL 1991; ks. Leon Nieścior, Anachoreza w pismach 
Ewagriusza z Pontu, A TK 1993; ks. Feliks Kowal, Problem Schizmy Akacjañskiej w dzie³ach św. 
Gelazego (496), KUL 1994; ks. Jan ̄ elazny, Chrystus – Najwy¿szy Kap³an. Studium chrystologicz-
ne na podstawie „Homilii do Listu do Hebrajczyków” Jana Chryzostoma, PAT 1995; ks. Bogdan 
Czy¿ewski, Elementy chrystologii w „Komentarzu do Zachariasza” Dydyma Aleksandryjskiego, 
ATK 1995; ks. Mariusz Szram, Chrystus – M¹drośæ Bo¿a wed³ug Orygenesa, KUL 1996; Dariusz 
Kar³owicz, Mêczeñstwo jako kategoria filozoficzna, PAN Warszawa 1997; Marcin Masny, Chrze-
ścijanie i s³u¿ba wojskowa do koñca IV wieku, A TK 1997; Piotr Siejkowski, Klemens Aleksandryj-
ski a Plotyn. Dwie drogi zjednoczenia z Absolutem, UW 1998; Jacek Zieliñski, Wp³yw systemu 
filozoficzno-teologicznego Filona z Aleksandrii na myśl Orygenesa, UW 1998.
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zainteresowania ujawni³y siê ju¿ w jego pracach dyplomowych, pocz¹wszy 
od studiów filologicznych na UJ w Krakowie i studiów teologicznych na 
ATK w Warszawie, poprzez doktorat i habilitacjê, gdzie na czo³o wysunê³y 
siê antropologia filozoficzna i teologiczna oraz eklezjologia i egzegeza patry-
styczna, a fascynacja t¹ dziedzin¹ wiedzy trwa³a do koñca ¿ycia. Ulubiony-
mi jego autorami okazali siê Tertulian i Hilary z Poitiers, którego wszystkie 
pisma prze³o¿y³ na jêzyk polski. Owocem tych zainteresowañ jest a¿ 212 pu-
blikacji, w tym 3 ksi¹¿ki.8

Problemy zwi¹zane z publikowanymi przek³adami dzie³ literatury patry-
stycznej w serii Pisma Starochrześcijañskich Pisarzy, dotycz¹ce konieczności umiej-
scowienia w kontekście historycznym wydawanego pisma autora staro¿ytności 
chrześcijañskiej, umo¿liwienia jego zrozumienia wspó³czesnemu czytelni-
kowi oraz zwrócenia uwagi na aktualnośæ myśli autora drukowanego dzie³a, 
zmusza³y o. Stanulê do podejmowania dodatkowych studiów, badañ, anali-
zy, a tak¿e lektury polskiej i obcojêzycznej literatury. Wynikiem tych studiów 
i badañ jest opracowanie oko³o 70% wstêpów do poszczególnych tomów se-
rii. W odniesieniu do pism Orygenesa i św. Augustyna wprowadzenia te, ra-
zem wziête, mog¹ byæ traktowane jako monografie. Informacje biograficzne 
zosta³y w nich po³¹czone z elementami historyczno-kulturowymi, na tle któ-
rych umieści³ o. Stanula doktrynê antropologiczn¹, eklezjologiczn¹ i egze-
getyczn¹ omawianych autorów.

Wreszcie prace naukowe zwi¹zane z dydaktyk¹. Poniewa¿ do w³aściwego 
studium akademickiego brak by³o odpowiednich podrêczników, dlatego 
wspó³pracuj¹c z Instytutem Wydawniczym „PAX”, o. Stanula stara³ siê udo-
stêpniæ studentom patrologii i antyku chrześcijañskiego przek³ady podrêczni-
ków o światowej renomie, publikowane b¹dź jako skrypty, b¹dź te¿ ksi¹¿ki.9 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Najwiêksze zas³ugi o. E. Stanuli sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do or-
ganizowania pracy naukowej, a zw³aszcza patrystycznej dzia³alności wydaw-
niczej. Ju¿ w 1970 r. próbowa³ przeprowadziæ modyfikacjê programu studiów 
patrystycznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Do tego bo-

8  Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym cz³owieka. Studium z zakresu antropologii teologicz-
nej (SACh I 2), Warszawa 1977; Czynniki kszta³tuj¹ce sens biblijny w ujêciu św. Hilarego z Poitiers 
(SACh IV), Warszawa 1984; Rodzina ani od świata oddzielona, ani obca radości zbawienia. My-
śli Ojców Kościo³a, Warszawa 1995; 25 artyku³ów, 6 przek³adów pism Tertuliana i 6 przek³adów 
pism Hilarego z Poitiers (przygotowanych do druku), 15 recenzji i sprawozdañ, 97 hase³ s³owni-
kowych lub encyklopedycznych oraz 65 opracowañ redakcyjnych ³¹cznie ze wstêpami i indeksa-
mi. Por. S. Longosz, Wykaz drukowanych prac o. prof. E. Stanuli, „Vox Patrum” 17:1997, s.15-27.

9  Z jego inicjatywy powsta³y przek³ady: J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrześcijañskiej, Warszawa 1988; 
B. Altanek, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990; Ks. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, 
t. I-II, Warszawa 1975 i 1982; tom III czeka na druk od 1985 r. w Instytucie Wydawniczym Pax. 
Gotowe s¹ równie¿ t³umaczenia pozycji: J. Quasten, Wprowadzenie do patrologii, t. III (z francuskie-
go) i tom IV (z w³oskiego).
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wiem czasu patrologia by³a jedn¹ z katedr Wydzia³u Teologicznego i mia³a 
charakter pomocniczy do studium teologii. W 1970 r. odchodz¹cy na eme-
ryturê ks. prof. Michalski sugerowa³, aby studia patrystyczne w ATK nie 
tylko wspomaga³y teologiê, ale równie¿ przygotowywa³y do nauczania pa-
trologii w seminariach duchownych, a wiêc mia³y charakter specjalizacyjny. 
Pod wp³ywem tej sugestii, opieraj¹c siê na programie studiów patrystycznych 
Instytutu Katolickiego w Pary¿u oraz Instytutu Patrystycznego Augustinianum 
w Rzymie, o. Stanula stworzy³ i opracowa³ program studiów patrystycznych 
w ATK, uwzglêdniaj¹cy studium jêzyków antycznych oraz studium historii 
staro¿ytnego Kościo³a, a na podstawie tych obydwu dziedzin studium zasad-
nicze historii literatury i teologii patrystycznej. Konkretyzacja tego programu 
nast¹pi³a jednak dopiero w 1986 r., kiedy to uda³o mu siê wspó³tworzyæ trzy 
katedry patrystyczne: Historii Literatury i Teologii Patrystycznej Wschodu, 
Historii Literatury i Teologii Patrystycznej Zachodu oraz Historii Kościo³a 
Staro¿ytnego. Pe³ni¹c funkcjê dziekana (1993-1996) Wydzia³u Kościelnych 
Nauk Historycznych i Spo³ecznych, doprowadzi³ w 1995 r. do powstania 
Katedry Filologii Patrystycznej i wy³onienia siê z Katedry Historii Literatu-
ry i Teologii Patrystycznej Wschodu – Katedry Historii Literatury i Teologii 
Orientalnej. Od 1987 r. wspó³organizowa³ raz w roku jednodniowe tematycz-
ne sesje patrystyczne w ATK dla wszystkich chêtnych pracowników i sympa-
tyków antyku chrześcijañskiego w Polsce.

O. Emil Stanula mia³ równie¿ zasadniczy udzia³ w powo³aniu Sekcji Pa-
trystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. To w jego mieszka-
niu odbywa³a siê wiêkszośæ wcześniejszych posiedzeñ, na których omawiano 
jej za³o¿enia i redagowano statut. Gdy 3 listopada 1977 r. dosz³o do jej ukon-
stytuowania w Lublinie, zosta³ pierwszym sekretarzem zarz¹du (1977-1983), 
bior¹c udzia³ prawie we wszystkich jej dorocznych spotkaniach.

Sta³e kontakty naukowe utrzymywa³ równie¿ z wieloma akademickimi 
ośrodkami zagranicznymi i krajowymi.10 Tak na przyk³ad w 1992 r. by³ za-
proszony jako delegat Polski, razem z ks. S. Longoszem na miêdzynarodowe 
sympozjum w Strasburgu organizowane przez Radê Europy na temat: Ojcowie 
Kościo³a u źróde³ Europy. Serdeczne kontakty utrzymywa³ te¿ od pocz¹tku z Miê-
dzywydzia³owym Zak³adem Badañ nad Antykiem Chrześcijañskim KUL, 
bior¹c prawie zawsze czynny udzia³ w organizowanych przezeñ ogólnopol-
skich sympozjach naukowych. Od 1986 r. by³ sta³ym recenzentem wydawni-
czym kolejnych tomów Vox Patrum. Z wdziêczności za tê pomoc i wspó³pracê 
Rada Naukowa Vox Patrum na zebraniu 18 grudnia 1996 r. wyda³a na jego cześæ 
ksiêgê pami¹tkow¹ w uznaniu jego zas³ug dla patrystyki polskiej.

By³ cz³onkiem kilku towarzystw naukowych; oprócz wspomnianej wy-
¿ej Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej 

10  Np. z Instytutem Katolickim w Pary¿u oraz Instytutem „Sources Chretiennes” w Lyonie.
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nale¿a³ do Polskiego Towarzystwa Filologicznego, jak równie¿ do Associa-
tion Intemationale d’tudes Patristiques (od 1980 r.) i Association des Amis de „Sources 
Chretiennes” (od 1990). O. Stanula propagowa³ i popularyzowa³ treści wcze-
snochrześcijañskie tak¿e poprzez ró¿norodne odczyty i prelekcje na tema-
ty patrystyczne. W Polskim Radio mia³ trzykrotnie pogadanki na temat 
św. Augustyna; z cyklem okolicznościowych odczytów wystêpowa³ w Wy¿-
szym Seminarium Duchownym Ojców Redemptorystów w Tuchowie, 
Warszawie oraz w Bia³ymstoku; dla m³odzie¿y w ramach duszpasterstwa aka-
demickiego prowadzi³ cykl wyk³adów patrystycznych przy parafii św. Kle-
mensa w Warszawie; wyg³asza³ równie¿ odczyty dla sióstr loretanek i sióstr 
zmartwychwstanek w Warszawie.

Nazwisko o. E. Stanuli kojarzy siê zw³aszcza i kojarzyæ siê bêdzie 
w przysz³ości z wydaniem najwiêkszej w historii kultury polskiej 61-to-
mowej patrystycznej serii przek³adów – Pisma Starochrześcijañskich Pisarzy 
oraz kilku innych patrystycznych pozycji. Gdy w 1968 r. przywieziono 
z Wroc³awia do Warszawy kilkanaście obszernych tomów rêkopisów prze-
k³adów pism Ojców Kościo³a dokonanych przez redemptorystê o. W³a-
dys³awa Szo³drskiego i zaoferowano do publikacji rektorowi ATK ks. prof. 
J. Iwanickiemu, ten chc¹c zrealizowaæ to dzie³o w zaniechanej poznañskiej 
serii Pisma Ojców Kościo³a, której redakcjê planowano przenieśæ do Warszawy 
i umieściæ przy Katedrze Patrologii ATK, zleci³ za³atwienie tej kwestii m³o-
demu adiunktowi, doktorowi Emilowi Stanuli. Kiedy jednak Ksiêgarnia Św. 
Wojciecha zdecydowa³a siê kontynuowaæ wydawanie serii Pisma Ojców Kościo-
³a, o. Stanula razem z innymi pracownikami Katedry Patrologii ATK posta-
nowi³ stworzyæ now¹ seriê patrystyczn¹, której pocz¹tkiem mia³y byæ gotowe 
przek³ady o. W. Szo³drskiego. Za jego staraniem powo³ano Komitet Redak-
cyjny, ustalono ogólne zasady dzia³alności wydawniczej, a nowej serii, której 
4 pierwsze tomy ukaza³y siê ju¿ w 1969 r., nadano nazwê Pisma Starochrześcijañ-
skich Pisarzy11. Do chwili obecnej ukaza³o siê 61 tomów, zawieraj¹cych ponad 
200 tytu³ów pism Ojców Kościo³a dot¹d niet³umaczonych na jêzyk polski. 
O. E. Stanula by³ najpierw zastêpc¹ redaktora tej monumentalnej serii, a od 
1972 r. do śmierci by³ redaktorem naczelnym, odpowiedzialnym za stronê 
merytoryczno-stylistyczn¹ oraz autorem wiêkszości wstêpów i indeksów, 
a tak¿e planu dalszych t³umaczeñ dzie³ patrystycznych.

Nie na tym jednak koñczy siê patrystyczna dzia³alnośæ wydawnicza o. Sta-
nêli. W 1977 r. wspó³uczestniczy³ w utworzeniu drugiej serii patrystycznej 
ATK, publikuj¹cej rozprawy i t³umaczenia: Studia Antiquitatis Chñstianae12, bê-
d¹c od pocz¹tku zastêpc¹ redaktora naczelnego. W 1978 r. zainicjowa³ wyda-
wanie ma³ego Biuletynu Patrystycznego, ukazuj¹cego siê najpierw 3 razy w roku 

11  Por. S. Longosz, „Pisma Starochrześcijañskich Pisarzy” na tle innych polskich serii patrystycznych, SACh 11: 1995, 
s. 63-66.

12  Dot¹d ukaza³o siê 13 tomów.
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jako dodatek do Collectanea Theologica, a od 1995 r. w Saeculum Christianum – pe-
riodyku Wydzia³u Kościelnych Nauk Historycznych i Spo³ecznych ATK.

Przedstawiona dzia³alnośæ o. prof. dr hab. Emila Stanuli jest wyj¹tkowo 
bogata i wszechstronna. W latach: 1975, 1976, 1982, 1984, 1989 i 1996 w uzna-
niu za ni¹ otrzyma³ 6 nagród rektorskich, 2 nagrody ministra za osi¹gniê-
cia w dziedzinie badañ naukowych w 1977 i 1988 r., Srebrny Krzy¿ Zas³ugi 
w 1979 r. i Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1990 r. Gdyby nie 
osobista skromnośæ ojca Stanuli, móg³by śmia³o o sobie powiedzieæ za Ho-
racym: Exegi monumentum aere perennius.

ZMAGANIE SIĘ Z CHOROBĄ I ŚMIERĆ

Wiadomośæ o problemach ze zdrowiem o. Emila zaskoczy³a wszystkich, 
którzy go znali. Mia³ przecie¿ dopiero 50 lat. Praca na uczelni dawa³a mu ol-
brzymi¹ satysfakcjê, a kariera akademicka by³a dopiero przed nim. By³ po 
habilitacji i mia³ zostaæ wybrany na dziekana Wydzia³u Kościelnych Nauk 
Historycznych i Spo³ecznych.

Choroba nowotworowa nie liczy³a siê jednak z tymi planami i zaatako-
wa³a jego wêz³y ch³onne. Pobyt i leczenie w szpitalu przy ul. Banacha w War-
szawie pocz¹tkowo by³y dla niego wielkim ciosem. Czasem jakby brakowa³o 
mu nadziei, gdy z³ośliwa niemoc stanê³a do walki z jego silnym organizmem 
i pragnieniem ¿ycia. Po chemioterapii powoli powraca³ do zdrowia, a tym sa-
mym do pracy na uczelni i kontaktu ze studentami. Wiedzia³, ¿e ¿ycie zosta³o 
mu darowane z ³aski Boga. Mia³ świadomośæ, ¿e ogromna ilośæ ludzi trwa³a 
na modlitwie w jego intencji. Kolejne lata i miesi¹ce ¿ycia zamieni³ na sp³a-
canie tego d³ugu wdziêczności, świadcz¹c dobroæ wszêdzie tam, gdzie spo-
tyka³ siê z ludźmi. Nic wiêc dziwnego, ¿e na Akademii Teologii Katolickiej 
studenci uwa¿ali go za wielkiego cz³owieka i profesora, który zawsze mo¿e 
pomóc i nikogo nie skrzywdzi. Uwa¿a³, ¿e powróci³ do pracy jakby tylko po 
d³u¿szych wakacjach i burzy³ siê, gdy pytano go o zdrowie. Uwa¿a³, ¿e wy-
starczy popatrzeæ na wykonywane przezeñ obowi¹zki, by wiêcej nie zadawa-
no takich pytañ.

W tym czasie bardziej zbli¿y³ siê do swojej rodziny, któr¹ zostawi³ na pro-
gu m³odości. Zbyt wcześnie wyruszy³ z domu, by ten fakt nie oddali³ go od 
najbli¿szych. M³odsze rodzeñstwo, paradoksalnie, patrzy³o na niego z po-
dziwem bardziej jako na kap³ana, ni¿ na brata. Prawdziwie pod dach rodzin-
ny wróci³ ju¿ jako dojrza³y cz³owiek i to podczas pobytu we Francji w 1973 
r., gdzie spotka³ siê ze swoj¹ siostr¹ Teres¹, zakonnic¹, ma³¹ siostr¹ Jezusa. Po 
raz pierwszy mieli czas dla siebie i wśród wielu rozmów i zwierzeñ powrócili 
do rodzinnego domu, aby jeszcze pe³niej odkryæ i doceniæ tamten czas. Dla 
Emila by³o to wyj¹tkowe prze¿ycie i odt¹d, kiedy tylko móg³, odwiedza³ ro-
dzinê i wpada³ do Szerzyn. Korzysta³ te¿ z ka¿dego zaproszenia tamtejszych 
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ksiê¿y proboszczów, którzy bardzo go cenili jako kap³ana i profesora. Bywa-
³o, ¿e rodzeñstwo zmawia³o siê na jak¹ś uroczystośæ do rodzinnego domu. 
W ostatnich latach takie rodzinne zjazdy wyznacza³y wizyty brata Czes³awa, 
biskupa z Brazylii.

Ostatni raz o. Emil przyby³ do Szerzyn we wrześniu 1999 r. Obecni byli 
ks. bp Czes³aw, s. Teresa – ma³a siostra Jezusa, o. Zdzis³aw, redemptorysta 
z Burkina Faso, bratanek o. Emila i gospodarz spotkania – Dolek z rodzi-
n¹. Zdjêcie, które upamiêtni³o to spotkanie, wyraźnie ukazuje, ¿e o. Emil 
by³ ju¿ bardzo chory. Rzeczywiście, miesi¹c później rozpocz¹³ swoj¹ ostatni¹ 
drogê. Okaza³o siê, ¿e choroba po dziesiêcioletnim okresie spokoju konty-
nuowa³a swoje dzie³o. Ciê¿ko chory zdecydowa³ siê udaæ do szpitala, jednak 
¿adne zabiegi nie mog³y ju¿ pomóc. Ukaza³y raczej spustoszenie organizmu 
dokonane przez nowotwór.

W tym czasie o. Emil przeszed³ w swojej świadomości wielk¹ drogê od 
nadziei powrotu do zdrowia do nadziei spotkania z Bogiem. Wiedzia³, ¿e 
odchodzi³ i z pe³nym spokojem oczekiwa³ na śmieræ. W rozmowach pos³u-
g¹ i dobrym s³owem s³u¿yli mu najbli¿si, którzy pragnêli mu sp³aciæ d³ug 
wdziêczności, a przede wszystkim rodzona siostra Teresa. Z ni¹ rozmawia³ 
tylko o chwale m¹drego ¿ycia, dobroci Boga, wdziêczności ludziom za ich 
¿yczliwośæ i tak przygotowywa³ siê na śmieræ. Po trzech operacjach zmar³ 16 
grudnia 1999 r. w Warszawie.

Pogrzeb zgromadzi³ ca³¹ uczelniê, wielk¹ liczbê rozmodlonych i ¿egna-
j¹cych go przyjació³ oraz wspó³braci. Przybyli trzej biskupi, ks. bp S. Ste-
fanek – ordynariusz siedlecki, ks.bp Dembowski – ordynariusz w³oc³awski 
i ks. bp Duś – sufragan warszawski, który przewodniczy³ Eucharystii. W imie-
niu wspó³braci zmar³ego po¿egna³ o. Rêbacz, a w imieniu środowiska nauko-
wego i Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyñskiego – rektor ks. prof. Roman 
Bartnicki oraz ks. prof. Stanis³aw Longosz.

Obecnośæ wielu sióstr zakonnych, studentów, absolwentów Uniwersyte-
tu kard. Stefana Wyszyñskiego, świadczy³a, jak bliski by³ im kap³an, wyk³a-
dowca i profesor Emil Stanula. Pozosta³a po nim pamiêæ dobrego cz³owieka, 
rozumiej¹cego problemy, pomagaj¹cego w potrzebie oraz niezwykle praco-
witego. Do wszystkiego w ¿yciu dochodzi³ pracowitości¹ opart¹ na dobroci 
i tak wszed³ do wesela swego Pana.
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TEOLOGIE W SZKOLE
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W XII WIEKU

W XII stuleciu szko³a katedralna w Chartres prze¿ywa³a okres swego roz-
kwitu•. Dzia³a³o tam wielu wybitnych uczonych, z których wspomnieæ tu 
nale¿y Bernarda i Teodoryka, Gilberta de la Porree, Wilhelma z Conches i Kla-
renbalda z Arras. Trzej z nich pozostawili po sobie komentarze do Opuscula 
sacra Boecjusza, który cieszy³ siê tak wielkim powa¿aniem, ¿e ca³y wiek XII 
nazwano aetas boethiana. W tym środowisku naukowym wypracowano idea³ 
uczonego. Na powa¿anie zas³ugiwa³ ten, kto mia³ coś do powiedzenia jako me-
todolog nauki, w tym teologii, interesowa³ siê kosmologi¹ i kosmogoni¹ oraz 
broni³ przed heretykami i wyk³ada³ katolick¹ prawdê wiary o Trójcy św. 

W traktacie De Trinitate Boecjusz przedstawi³ dowód objawionej prawdy 
o Bogu jednym, ale w trzech Osobach1. W drugim rozdziale tego traktatu mi-
strzowie z Chartres znaleźli zwiêz³y wyk³ad teorii nauki, a w³aściwie filozofii 
teoretycznej, do której obok fizyki i matematyki nale¿y teologia. Na temat fi-
lozofii praktycznej oraz logiki wypowiedzia³ siê bowiem w innych pismach2. 
Klarenbald z Arras pisze podobnie3. Przedmiotem fizyki s¹ formy bytów ma-
terialnych. Podobnie jest w matematyce. W niej bada siê bowiem formy tych 
bytów, ale ju¿ w oderwaniu od materii, chocia¿ te bez materii istnieæ nie mo-
g¹. Teolog wreszcie zajmuje siê badaniem Boga, a wiêc takiej rzeczywistości, 

•  Niniejszy tekst jest polsk¹ wersj¹ referatu Die Theologien in der Schule von Chartres im XII Jahrhundert wyg³o-
szonego podczas konferencji Die Theologie von Anselm bis Abaelard zorganizowanej przez Graduierter-Kol-
leg Uniwersytetu w Tuebingen i Anselmsforschunggesellschaft, która odby³a siê w Stuttgarcie w dniach 
30 VII 2004 – 2 VII 2004.

1  «... ex intimis sumpta philosophiae disciplinis novorum verborum significationibus velo». PL 64, 1249 A.
2  Por. Dialogi in Porphyrium a Victorino translati, PL 64, 11A-12A; Commentaria in Porphyrium a se translatum, 

PL 64, 73A-74D; In topica Cyceronis commentaria, PL 64, 1044D-1045C; De differentiis topicis, PL 64, 1173C.
3  „Sed logica atque ethica praetermissis theoricam partiamur, donec eam partem eius attingerimus, cui libellum istum suppo-

ni non dubium habeatur. Theoricae enim sive speculativae partes tres esse dignoscuntur, id est mathematica, physica atque 
theologia”. W. Jansen, Der Kommentar des Clarfenbaldus von Arras zu Boethius De Trinitate, Breslau 1926, s. 27* 
(2-6).
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która nigdy nie jednoczy siê z materi¹. A skoro zjednoczenie formy z mate-
ri¹ jest powodem zmiany, wobec tego fizyka bêdzie nauk¹ o rzeczywistości 
zmiennej, a dwie pozosta³e nauki teoretyczne o rzeczywistości niezmiennej4. 
Ka¿da z nauk teoretycznych posiada wiêc odrêbny przedmiot i w ka¿dej 
z nich nale¿y pos³ugiwaæ siê inn¹ metod¹ badawcz¹. Fizykê – stwierdzi³ Bo-
ecjusz – trzeba budowaæ metod¹ rozumow¹. W matematyce winna byæ zasto-
sowana metoda, przy pomocy której do tego stopnia zosta³aby wyæwiczona 
w³adza poznawcza, by umo¿liwiæ poznanie Boga. W teologii zaś nale¿y po-
stêpowaæ intelektualnie5.

1. TEOLOGIA W SYSTEMIE NAUK

Na ¿ycie ludzkie – napisa³ Klarendald z Arras – sk³adaj¹ siê trzy nieroz-
³¹czne od siebie zakresy dzia³añ, to jest myślenie, mowa i dzia³anie, przy czym 
dzia³anie wynika z dwóch poprzednich. I jeśli dwa poprzednie s¹ rozumne, 
to wypada dzia³aæ wed³ug wskazañ przez nich wypracowanych. W przeciw-
nym wypadku nale¿y poniechaæ dzia³ania6.

W komentarzach Teodoryka z Chartres do De Trinitate Boecjusza znajdu-
j¹ siê dwie klasyfikacje nauk określanych wspólnym mianem filozofii. Tê zaś 
definiuje etymologicznie, podaj¹c ³aciñskie terminy, które s¹ równoznaczne 
greckim s³owom philos i sophia. Pierwszy z nich przek³ada siê na ³aciñski amor 
b¹dź studium, a drugi – sapientia – pojmowana jest jako prawdziwe poznanie 
rzeczy niezmiennych7. Nie ma natomiast we wspomnianych wy¿ej komen-
tarzach podzia³u trójcz³onowego, którego podstawê stanowi przedmiot filo-
zofii. Przyjêcie takiego kryterium pozwala Teodorykowi wyró¿niæ trzy dzia³y 
filozofii. Ten jej dzia³, w którym przedmiotem badania s¹ pojêcia, nazywa 
on logik¹. Etyka – druga nauka filozoficzna – ma za swój przedmiot czyny 
ludzkie. Wreszcie trzeci dzia³ – zwany filozofi¹ teoretyczn¹ – jest badaniem 
przyczyn rzeczy8. W tym – trójcz³onowym – podziale znalaz³a siê logika jako 
jedna z nauk filozoficznych. Równie¿ i w tym wypadku Teodoryk powtarza 

4  „Nam cum tres sint speculativae partes, naturalis, in motu, inabstracta, (...), id est inseparabilis: considerat enim corpo-
rum formas cum materia, quae a corporibus actu separari non possunt, quae corpora in motu sunt, (...). Mathematica, 
sine motu, inabstracta: haec enim formas corporum speculatur sine materia, ac per hoc sine motu; quae formae cum in 
materia sint, ab ea separari non possunt. Theologica, sine motu, abstracta atque separabilis: nam Dei substanbtia, et ma-
teria et motu caret”. PL 64, 1250A-B.

5  „In naturalibus igitur rationaliter, in mathematicis disciplinaliter, in divinis intellektualiter versari oportebit”. PL 64, 
1250B

6  „Tria sunt, quae hominum vitam ita vicissim occupant, ut nullo tempore ab aliquo trium feriari videatur. Wa autem 
sunt cogitatio, locutio, operatio. […] Animus quippe otiosus esse nescit, cuius est primum salute vel seria vel frivola cogi-
tare ac meditari, deinde […] voci preferenda comittere. Quae si rationabilia sunt, eligenda magis et in operationem sunt 
adducenda; si vero sunt inania, magis sunt fugienda neque opere assumenda”. W. Jansen, Der Kommentar des Clarfen-
baldus von Arras zu Boethius De Trinitate, Breslau 1926, s. 26* (3-12).

7  „Philosophia ergo est studium sapientie. Philos enim amor uel studium dicitur. Sophia uero sapientia uero est conprehensio 
ueritatis eorum que sunt i. e. inmutabilium„. Commentum II, 2.

8  „Hoc autem studium triplex est. Aut circa rationes uersatur et uocatur logica aut circa actiones et uocatur thica aut circa 
causas rerum et dicitur speculatiua„. Commentum II, 8; por. Lectiones, Prol.3.
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pogl¹d Boecjusza, który zna³ dwa stanowiska w tym wzglêdzie. Raz bowiem 
uwa¿a³ logikê za czêśæ filozofii, ale byli i tacy, którzy w logice chcieli widzieæ 
tylko narzêdzie filozoficznego myślenia9. Taki podzia³ filozofii – pisze Kla-
renbald z Arras – odpowiada trzem zakresom ludzkiego ¿ycia, to jest filozofia 
spekulatywna jest dzie³em poznania, dzia³anie zaś jest przedmiotem filozo-
fii moralnej, a mówieniem zajmuj¹ siê nauki jêzykoznawcze, znane wówczas 
pod pojêciem logiki.10

Ze wzglêdu na cel Teodoryk wyró¿nia filozofiê teoretyczn¹ i praktyczn¹. 
Celem pierwszej jest tylko poznanie – wiedza. Filozofia praktyczna natomiast 
ukierunkowana jest na dzia³anie. Komentator stwierdza jednak wyraźnie, ¿e 
wiedza mo¿e staæ siê bodźcem dzia³ania, a dzia³anie prowadziæ do wiedzy. 
Te dwa dzia³y filozofii s¹ wiêc ze sob¹ powi¹zane. Nie mo¿na wszak¿e w dzia-
³aniu widzieæ celu nauki teoretycznej, podobnie jak poznanie nie mo¿e byæ 
uznane za cel filozofii praktycznej1 1.

Dychotomiczny podzia³ filozofii znajduje siê nadto – poza Lectiones – w Glo-
sa super Boethii librum De Trinitate12 oraz w Abbreviatio Monacensis13. Równie¿ i tu 
Teodoryk jest wierny Boecjuszowi. Dwucz³onowy bowiem podzia³ filozofii 
odpowiada podzia³owi z komentarza do Isagoge Porfiriusza14 czy przedstawio-
nemu w De consolatione philosophiae15.

W ramach filozofii teoretycznej Teodoryk wyró¿nia fizykê, matematykê 
i metafizykê, powszechnie zwan¹ wówczas teologi¹. Podzia³u tego dokonu-
je w komentarzach w oparciu o przedmiot filozofii teoretycznej. Przedmio-
tem fizyki s¹ formy rzeczy materialnych. Matematyka jest nauk¹ o formach 
istniej¹cych w bytach materialnych, lecz z nich wyabstrahowanych. Metafi-
zyk wreszcie bada formê istniej¹c¹ poza materi¹ i nie wchodz¹c¹ z ni¹ w ¿ad-
ne zjednoczenie. T¹ form¹ – twierdzi Teodoryk – jest Bóg i dlatego w³aśnie 
nazywa tê naukê teologi¹16. Podobnie wypowiedzia³ siê na ten temat Klaren-

9  «Quam artem quidam partem philosophiae, quidam non partem, sed ferramentum et quodammpdo supellectilem judica-
runt». Boethius, In Porphyrium Dialogi a Victorino translati I, PL 64, 12 A.

10  „Juxta haec tria philosophorum praecipui tres ordinavere doctrinas convenienter tribus rebus praenominatis illas accomo-
dantes, ut ad cognitionem philosophi speculativam, ad operationem moralem, ad locutionem converterent rationalem sive 
sermocinativam. Quarum facultatum primi loco positam Graeci dicere theoricam, secundo practicam cive ethicam, tertio 
logicam nuncupavere”. W. Jansen, [zob. przypis 7], s. 26*-27* (13-2).

11  „Nam philosophia alia est speculatiua que ducit ad scientiam, alia practica i. e. actiua que ad actionem uel ad operatio-
nem: ad operandum scilicet. Et illa quidem que dat scientiam potest dare operationem. Et que dat operationem potest da-
re scientiam. Sed neque que dat scientiam intendit dare operationem. Neque que dat scientiam intendit dare operationem. 
Neque que dat operationem intendit dare scientiam”. Lectiones II, 17.

12  Por. Glosa super Boethii librum De Trinitate II, 24. W dalszym ci¹gu komentarz ten bêdzie cytowany jako 
Glosa super Boethii.

13  Por. Abbreviatio Monacensis II, 17.
14  «Est enim philosophia genus, species vero ejus duae, una (...) id est speculativa et activa». Boethius, In Porphirium Dia-

logi a Victorino translati I, PL 64, 11 A-B.
15  „Harum in extremo margine , in supremo vero legebatur intextum”, Boethius, De consolatione philosophiae I, 11; PL 

63, 589 A.
16  «Hec quoque triplex est. Aut enim illam ueram contemplatur formam que est diuinitas et nominatur theologia – theos 

namque deus logos ratio dicitur – aut formas intuetur que sunt circa corpora sed illas a materia abstrahit et tunc uocatur 
masthamatica quasi doctrinalis scientia – que paulo post declarabitur – aut formas in corporibus considerat et nominatur 
phisica i. e. naturalis sxcientia. Phisis namque nastgura interpretatur. Et hoc quidem loco natura dicitur forma in mate-
ria que si extra materiam consideretur non natura sed notio nuncupatur». Commentum II, 8; por. Lectiones, Prol. 2-3; 
II, 18; Glosa super Boethii II, 1.
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bald z Arras w swoim komentarzu do De Trinitate Boecjusza17, zwracaj¹c jed-
nak uwagê na jej powi¹zanie z dzia³aniem18.

Teodoryk, przyjmuj¹c te same kryteria podzia³u co Platon i Arystoteles, 
dochodzi do odmiennych wniosków, które nie s¹ jednak jego oryginalnymi 
pomys³ami. Mo¿na je bowiem odnaleźæ w logicznych pismach Boecjusza, 
a tym samym w sposobie klasyfikowania nauk filozoficznych okazuje siê byæ 
wiernym jego uczniem.

Wykazana zale¿nośæ metodologicznych pogl¹dów Teodoryka od Boecju-
sza wynika – tak siê przynajmniej wydaje – nie tylko z faktu, i¿ Teodoryk wy-
k³ada j¹ podczas komentowania trtaktatu Boecjusza, lecz tak¿e z charakteru 
filozofii Boecjusza, który nawet w zagadnieniach logicznych przedstawia siê 
jako zwolennik filozofii neoplatoñskiej. Przyj¹³ bowiem – przynajmniej jako 
jeden z mo¿liwych – pogl¹d, bêd¹cy prób¹ pogodzenia platoñskiego i arysto-
telesowskiego podzia³u nauk, przy czym punktem wyjścia uczyni³ dychoto-
miczny podzia³ pochodzenia platoñskiego, a wyró¿nione w ten sposób nauki 
teoretyczne podzieli³ w oparciu o arystotelesowskie kryterium, to znaczy na 
podstawie przedmiotu nauk. Tym samym neoplatonizm Boecjusza, z jego me-
todologicznym kolorytem, okazuje siê byæ wa¿nym sposobem. Wykazana za-
le¿nośæ metodologicznych pogl¹dów Teodoryka od Boecjusza wynika – tak 
siê przynajmniej wydaje – nie tylko z faktu, i¿ Teodoryk wyk³ada j¹ podczas 
komentowania traktatu Boecjusza, lecz tak¿e z charakteru filozofii Boecju-
sza, który nawet w zagadnieniach logicznych przedstawia siê jako zwolennik 
filozofii neoplatoñskiej. Przyj¹³ bowiem – przynajmniej jako jeden z mo¿li-
wych – pogl¹d bêd¹cy prób¹ pogodzenia platoñskiego i arystotelesowskiego 
podzia³u nauk, przy czym punktem wyjścia uczyni³ dychotomiczny podzia³ 
pochodzenia platoñskiego, a wyró¿nione w ten sposób nauki teoretyczne 
podzieli³ w oparciu o arystotelesowskie kryterium, to znaczy na podstawie 
przedmiotu nauk. Tym samym neoplatonizm Boecjusza, z jego metodolo-
gicznym kolorytem, okazuje siê byæ wa¿nym sposobem budowania syntezy 
wiary i nauki. A skoro takie samo zadanie postawi³ sobie Teodoryk, przeto 
nie ma w tym nic dziwnego, ¿e w³aśnie w Boecjuszu znalaz³ wzór i źród³o 
dla swoich pogl¹dów.

17  „Theorica enim, ut tres partes praememoratae illi affixae sunt, per mathematicam corporum quantitates formasque et fig-
uras materiae actu inhaerentes, disciplinali tamen consideratione a materia sequestrat, per physicam vero causas qualita-
tum corporum, quantitatum etiam atque motuum disquisit, per theologiam ideas rerum, quae in divina mente antequam 
in corpore prodirent, intelligibiliter constiterunt, contemplatur”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 27* (12-18).

18  „Eam igitur partem theoricae, quae theologia dicitur, cum sua operatione hagiagraphi contemplativam appellant, conver-
santes vero in tribus practicae partibus activos dici volunt. [...] theorica nil aliud est quam contemplatio rationum et regu-
larum, per quas ex singulis artibus operandum est”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 27* (23-32).
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2. PRZEDMIOT TEOLOGII

Nauki teoretyczne Teodoryk dzieli ze wzglêdu na ich przedmiot. Przy-
j¹wszy rozró¿nienie przedmiotu materialnego i formalnego nale¿a³oby 
powiedzieæ, i¿ przedmiotem materialnym nauk teoretycznych jest forma, 
a przedmiotem formalnym zwi¹zek tej¿e formy z materi¹.

W teologii – pisze Teodoryk – przedmiotem badañ jest forma boska, która 
nie jest zjednoczona z materi¹ i niczego materii nie zawdziêcza. A poniewa¿ 
zmiennośæ pochodzi – jako skutek – ze zjednoczenia formy z materi¹, wo-
bec tego Bóg, istniej¹c zawsze poza materi¹, jest niezmienny19. To stwierdze-
nie mo¿na – zdaniem komentatora – ³atwo udowodniæ. Maj¹c pojêcie Boga 
jako istoty niezmiennej, tym samym wykluczyæ trzeba mo¿liwośæ zjedno-
czenia formy boskiej z materi¹. Niezmiennośæ jakiejś rzeczy oraz z³o¿enie 
jej z materii i formy s¹ bowien nie do pogodzenia ze sob¹. Przyj¹wszy jedno, 
trzeba koniecznie wykluczyæ drugie. To znaczy, ¿e twierdzenie o niezmien-
ności Boga stanowi jednocześnie potwierdzenie Jego prostoty, braku wszel-
kiego z³o¿enia, b¹dź te¿ teza o z³o¿onej naturze Boga wyklucza zdanie o Jego 
niezmieności20. Takie same stwierdzenia znajduj¹ siê w komentarzu Klaren-
balda z Arras21. W innym komentarzu – Lectiones – Teodoryk napisze, ¿e teo-
logia jest równie¿ nauk¹ o wszystkich rzeczach, a wiêc nie tylko o Bogu, przy 
czym tylko w takim stopniu, w jakim mo¿na te rzeczy odnieśæ do Boga bez 
naruszenia Jego jedności22. W niektórych tekstach za przedmiot nauk teore-
tycznych, a wiec takich, w których chodzi o poznanie prawdy, uwa¿a siê ogó³ 
rzeczy23, przy czym za rzecz we w³aściwym tego s³owa znaczeniu uznaje siê byt 
cielesny i duchowy24. Przedmiotem wiêc nauk teoretycznych bêdzie ogó³ rze-
czy materialnych i duchowych, istniej¹cy na cztery sposoby, z których dwa s¹ 
zwi¹zane z materi¹. Rzeczy materialne bowiem istniej¹ – zdaniem Teodory-
ka – w mo¿ności absolutnej (materia pierwsza, chaos) lub zdeterminowanej 
form¹. Przecie¿ to forma sprawia, ¿e rzecz istniej¹ca w mo¿ności absolutnej 
przechodzi do stanu bytowania aktualnego. Dwa pozosta³e sposoby istnienia 
ogó³u rzeczy s¹ zwi¹zane z konieczności¹. Raz bêdzie to koniecznośæ absolut-

19
  „Theologia namque formam diuinitatis contemplatur que materie nichil dedbet. Numquam enim inmateriatur. Ideoque 

nullo mutabilitate genere uariatur”. Commentum II,13; por. Glosa Victorina II,12-14. „[…] quoniam theologia in 
contemplatione formarum, quae nihil debent materiae, varsatur”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 27* (37-38).20

  „Quod deus materie i. e. mutabilitate careat hoc leuiter probari potest. Deus enim numquam inmateriari potest quia nu-
mquam inmutabilis potest mutari. Quod autem potest mutari potest inmateriari. Quare inmutabilis non potest mutari. 
Quare non potest mutari. Sed ipse est inmutabilis”. Lectiones II, 28; por. Glosa super Boethii II, 27; Abbreviatio Mo-
nacensis II, 27.21

  Theologicam philosophus sine motu esse perhibet atque abstractam, cuius veritatis statim hoc argumentum supponit, quod 
Dei substantia et materia et motu caret. […] abstracta vero tam a modo essendi quam a modo speculandi convenienter 
assertitur”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s.56* (27-33).22

  „Theologia uero considerat simplicitatem unitatem omnium rerum in quadam simplicitate que deus est. In qua simplici-
tate nulla est multiplicitas sed tantum siumplicitas. Nulla diuersitas sed tantum idemptitas”. Lectiones II, 27.23

  „Est quodam uniuersitas rerum in theologia, est in mathematica, est in phisica i. e. subiecta est theologie, mathematice et 
phisice”. Lectiones II, 4.24

  «Rerum autem uniuersitas est corporum et spiritum uniuersitas. Res enim si proprie dicantur ad corpus uel ad spiritum 
referunt. Omnis enim res corpus est uel spiritus”. Lectiones II, 9.
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na uto¿samiona z prostot¹, a w³aściwie z Bogiem, w którym wszystko istnie-
je, a innym razem koniecznośæ istniej¹ca w umyśle Boga25. Bóg jest pierwszy 
wzglêdem tego wszystkiego, co siê dzieje w świecie, a to, co siê dzieje, jest tyl-
ko objawieniem Jego planów. A jak w matematyce – oczywiście XII-wiecznej 
– jednośæ uchodzi³a za pierwsz¹ z liczb, które zreszt¹ w niej siê zawieraj¹, tak 
Bogu przys³uguje pierwszeñstwo wzglêdem wszystkich innych rzeczy, któ-
re On w sobie zawiera, a jak jednośæ – bêd¹c ze swej natury pocz¹tkiem wie-
lości – pozostaje jedności¹, tak i Bóg – pocz¹tek wszystkiego – nie przestaje 
byæ absolutn¹ jedności¹ i prostot¹26.

I tak pojêty ogó³ rzeczy jest przedmiotem nauk teoretycznych, tj. fizyki, 
matematyki i teologii. Przedmiotem fizyki bêdzie universitas rerum, istniej¹ca 
w mo¿ności absolutnej i zdeterminowanej. Matematyk – nie zapominajmy, 
¿e chodzi tu o quadrivium – bêdzie bada³ koniecznośæ conplexionis, a wiec to, co 
filozofowie greccy nazywali fatum, chrześcijanie zaś Opatrzności¹. Teolog-me-
tafizyk wreszcie zajmie siê badaniem konieczności absolutnej, a wiec Boga27. 
Na tej podstawie powiedzieæ mo¿na, i¿ teologia jest nauk¹ nie tylko o Bogu, 
lecz tak¿e o wszystkim, co w Nim, jako jedności, siê zawiera.

3. METODA TEOLOGII

Zagadnienie metody teologii, a w³aściwie metod stosowanych we wszyst-
kich naukach teoretycznych, rozwa¿a siê w komentarzach do De Trinitate 
Boecjusza w ścislej ³¹czności z teori¹ poznawczych w³adz duszy ludzkiej. 
Przedmiotowi ka¿dej nauki teoretycznej odpowiada odrêbna w³adza po-
znawcza. Metodê poznania w nauce teoretycznej wyznacza natomiast spo-
sób dzia³ania w³adzy poznawczej. I tak jak ka¿da w³adza posiada w³aściwy 
sobie przedmiot poznania, tak równie¿ ka¿da dzia³a w określony sposób. 
Teodoryk bêdzie tu wiernym uczniem Boecjusza28.

W Commentum Teodoryk wyró¿nia dwa sposoby poznania. Niektóre przed-
mioty mog¹ byæ poznane za pośrednictwem cia³a, które w takim wypadku 
stanowi narzêdzie poznania. Ale w dzia³aniu poznawczym cz³owiek mo¿e 
siê oderwaæ od cia³a i poznawaæ niezale¿nie od niego. Teodoryk powiada, ¿e 

25  «Cum autem rerum uniuersitas, ut dictum est, subiecta sit theologie, mathematice et phisice secundum diuersas considera-
tiones est tamen uniuersitas rerum quatuor modis: et una et eadem uniuersitas est in absoluta necessitate, est in necessitate 
conplexionis, est in absoluta possibilitate, est in determinata possibilitate». Lectiones II, 9.

26  «Est idem uniuersitas (...) sed alio modo ut scilicet explicatio simplicitatis que in deo est. Que explicatio ab antiquis fatum 
dicitur. Fatum enim est explicatio diuine prouidentie. Diuina uero prouidedntia est ipse deus.

 (...) Unde patet diuinam prouidentiam precedere fatur. Conplicatio enim semper precedit explicationem sicut unitas plura-
litatem». Lectiones II, 6; por. Abbreviatio Monacensis II, 6.

27  «Considerat enim theologia necessitatem que unitas est et simplicitas. Mathematica considerat necessitatem conplexionis 
que est explicatio simplicitatis. Mathematica enim formas rerum in ueritate sua considerat. Phisica uero considerat deter-
minatam possibilitatem et absolutam. Absoluta autem necessitas et absoluita possiblitas in his extrema sunt». Lectiones 
II, 11; por. Glosa super Boethii II, 25-27.

28  Por. M. Kurdzia³ek, O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku, „Studia Phi-
losophiae Christianae” 3: 1967, z. 2, s. 49-72.



109FILOZOFIA

w tym drugim wypadku tylko dusza jest narzêdziem poznania. Teodoryk po-
wiada, ¿e w tym drugim przypadku tylko dusza jest narzêdziem poznania. 
W powi¹zaniu z cia³em dzia³aj¹ trzy w³adze poznawcze: zmys³y, wyobraźnia 
i rozum. W³aściwym przedmiotem, które te w³adze mog¹ ujmowaæ, jest byt 
materialny. Poznanie takiego przedmiotu dokonuje siê stopniowo. Najpierw 
poznanie ma charakter wy³¹cznie zmys³owy i jego wynik – stwierdza Teo-
doryk – pozostanie zawsze uzale¿niony od jakości i doskona³ości zmys³ów. 
Wyobraźnia umo¿liwia pierwsze oderwanie siê poznawcze od materii. Przy 
jej to pomocy poznaje siê, choæ jeszcze niewyraźnie, formy poszczególnych 
rzeczy. Dopiero rozum posiada zdolnośæ ujmowania form rzeczy material-
nych w sposób wyraźny, umo¿liwiaj¹c przez to dostrze¿enie ró¿nic pomiê-
dzy poszczególnymi formami29.

Poznanie bez pośrednictwa cia³a, a wiêc przy pomocy samej tylko duszy, 
jest mo¿liwe dziêki w³adzy poznawczej, zwanej przez Teodoryka inteligen-
cj¹. Odpowiednim przedmiotem poznania przy pomocy tej w³aśnie w³adzy 
nie mog¹ byæ rzeczy materialne. Te przecie¿ poznaje siê za pośrednictwem 
cia³a. Inteligencja zatem jest t¹ w³adz¹, która uzdalnia cz³owieka do pozna-
nia tego, co nie ma zwi¹zku z materi¹ albo przynajmniej w poznaniu jest od 
niej oderwane. Zgodnie z tradycj¹, powiada Teodoryk, tak¹ w³adzê poznaw-
cz¹ posiada ze swej natury Bóg. Z ludzi natomiast tylko niektórzy s¹ zdolni 
do takiego sposobu poznawania i z tej racji nazywano ich nawet bogami30. 
Poznanie bez pośrednictwa cia³a, a wiêc przy pomocy samej tylko duszy, jest 
mo¿liwe dziêki w³adzy poznawczej nazwanej inteligencj¹. Odpowiednim 
przedmiotem poznania przy pomocy tej w³aśnie w³adzy nie mog¹ byæ rze-
czy materialne. Te przecie¿ poznaje siê za pośrednictwem cia³a. Inteligencja 
zatem uzdalnia cz³owieka do poznania tego, co nie ma zwi¹zku z materi¹ al-
bo przynajmniej w poznaniu jest od niej oderwane. Zgodnie z tradycj¹, po-
wiada Teodoryk tak¹ w³adzê poznawcz¹ posiada ze swej natury Bóg. Z ludzi 
natomiast tylko niektórzy s¹ zdolni do takiego poznawania31.

29  «Anima uero duobus modis res conprehendit. Quandoque enim se ipsa pro instrumento utitur. Quandoque uero corpore pro 
instrumento fungitur. (...). Quale ergo instrumentum inuenit talem se illi confirmat circa id quod eodem instrumento con-
prehendit ut quoniam oculus grossum quiddam est et testeum nec aliquid oculo anima nisi grossum conprehendit sed illud 
quidem confuse sed per obstaculum. (...). Utens igitur illo instrumento (spiritu scilicet quodam tenui in phantastica celulla 
esse dicunt phisici) anima aliquando plus subtiliatur: adeo sdcilicet ut formam rei absente corpore conprehendat sed confu-
se. Neque enim album a nigro neque, ut generaliter loquar, statum a statu discernit uel separat. (...). Hec autem uis ima-
ginatio a ueteribus appellatur. Est autem in media parte capitis i. e. in rationali celulla spiritus quidam tenuissimus: lux 
uidelicet etherea. Cum igitur illo spiritu pro instrumento utitur anima alleuiatur quodam modo pro qualitate instrumen-
ti subtilior facta adeo ut statum a statu discernat. (...). Formas etiam rerum cum hoc utitur instrumento vonsiderat non 
tamen in puritate sua sed participatas: admixtas scilicet materie et coniunctas. (...). Hec ergo uis anime ratio dicitur. Ei-
que est imaginatio coniunctissima quemadmodum ratrionali celulle affinis ualde est et minomi distans staztio phantas-
tica”. Commentum II, 3-5.

30  (...) anima (...) se ipsa quandoque pro instrumento utitur. Corpori non est obnoxia formasque rerum non admixtas mate-
rie sed in puritate sua speculatur et considerat. Hec ergo comprehendi uis suo nomine uocatur intelligentia. Que solius qui-
dem dei est et admodum paucorum hominum.

 Qui uero res in puritate sua intelligere possunt inter homines ceteros quasi dii reputandi sunt». Commentum II, 6.
31  (...) anima (...) se ipsa quandoque pro instrumento utitur. Corpori non est obnoxia formasque rerum non admixtas mate-

rie sed in puritate sua speculatur et considerat. Hec ergo comprehendi uis suo nomine uocatur intelligentia. Que solius qui-
dem dei est et admodum paucorum hominum.

 Qui uero res in puritate sua intelligere possunt inter homines ceteros quasi dii reputandi sunt». Commentum II, 6.
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W innym komentarzu – Lectiones – w³adze duszy nazywane s¹ czêściami 
duszy zdolnymi do poznania przedmiotu podobnego do określonej czêści 
duszy. I tak poznanie przedmiotów podzielnych jest dzie³em podobnej do 
takiego przedmiotu czêści duszy. To samo stwierdza siê w tym komentarzu 
odnośnie poznania przedmiotów niepodzielnych32.

Pogl¹dy Teodoryka na temat poznawczych w³adz duszy, a zw³aszcza ich 
ilości, wydaj¹ siê nie byæ we wszystkich komentarzach jednakowe. W Glosa su-
per Boethii poza zmys³ami, wyobraźni¹ oraz rozumem pisze jeszcze o intelligentia 
i intelligibilitas. Pierwsz¹ z nich nazywa te¿ disciplina, przypisuj¹c jej, jako w³a-
ściwy przedmiot poznania, ujêcie jakości, w³aściwości oraz form w oderwa-
niu od materii, a wiêc w ich niezmienności. Dlatego te¿ matematykê nazywa 
nauk¹ prawdziw¹33. To samo powtarza siê w Lectiones34. W tych komentarzach 
inteligencja nie jest najwy¿sz¹ w³adz¹ poznawcz¹ w hierarchii w³adz duszy. 
Twierdzi siê to natomiast o intelligibilitas. To ta w³adza umo¿liwia poznanie 
Boga w Jego prostocie, a wszystkiego w Nim, lecz tak, by w niczym nie naru-
szyæ Jego jedności i niezmienności35.

Ale Teodoryk interesuje siê nie tylko ilości¹ w³adz poznawczych, lecz tak-
¿e zastanawia siê nad ich wspó³dzia³aniem. W³adze poznawcze – pisze w jed-
nym z komentarzy – wspó³dzia³aj¹ ze sob¹, a dzieje siê to w ten sposób, ¿e 
w³adza wy¿sza kieruje dzia³aniem w³adzy ni¿szej. Z drugiej jednak strony 
wy¿sza w³adza poznawcza tak d³ugo nie mo¿e rozpocz¹æ w³aściwego sobie 
dzia³ania, dopóki w³adza wzglêdem niej ni¿sza nie wyczerpie swoich mo¿-
liwości poznawczych. Ta teoria znajduje siê u Boecjusza, w jego De consolatio-
ne philosophiae36.

O dwóch sposobach poznania teologicznego – i dwóch teologiach – pi-
sa³ te¿ Klarenbald. Jedna z nich nie posiada ¿adnego odniesienia do pozo-
sta³ych nauk, zajmuj¹c siê wy³¹cznie istot¹ Boga, podczas gdy w drugiej ma 

32  «Est enim anima, ut ait Plato, composita ex indiuidua et diuidua substantia et ex eadem natura et diuersa: scilicet ex ui-
ribus conprehensionis indiuidue et diuidue substantie: et eiusdem nature et diuerse». Lectiones II, 31.

33  «Intelligentia uero quam proprie disciplinam nuncupamus est uis anime que ipsarum formarum qualitates singulares at-
que proprietates uel ipsas formas ut uere sunt. Sic tamen ut singulos ipsorum terminos ab eis non abiciat.

 Uerbi gratia cum attendo humanitatem uel circulum in uero sui esse sic scilicet ut fluxu materie non uariatur earum na-
turam inuenio quam in subiecta materia habere non possunt». Glosa super Boethii II, 7.

34  Por. Lectiones II, 32.
35  «Intelligibilitas autem est uis anime remouens ab his formis omnes terminos quibus inter se distincte erant atque quod de ipsis 

remanet solum esse entiam contemplans omnem pluralitastem inde absterret omniumque unionem contuetur unionem: uelut 
si terminum essendi circulum auferas circulo et terminum essendi humanitatem humanitati sola de his entia remanet que om-
nia in se habens conplicite omnium est simplex simplizitas atqwue simplex uniuersitas». Glosa super Boethii II, 8.

36  „Intelligibilitas autem est uis anime remouens ab his formis omnes terminos quibus inter se distincte erant atque quod de 
ipsis remanet solum esse entiam contemplans omnem pluralitastem inde absterret omniumque unionem contuetur unio-
nem: uelut si terminum essendi circulum auferas circulo et terminum essendi humanitatem humanitati sola de his entia 
remanet que omnia in se habens conplicite omnium est simplex simplizitas atqwue simplex uniuersitas”. Glosa super Boe-
thii II, 8.
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miejsce odwo³ywanie siê do przyk³adów wziêtych z obserwacji świata mate-
rialnego37.

Nauki teoretyczne s¹ ze sob¹ ściśle powi¹zane. Nie da siê uprawiaæ mate-
matyki bez uprzedniego poznania przyrodniczego, a bez matematyki nie ma 
mowy o poznaniu metafizycznym. Tak wiêc poznawcza droga do Boga jest 
ukazana przez Teodoryka jako odwrotnośæ pochodzenia rzeczy. W procesie 
powstawania rzeczy pierwszeñstwo przys³uguje Bogu, od którego wszystko 
pochodzi. Chc¹c natomiast poznaæ Boga, nale¿y rozpoczynaæ od poznania 
tego, co zosta³o przez Niego stworzone. I tak pierwszym etapem na drodze po-
znania Boga – w świetle twierdzenia o wspó³zale¿ności w³adz poznawczych 
– jest poznanie przyrodnicze, by potem w poznaniu matematycznym przy-
gotowaæ umys³ do poznania Boga38. 

Teologia, jak to wcześniej stwierdzi³ Teodoryk, jest nauk¹ o Bogu. A po-
niewa¿ określony przedmiot mo¿e byæ poznany przez odpowiedni¹ dla nie-
go w³adzê, wobec tego przedmiot metafizyki mo¿e byæ ujêty przez w³adzê 
pod jakimś wzglêdem do niego podobn¹. Tak¹ w³adz¹ nie bêdzie wyobraź-
nia. Bóg bowiem – jak pisze Teodoryk – nie posiada ¿adnej postaci. Nie bê-
dzie ni¹ równie¿ rozum, bo ten zdolny jest uj¹æ tylko rzeczy materialne. Byt 
pierwszy mo¿e byæ poznany tylko przez najwy¿sz¹ w³adzê poznawcz¹ duszy 
ludzkiej. Bóg, nazywany w komentarzach „forma essendi” jest przedmiotem 
poznania w³aściwym dla tej w³adzy, która przewy¿sza w³adzê, umo¿liwiaj¹-
c¹ poznanie form istniej¹cych wprawdzie w materii, ale z niej wyabstraho-
wanych, bo i forma istniej¹ca zawsze poza materi¹ jest doskonalsza od tej, 
która wchodzi w zjednoczenie z materi¹39. W³adzê tê Teodoryk nazywa „in-
telligentia”40, b¹dź „intelligibilitas”41, w zale¿ności od tego, czy mówi o czterech 
czy piêciu w³adzach poznawczych, a poznanie metafizyczne nazywa „contem-
platio”. Charakterystyczn¹ cech¹ takiego poznania jest to, i¿ nie wyra¿a siê 
go w ¿adnych pojêciach. Jest to ogl¹d jedności Boga, a w Nim wszystkiego, 
co istnieje. I chocia¿ to wszystko, co istnieje, podlega zmianom, to rozwa¿a-
ne w Bogu nie niszczy Jego niezmienności42. K larenbald z Arras podkreśli 

37  „ Verum theologia de divinitate ratiocinatio sive sermo interpretatur. Haec, id est theologia duos habet propriae considera-
tionis modos. Aliquando enim de divin is ratiocinans exemplis utitur, quaesitis extrinsecus, aliquando vero divinam usyam 
sine subiecta materia curiose intuetur. […] theologiae philosophantes ad exempla quandoque et similitudines confugiunt ; 
aliquando vero pure et simpliciter de ipsa divinitate philosophantur, ad nullas rerum imagines dedducti, ut ipsa divinitas 
a contagione materiae pura est, secundum quem modum Boethius in hoc tractatu theologizat ”. W. Jansen, [zob. przy-
pis 4], s. 29*-30*(23-12).

38  Wydaje siê, ¿e jest tu zasygnalizowana problematyka rozwiniêta przez św. Tomasza z Akwinu w jego 
dowodach istnienia Boga.

39  „In diuinis intellectualiter ubi scilicet sola operatur intelligentia. Neque diduci ad imaginationes. (...) Deus enim nullius 
figure est. (...) Hec enim forma essendi est que facit scilicet omnia esse. (...) Sed sunt he forme rerum illius forme imagines 
quodam modo ut in sequentibus demonstrabitur”. Commentum II, 16; por. Lectiones II, 33-34.

40  Por. Commentum II, 33; Lectiones II, 32.
41  Por. Glosa super Boethii II, 8.
42  „Intelligibilitas autem est uis anime remouens ab his formis omnes terminos quibus inter se distincte erant atque quod de 

ipsis remanet solum esse atque entiam contemplans omnem pluralitatem inde absterret omniumque unionem simplicem 
contuetur unionem: uelut si terminum essendi circulum auferas circulo et terminum essendi humanitatem humanitati sola 
de his entia remanet que omnia in se habens conplicite omnium est sdimplex simpliicitas atque simplex uniuersitas”. Glosa 
super Boethii II, 8. M. Kurdzia³ek,O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku, 
„Studia Philosophiae Christianae” 3: 1967, z. 2, s. 449-72.
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natomiast niezale¿nośæ intelligibilitas od pozosta³ych w³adz i narzêdzi duszy 
ludzkiej43, a tym samym od innych nauk teoretycznych44.

4. TEOLOGIA KATEGORII ARYSTOTELESOWSKICH

Rezultaty poznania s¹ formu³owane w jêzyku, ale nie wolno zapominaæ, 
¿e jêzyk ten powsta³ w wyniku doświadczenia świata, a wiêc czegoś radykal-
nie ró¿nego od Boga. St¹d przed teologiami stoi problem adekwatnego wzglê-
dem jej przedmiotu jêzyka. Jeśli nie znaleziono by takiego, to teologia nie 
bêdzie mo¿liwa. Problem ten wyraźnie dostrzeg³ Boecjusz, a za nim w Char-
tres Teodoryk.

W teologii, podobnie jak to by³o w matematyce, Teodoryk ustala najpierw 
za³o¿enia, zdania oczywiste. Przedstawia je w komentarzu do pisma Boecjusza 
Quomodo substantiae in eo quod sint, bonae sint, cum non sunt substantialia bona. Jako 
zdanie oczywiste, ale dla metafizyka, przyjmuje on za Boecjuszem tezê o ró¿-
nicy pomiêdzy „esse”, zwanym „forma essendi”, a „id quod est”, zwanym „ens”45, 
o uczestniczeniu „ens” w „esse”46, o relacji „ens” i „esse” do tego, co jest w sto-
sunku do ka¿dego z nich czymś zewnêtrznym47. W komentarzu Klarenbal-
da z Arras do De Trinitate Boecjusza znajduje siê uwaga, ¿e esse nale¿y inaczej 
rozumieæ, jeśli siê je odnosi do Boga, a inaczej w odniesieniu do stworzeñ. 
W teologii oznacza ono istotê Boga48.

Wychodz¹c z takich za³o¿eñ Teodoryk prowadzi dwojakiego rodzaju roz-
wa¿ania o naturze Boga. W oparciu o teoriê partycypacji – ens uczestniczy 
w esse – uprawia tak zwan¹ teologiê pozytywn¹, to znaczy orzeka o Bogu to 
samo, jak i o rzeczach, ale nie czyni tego bez ¿adnych zastrze¿eñ. Jest bowiem 
przekonany, ¿e o Bogu nie mo¿na orzekaæ wszystkiego i w ten sam sposób, 
co i jak orzeka siê o rzeczach materialnych. To mianowicie, co orzeka siê 
o bytach materialnych na sposób przypad³ości, w przypadku Boga orzeka 
siê substancjalnie. W Commentum Teodoryk podaje przyk³ad takiego orze-
kania. Pisze tam, ¿e o cz³owieku mówi siê, i¿ jest on sprawiedliwy, a o Bogu, 

43  Intima philosophiae disciplina recte hic theologia appellatur, quia praeter materiae suae nobilitatem hoc habet mirae sin-
gularitatis, quod, cum ceterae animae vires suis singulae a natura sibi utantur instrumentis, intellectibilitas, qua theologus 
utitur, omni caret intrumento”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 36* (28-32).

44  „ […] ad imagines non oportet diduci, ita ut velimus Deum in aliqua naturali forma imaginari, sed potius pure, sim-
plicitate et prasentariae eam formam inspicere, quae vera forma est”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 58* (10-14).

45  «Diuersum est esse. et id quod est: ipsum enim esse nondum est; at uero quod est, accepta essendi forma, est atque consistit». 
PL 64, 1311B.

46  «Quod est, participare aliquo potest; sed ipsum esse, nullo modo aliquo participat: fit enim participatio cum aliquid jam 
est; est autem aliquid, cum esse sucseperit». PL 64, 1311B.

47  «Id quod est, habere aliquid, praeterquam quod ipsum est, potest; ipsum vero esse, nichil aliud praeter se habet admixtum. 
Diversum est, tantum esse aliquid, et esse aliquid in eo quod est: illic enim accidens, hic substantia significatur». PL 64, 
1311C.

48  „[...] non eodem modo „esse” de Deo et de creatura dicitur, quippe cum de Dero dicitur, substantive accipitur et essentiam, 
qua omnia, quae sunt, participant, significat, ipsa vero nullo participat estque verbum quasi proprium divinitatis, sicut 
ipsa divinitas de se dicit”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 58* (27-31).
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¿e jest sprawiedliwości¹49. Podobnie Klarenbald z Arras, zaznaczaj¹æ jednak 
wyraźnie, ¿e orzekanie substancji, wielkości i jakości mo¿e dotyczyæ b¹dź to 
substancji, b¹dź przypad³ości50, co z kolei umo¿liwi uprawianie teologii po-
zytywnej. Kiedy zaś problem natury Boga rozwa¿a siê niezale¿nie od teorii 
partycypacji, wówczas – zdaniem Teodoryka – mo¿na coś o Bogu twierdziæ 
tylko w sposób negatywny. Orzekaj¹c jak¹ś cechê o bytach materialnych po-
zytywnie, mo¿na j¹ odnieśæ do Boga, ale jako zaprzeczon¹. Równie¿ i ten 
sposób orzekania jest mo¿liwy z pewnymi zastrze¿eniami. Teodoryk stawia 
tu ogóln¹ zasadê, zgodnie z która negatywnie wolno orzekaæ o Bogu orzecz-
niki oznaczaj¹ce relacje, a wiêc czas, miejsce czy z³o¿enie bytowe51. Te same 
kategorie wymieni³ Klarenbald z Arras w swoim komentarzu52.

Teologia tak pojêta i uprawiana – zauwa¿a Klarenbald z Arras – posiada 
jednak swe granice. Niektóre prawdy wiary pozostan¹ bowiem dla ludzkie-
go umys³u niepoznawalne w ca³ym ich zakresie. Dotyczy to przede wszyst-
kim prawdy o Trójcy św.53. 

5. TEOLOGIA LICZB I TEOLOGIA STWORZENIA ŚWIATA

W komentarzach do pism Boecjusza magistri z Chartres wyk³adali teologiê try-
nitarn¹. Wnioski swoich rozwa¿añ uznawali za kres dowodzenia tej prawdy 
wiary, w czym pos³ugiwali siê twierdzeniami matematycznymi, a w szczegol-
noci arytmetycznymi. Z arytmetyki pochodzi teza, g³osz¹ca, ¿e liczba 1 jest 
pierwsz¹ liczb¹ i jako taka jest liczb¹ najdoskonalsz¹, a wiêc jest synonimem 
samego Boga. W rozwa¿aniach trynitarnych za punkt wyjścia pos³u¿y³o im 
nastêpuj¹ce sformu³owanie św. Augustyna: In Patre unitas, in Filio unitatis aequal-
itas, in Spiritu sancto unitatisaequalitatisque conexio. By przejśæ od nauki o jedynym 
Bogu do prawdy o Trójcy św. uczeni ci zastosowali arytmetyczne zasady mno-

49  Por. Commentum IV, 12.
50  „Tria praedicamenta, id est substantiae, quantitatis et qualitatis, in unum collegit docuitque taliter ea praedicari, quod su-

is subiectis aliquod esse vel substantiale vel accidentale attribuant ipsaque subiecta ipsis praedicatis sint qliquid”. W. Jan-
sen, [zob. przypis 4], s. 96* (34-38).

51  Por. Commentum I, 38-44.
52  [Quantitas] [...] omnis quantitas vel continua vel discreta est sive actu sive potestate; quod autem continuae quantitatis 

est, et spaciosum dicitur et ad „quantum” in interrogatione positum „tantum”respondetur. […] Deus autem […] quan-
tus non est […] Ergo nec cogitari potest nec dici, quantus sit Deus. Item Deus numerabilis non est, quia unitas eius substan-
tia, non discreta quantitas”. W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 82*-83* (84-2). [Quando] Rursus Deus nec tempus 
nec temporalis est. Tempus non est, quoniam […] necessitas quaedam et aeternitas est. Item temporalis non est, quia om-
ne temporale mutabile est. Omne vero temporale et mutabile ab uno immobilis principio descendere necesse est”. Tam¿e, 
s. 83* (17-21). „Cum vero de Deo dicitur „semper est” unum tantum significatur eo usu, quo de naturalibus sapientes 
solent philosophari, quoniam de quocumque naturalium dicitur „semper est”, ita intelligitur, quasi „quod in omni prae-
terito fuerit et in omni praesenti sit, omni quoque futuro erit” diceretur. Sed non ita est, quoniam Deus semper est non tem-
poris mora, sed aeternitatis immobili praesentia”. Tam¿e, s. 94*-95* (38-10). [Ubi] „Neque enim ubique dicitur esse, 
quod ipse circumscriptus sit, vel quod in loco sit terminabiliter […]. Deus ubique est [...] dicitur, quod omnis locus ei prae-
cens sit ad eum sive termino sui capiendum”. Tam¿e, s. 94* (9-16).

53  „[...] non quia genituram bene et processionem attingere nos posse confidemus – hoc enim homini impossibile esse credimus”. 
W. Jansen, [zob. przypis 4], s. 61* (1-3).
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¿enia. Istniej¹ dwa rodzaje mno¿enia, to jest – jeden – numerus multiplicatur per 
seipsum i – jako drugi – vel per alterum numerum, przy czym doskonalszym jest 
multiplicatio per seipsum, poniewa¿ w takim mno¿eniu wszystkie w³aściwości 
czynników mno¿enia s¹ przekazywane iloczynowi, st¹d skoro 1 bêdzie po-
mno¿one przez 1, w wyniku otrzymuje siê równie¿ 1. To mno¿enie odpowia-
da zrodzeniu Syna przez Ojca oraz pochodzeniu Ducha św. od Ojca i Syna 
i nie ma w nim mowy o zwielokrotnieniu natury Boga54.

Teologiê stworzenia wyk³ada Teodoryk z Chartres i Bernard z Chartres, je-
go starszy brat. Pierwszy poświêci³ temu problemowi traktat De sex dierum ope-
ribus, w którym komentowa³ opis stworzenia świata z Ksiêgi Rodzaju (Rdz. 1,1), 
zgodnie z zasadami fizyki, ale bez odwo³ania siê do interpretacji alegorycz-
nych. Charakterystyczn¹ cech¹ tej doktryny jest zamiar uzgodnienia biblij-
nych przekazów o stworzeniu świata z Ksiêgi Rodzaju (Rdz 1,1-2,1) oraz Ksiêgi 
M¹drości (18,1). W pierwszej jest bowiem mowa o creatio continua, podczas gdy 
Ksiêga M¹drości przynosi naukê o tym samym boskim dzia³aniu w formie cre-
tio simultanea. Nadto uczyni to w kontekście platoñskiej nauki o powstawaniu 
świata, znajduj¹cej siê w dialogu Timajos oraz teorii czterech – sprawczej, ce-
lowej, formalnej i materialnej – przyczyn stworzonego świata, ³¹cz¹c równo-
cześnie teoriê przyczyn z prawd¹ o Trójcy św. Ojciec jest przyczyn¹ sprawcz¹, 
Syn, m¹drośæ Boga, przyczyn¹ formaln¹ Jego dobroæ55. W pozosta³ych pi-
smach Teodoryka mo¿na znaleźæ uwagi na temat poszczególnych przyczyn 
świata56. Traktat De sex dierum operibus przynosi jeszcze interesuj¹c¹ doktrynê 
o samym procesie powstawania świata z czterech elementów świata material-
nego. Boski akt stwórczy Teodoryk sprowadzi³ jedynie do stworzenia materii 
i nadania jej określonych w³aściwości. Dalszy proces powstawania świata do-
konywa³ siê ju¿ moc¹ tych w³aściwości, to jest bez udzia³u Boga. Tak stopnio-
wo zdobywa³a sobie prawo obywatelstwa myśl o autonomii przyrody57.

Natomiast Bernard z Chartres w Glossae super Platonem bêdzie siê zajmowa³ 
przede wszystkim przyczyn¹ formaln¹ świata, to jest M¹drości¹ Ojca. Znaj-
duj¹ siê tam interesuj¹ce rozwa¿ania o archetypie świata stworzonego istnie-
j¹cego w umyśle boskim, na który sk³adaj¹ siê formy wszystkich rzeczy, ale 
jako istniej¹ce w Bogu s¹ niezmienne i nie wchodz¹ w ¿aden kontakt z mate-
ri¹. To staje siê dopiero w przypadku obrazów form, imagines formarum. Owe 
obrazy form s¹ dzie³em Ducha św., przyczyny celowej, i dlatego w doskona-
³ym stopniu im odpowiadaj¹. 

54  S. Bafia, Nauka Teodoryka z Chartres o Bogu jednym i Trójcy świêtej, „Acta Mediaevalia” XII: 1999, s. 65-98.
55  „Mundane igitur substantie causa sunt quatuor: efficiens ut deus formalin ut dei sapientia finalik ut eiusdem benignitas 

et materialik quatuor elementa”. De sex dierum operibus 2.
56  S. Bafia, Nauka o strukturze bytu materialnego, jego przyczynach i stworzeniuświata w pismach Teodoryka z Char-

tres”, „Studia Philosophiae Christianae” 24: 1988, 2, s. 7-41.
58  Tam¿e.
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ZAKOŃCZENIE

Jak widaæ z powy¿szych rozwa¿añ, mo¿na mówiæ o trzech teologiach roz-
wijanych w szkole katedralnej w Chartres, to jest teologii opartej na arystotele-
sowskiej teorii kategorii, teologii budowanej na podstawach matematycznych 
oraz na twierdzeniach naukowo-przyrodniczych. Jeśli wiêc teoria kategorii, 
matematyka i fizyka stanowi¹ trzy odrêbne nauki, to – konsekwentnie – teo-
logia otrzyma trzy postaci, dziêki czemu postêpowaæ bêdzie zró¿nicowanie 
tej nauki.

 Czêsto podkreśla siê cechy charakterystyczne klimatu intelektualnego 
w Chartres. I tak bezsprzecznie nastawienie humanistyczne widoczne jest 
w tym, ¿e system ludzkiej wiedzy odpowiada rodzajom ludzkiej aktywności. 
Arystotelesowska teoria kategorii oraz matematyka znalaz³y echo w doktry-
nie o Bogu trójjedynym, a zdobywane – przynajmniej niektóre – przy pomo-
cy obserwacji świata – twierdzenia z zakresu nauk przyrodniczych w nauce 
o stworzeniu świata przez Boga. 
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O DWÓCH ŹRÓD£ACH 
WSPÓ£CZESNEGO ATEIZMU

WSTĘP

Historia ludzkości pokazuje, ¿e problem istnienia i natury Boga jest dla 
cz³owieka problemem bardzo wa¿nym i mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy cz³o-
wiek musi siê jakoś do niego ustosunkowaæ. Skala mo¿liwych postaw jest tu-
taj du¿a: mieszcz¹ siê na niej: teiści, deiści, panteiści, agnostycy i ateiści.

Termin ateizm pochodzi, jak wiadomo, od greckiego s³owa theos – Bóg, a – 
negacja, przeczenie i zwykle rozumie siê go, jako doktrynê lub egzystencjaln¹ 
postawê cz³owieka, wyra¿aj¹c¹ negacjê istnienia Boga, rozumianego jako byt 
w pe³ni doskona³y, transcendentny, konieczny (nieuwarunkowany), przyczy-
na ca³ej rzeczywistości, osobowy Absolut. Michael Buckley w dziele pt.: At 
the Originis of Modern Atheism przedstawia zawi³¹ historiê kszta³towania siê idei 
ateizmu. Autor dochodzi do ciekawego wniosku, pisz¹c, ¿e znaczenie termi-
nu „ateizm” określone jest w du¿ej mierze form¹ teizmu, którego ateizm jest 
zaprzeczeniem. Widaæ to chocia¿by na przyk³adzie trzech osób z okresu sta-
ro¿ytności. Ju¿ faraon Akhenaten (+1336 przed Chr.) przysporzy³ sobie wiele 
k³opotów, próbuj¹c wprowadziæ monoteizm, tzn. kult boga-s³oñca. Jego wy-
si³ki sprawi³y, ¿e ówcześni Egipcjanie podejrzewali go o ateizm. Znamy k³o-
poty Sokratesa (+399 przed Chr.), który zosta³ oskar¿ony m.in. o brak wiary 
w oficjalnie wyznawanych bogów, a przecie¿ wprowadzi³ tylko rozró¿nienie 
pomiêdzy wiar¹ prawdziw¹, a wiar¹ pozornie s³uszn¹. Podobne k³opoty mie-
li równie¿ pierwotni chrześcijanie. Św. Justyn Mêczennik (+ok.150) pisa³, ¿e 
chrześcijanie nazywani s¹ niekiedy ateistami. Owszem, przyznajemy siê do 
ateizmu, pisa³ św. Justyn, ale w stosunku do bogów uznawanych przez Cesar-
stwo, ale nie w odniesieniu do najbardziej prawdziwego Boga1.

1  M. Buckley, At the Originis of Modern Atheism, New Haven and London 1987, s. 3-6.
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Jednym z pierwszych filozofów, którzy szerzej pisali na temat ateizmu, by³ 
Platon. Filozof ten s³usznie zauwa¿y³, ¿e zachowanie prawa w spo³eczeñstwie 
zale¿y od poziomu wiary obywateli w istnienie bogów oraz w to, czy wp³ywa-
j¹ oni na ludzkie sprawy, bowiem: „Nikt, kto wierzy w istnienie bogów i my-
śli o nich, tak jak poucza prawo, nie pope³ni nigdy dobrowolnie bezbo¿nego 
czynu ani nie wypowie s³owa, które by³oby niezgodne z prawem. Zdarzyæ siê 
to mo¿e w jednym z trzech przypadków: gdy albo nie wierzy, ¿e bogowie ist-
niej¹, albo w to wierzy, lecz nie wierzy, ¿e troszcz¹ siê o ludzi albo wreszcie 
s¹dzi, ¿e mo¿na ich ³atwo u³agodziæ i pozyskaæ sobie darami i mod³ami”2. 
Znaczy to, zdaniem Platona, ¿e prawo nie mo¿e funkcjonowaæ prawid³o-
wo w bezbo¿nym spo³eczeñstwie. Równie¿ powierzchowna wiara w bogów, 
w formie przyjmowania ich istnienia bez wywierania wp³ywu na ludzkie lo-
sy, lub te¿ powierzchowna pobo¿nośæ, nie wymagaj¹ca ¿adnego odwróce-
nia siê od z³a, odbieraj¹ prawu jego moc. Warto podkreśliæ, ¿e najwiêksze 
oburzenie kieruje Platon pod adresem postawy, przypisuj¹cej Bogu pob³a¿-
liw¹ dobroæ, która to postawa mo¿e doprowadziæ w koñcu do lekcewa¿enia, 
a nawet pogardzania Bogiem. Jednak najbardziej mocne argumenty autor 
Praw podnosi przeciw postawie pierwszej i drugiej: zaprzeczaj¹cej istnieniu 
bogów lub kierowaniu kosmosem przez boski umys³3. Warto jednak wspo-
mnieæ, ¿e w staro¿ytności ateizm by³ rzadkim stanowiskiem. G³osili go m.in. 
Teodor z Cyreny, zw. Ateist¹, oraz Euhemer, przedstawiciele szko³y cyrena-
ików, zwolennicy sensualizmu i hedonizmu. Świat staro¿ytnej kultury grec-
kiej i rzymskiej przepojony by³ obecności¹ bogów i religijności¹. Podobnie 
by³o w okresie średniowiecza. 

Nowo¿ytny ateizm, który znacz¹co zaistnia³ w XVIII stuleciu, nie by³ po-
wrotem do pogañskiego ateizmu z czasów staro¿ytnych, ale przede wszyst-
kim zaprzeczeniem chrześcijañskiego teizmu, który od wieków dominowa³ 
w kulturze zachodniej. Godnym uwagi jest fakt, ¿e pierwszym szeroko zna-
nym Europejczykiem, który nie tylko uwa¿a³ siê za ateistê, ale równie¿ umar³ 
jako ateista, by³ szkocki historyk i filozof David Hume4. Za twórcê „klasycz-

2  Platon, Prawa, t³um. M. Maykowska, Warszawa 1960, (ks. X, 885b, a tak¿e: 888c, 901d, 902e-903a, 908b-d, 
909a-b). Platon zwykle mówi o „bogach” lub „tych bogach” ale, gdy przechodzi do sedna problemu, 
zmienia sposób mówienia na „Bóg” lub: „ten bóg” (ksiêga X, 902e, 903d, 910b).

3  Wed³ug Platona ateistyczny materializm twierdzi, ¿e wszystko jest czystym przypadkiem i ¿e ślepa, nie-
wyt³umaczalna koniecznośæ ogranicza poszukiwania racjonalnego wyt³umaczenia świata przez naukê 
i filozofiê. Pogl¹dy zaś zaprzeczaj¹ce Bo¿ej opatrzności, przekreślaj¹ podtrzymuj¹c¹ i dzia³aj¹c¹ moc 
stwórczego Rozumu w świecie. Platon uwa¿a³, ¿e praktyczny skutek powy¿szych trzech postaw isto-
towo jest ten sam: radykalne usuniêcie nale¿ytego szacunku wzglêdem Boga, szacunku po³¹czonego 
z prawdziw¹ i inspiruj¹c¹ Bo¿¹ bojaźni¹: “Nikt z ludzi śmiertelnych nie mo¿e utwierdziæ siê mocno 
w bojaźni bo¿ej, jeśli nie pozna tych dwóch przedstawionych prawd: je¿eli nie bêdzie wiedzieæ, ¿e du-
sza istnia³a, zanim cokolwiek zrodzi³o siê do ¿ycia, ¿e jest nieśmiertelna i rz¹dzi wszystkimi cia³ami, 
i nie pojmie nastêpnie tego, co mówiliśmy teraz wielokrotnie o bytuj¹cym wśród gwiazd i wszechist-
nienie ogarniaj¹cym Umyśle”. Ten¿e, Prawa, XII 967d.

4  Zgon Hume’a w roku 1776 – a do koñca pozosta³ on podobno nieskruszony – komentowano ze zgro-
z¹ po obu stronach Atlantyku. Np. Beniamin Franklin wspó³autor Deklaracji Niepodleg³ości Stanów 
Zjednoczonych dostrzeg³ w nim z³owieszczy znak nadchodz¹cych, nowych czasów. Jednak¿e Samuel 
Johnson znany angielski poeta, nie wierzy³ w autentycznośæ ateizmu Hume’a. Twierdzi³, ¿e Humea 
k³ama³. Zauwa¿my, śmieræ pierwszego nieskruszonego ateisty w 1776 r. by³a czymś tak niezwyk³ym, ¿e 
uwa¿ano to za coś nieprawdopodobnego.
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nego” ateizmu nowo¿ytnego uchodzi L. Feuerbach, który uwa¿a³, ¿e mówie-
nie o Bogu czyli teologia, jest zaszyfrowanym mówieniem o cz³owieku czyli 
antropologi¹. Innymi klasycznymi przedstawicielami ateizmu s¹: K. Marks, 
F. Nietzsche i S. Freud. 

W niniejszym artykule chcia³bym wskazaæ na niektóre aspekty filozofii 
pozytywistycznej i neopozytywistycznej, które przygotowa³y, obok wielu in-
nych czynników, zjawisko wspó³czesnego ateizmu i nihilizmu5.

 

1. POZYTYWIZM I NOWA KONCEPCJA FILOZOFII

Ateizm nowo¿ytny i wspó³czesny jest zjawiskiem poreligijnym i pochrze-
ścijañskim, czyli czasowo i psy chologicznie wtórnym w stosunku do zja wiska 
religii. Oczywiście przyczyny narastaj¹cej ateiza cji s¹ ró¿ne dla określonych 
narodów, krêgów kulturowych, klas; ró¿nicuj¹ siê tak¿e w zale¿ności od wie-
ku. Istniej¹ przy czyny: subiektywne i obiektywne, racjonal ne i irracjonalne, 
jednostkowe i spo³eczne. Zasadnicze przyczyny ateizmu sprowadzaj¹ siê do 
typów: filozoficznego, psychologiczno -religijnego, etycznego i socjologiczne-
go. Najwa¿niejsze, choæ nie zawsze ³atwo uchwytne, wydaj¹ siê byæ źród³a filo-
zoficzne, wy³aniaj¹ce siê zwykle z uprzednio przyjêtych koncepcji poznania 
świata, koncepcji bytu, cz³owieka i religii. Zwróæmy bli¿sz¹ uwagê na ateizm, 
wy p³ywaj¹cy z określonych koncepcji poznania. Dzieje siê to przynajmniej 
w czterech wypadkach gdy: 1. neguje siê wartośæ poznania, dotycz¹cego rze-
czywistości pozaświadomościowej lub pozapodmiotowej, a ma to miejsce np. 
w idealizmie teoriopo znawczym lub immanentyzmie teoriopoznaw czym; 
2. ogranicza siê zasiêg poznania do sfery zjawisk, jak np. w skrajnym empiry-
zmie lub fenomenalizmie; 3. neguje siê wartośæ poznaw cz¹ pierwszych zasad, 
czyli podstawowych twierdzeñ o bycie, jak np. agnostycyzmie, relaty wizmie 
i irracjonalizmie; 4. gdy zacieśnia siê pozna nie do typu przyjêtego przez na-
uki szcze gó³owe, postuluj¹c zasadê empirycznej weryfikacji, b¹dź falsyfika-
cji jako jedynego kryterium prawdy, jak np. w scjentyzmie.

Wiele z powy¿szych teoriopoznawczych źróde³ ateizmu mo¿na znaleźæ 
w pozytywizmie. Jak wiadomo, g³ównymi przedstawicielami klasycznego 
pozytywizmu, który w drugiej po³owie XIX w. osi¹gn¹³ du¿e znaczenie by³ 

5  Dobr¹ typologiê wspó³czesnego ateizmu zaproponowa³ Bernhard Welte (+1983). Jego zdaniem zjawi-
sko ateizmu mo¿emy sprowadziæ do trzech typów: ateizmu negatywnego, czyli nieobecnośæ pytania 
o Boga. Ateizm ten nie g³osi pozytywnego twierdzenia, ¿e Bóg istnieje. Ateizm negatywny w ogóle siê 
na ten temat nie wypowiada. Problem Boga ginie z pola widzenia. Inn¹ postaci¹ jest ateizm krytyczny. 
Pocz¹tek tego ateizmu zwi¹zany jest z niew³aściwym rozumieniem natury Bo¿ej: powstaje pozór, ¿e 
Boga mo¿na definicyjnie określiæ i uczyniæ w tym określeniu przedmiotem wiedzy. Negatywnym na-
stêpstwem takiego podejścia jest zniekszta³cenie transcendencji Boga. Nastêpnie dochodzi do krytyki 
Boga jako przedmiotu pozornej wiedzy, która koñczy siê negacj¹ jego istnienia. Ateizm najbardziej ra-
dykalny to zdaniem Weltego tzw. ateizm pozytywny, który posuwa siê do pozytywnej, aktywnej i pole-
micznej negacji Boga. Ten typ ateizm znajdujemy np. w filozofii F. Nietzschego i J. P. Sartre’a. Zob. 
szerzej na ten temat w: B. Welte: Filozofia religii, t³um.: G. Sowiñski, Kraków 1996, s. 160-167.
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A. Comte (+1857) i E. Mach (+1916). A. Comte, by³ pierwszym filozofem 
w dziejach, który przeszed³ studia techniczne, kszta³ci³ siê w Szkole Politech-
nicznej w Pary¿u. W obszernym dziele pt. Kurs filozofii pozytywne, zaproponowa³ 
reformê filozofii, która mia³a polegaæ na tym, ¿e zarzuci siê staro¿ytne, filo-
zoficzne pytanie „dlaczego”, na korzyśæ pytania: „jak”6. Pozytywizm w wyda-
niu Comte`a posiada³ trzy zasadnicze cechy. By³ empiryzmem, uznaj¹cym 
doświadczenie zmys³owe za jedyne źród³o poznania. Jedyn¹ rzecz¹ dostêp-
n¹ dla umys³u s¹ fakty, wyp³ywaj¹ce z zewnêtrznego b¹dź wewnêtrznego spo-
strze¿enia. Pozytywizm by³ materializmem (nie zawsze g³oszonym wprost), 
odrzucaj¹cym wszystko, co nie jest zmys³owo materialne. I wreszcie: pozyty-
wizm charakteryzowa³ siê scjentyzmem, czyli wiar¹ w bezwzglêdny autory-
tet nauk szczegó³owych, typu matematyczno-przyrodniczych. Wartościow¹ 
naukê zdobywa siê jedynie w ramach nauk szczegó³owych. Nauka dostar-
cza wystarczaj¹cych narzêdzi do rozwi¹zywania wszystkich praktycznych 
(¿yciowych) problemów cz³owieka. Scjentyzm g³osi³ z oświeceniowym pa-
tosem wiarê w naukê.

Jak wiadomo A. Comte stara³ siê wytyczyæ nowe zadania dla filozofii. 
Uwa¿a³, ¿e wszystkie zjawiska podlegaj¹ce badaniu s¹ podzielone pomiêdzy 
inne nauki, dla filozofii nic nie zostaje. Poza zjawiskami nie ma innej rzeczy-
wistości i metafizyka nie ma siê czym zajmowaæ. Przyczyny i celów zjawisk 
niepodobna dociekaæ, a tym bardziej pierwszej przyczyny i ostatecznego ce-
lu. Dlatego z filozofii Comte zostawi³ tylko jedn¹ jej dziedzinê: teoriê nauki. 
I to nie w sensie, aby filozofia mia³a badaæ za³o¿enia czy zasady tych nauk, 
bo tym mog¹ siê zajmowaæ one same. Filozofii zosta³o jedynie zadanie en-
cyklopedyczne: zestawiaæ to, co zrobi³y nauki szczegó³owe. Widaæ wiêc, ¿e 
o sprawach wykraczaj¹cych poza fakty pozytywizm nie tylko nie chcia³ nic 
twierdziæ, ale tak¿e nie chcia³ zaprzeczaæ. A wiêc nie anga¿owa³ siê w ateizm. 
Ani te¿ w zaprzeczanie celowości świata. Celem ostatecznym dla Comte-
`a by³a ludzkośæ, has³em jego filozofii praktycznej by³o: ̄ yæ dla innych. Zmie-
ni³ wiêc has³o, które od wieków obecne by³o w filozofii chrześcijañskiej: ¿e 
ostatecznym celem wysi³ków cz³owieka jest Bóg. 

Warto w tym miejscu postawiæ pytanie: czy sam twórca pozytywizmu by³ 
ateist¹ czy te¿ nie? Mówi siê, ¿e A. Comte raczej nie uto¿samia³ siê z postaw¹ 
ateistyczn¹. W liście z 14 lipca 1845 r. pisa³ do J. S. Milla: „To określenie (tzn. 
ateista) nie pasuje do ludzi takich jak my, chyba tylko w ściśle etymologicznym 
sensie. Bowiem oprócz niewiary w Boga nie mamy realnie niczego wspólnego 
z tymi, których nazywa siê ateistami, a my w ¿adnym razie nie podzielamy ich 
pró¿nego metafizycznego rozmyślania o pocz¹tku świata i cz³owieka, a jeszcze 

6  Pozytywizm mia³ siê zajmowaæ 1. przedmiotami rzeczywistymi, dostêpnymi umys³owi, a nie tajemni-
cami, 2. poruszaæ tematy po¿yteczne, by polepszyæ ¿ycie, a nie tematy ja³owe, 3. ograniczaæ siê do te-
matów, o których mo¿na uzyskaæ wiedzê pewn¹, i unikaæ tematów mglistych i spornych, 4. pracowaæ 
pozytywnie, nie ograniczaj¹c siê tylko do krytyki. 
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mniej ich ciasnych i niebezpiecznych prób systematyzowania etyki”7. Comte 
uwa¿a³ wiêc, ¿e ateizm dotyczy nie tylko problemu istnienia Boga, ale rów-
nie¿ natury świata i cz³owieka oraz zawiera próby budowania systemu etycz-
nego. Comte stanowczo zaprzecza³, by istnia³ jakiś zwi¹zek „dogmatyczny 
albo historyczny miêdzy prawdziwym pozytywizmem i tym, co nazywa siê 
ateizmem; ateizm nawet w aspekcie intelektualnym stanowi tylko pewn¹ ogra-
niczon¹ emancypacjê, poniewa¿ przed³u¿a metafizyczn¹ sytuacjê przez ci¹g³e 
poszukiwanie nowych rozwi¹zañ problemów teoretycznych, zamiast trak-
towaæ te badania jako bezowocne. Prawdziwy pozytywistyczny duch polega 
przede wszystkim na sta³ym zastêpowaniu studium przyczyn zjawisk przez 
studium niezmiennych praw tych zjawisk. Mówi¹c inaczej, stara siê on od-
powiedzieæ na pytanie „jak?”, a nie: „dlaczego?”.

H. de Lubaca uwa¿a, ¿e Comte jako prawdziwy pozytywista nie wyznawa³ 
zwyk³ego ateizmu w sensie abstrakcyjnego dowodzenia nieistnienia Boga. Nie 
zamierza³ siê zatrzymywaæ równie¿ na pozycji agnostyka. Stara³ siê iśæ dalej, 
wyjśæ poza ateizm. Jego celem by³o obalenie teologicznego patrzenia na świat, 
tzn. eliminowanie Boga drog¹ wyjaśniania, ¿e pewien typ iluzji prowadzi do 
wiary w Niego. Mówi³ on o „narodzinach i śmierci bogów”, co pozwala przy-
puszczaæ, ¿e wed³ug niego w rozwiniêtym stanie umys³u nie ma miejsca na 
wiarê w Boga: „Pozwalam sobie na stwierdzenie, ¿e nikt nigdy logicznie nie 
dowiód³ nieistnienia Apollona, Minerwy itd.” Zdania tego typu w przeko-
naniu Comte’a nie dadz¹ siê ani dowieśæ, ani zaprzeczyæ, poniewa¿ s¹ „po-
zbawione sensu”. Filozof ¿artowa³, ¿e ateistyczny sposób myślenia to taki, 
jakby ktoś chcia³ dowodziæ czy w³osy na g³owie s¹ d³ugie czy krótkie. Comte 
nie chcia³ zajmowaæ siê problemem Absolutu, poniewa¿ nie by³ to problem 
naukowy w jego koncepcji nauki. Wyrzek³ siê Absolutu, ale przyj¹³ nowy ab-
solut – ludzkośæ. Dobro ludzkości, jej pomyślnośæ, rozumiana oczywiście 
w kategoriach doczesnych, sta³a siê dla Comte’a celem ostatecznym8. 

2. ZADANIA FILOZOFII W NEOPOZYTYWIZMIE

Typ filozofii zwany filozofi¹ nauki (Philosophy of Science) ukierunkowa³ swo-
je badania przede wszystkim na nauki szczegó³owe. Jeden z przedstawicieli 
tego kierunku, wczesny L. Wittgenstein (+ 1951) w swoim s³ynnym Traktacie 
logicz no-filozoficznym napisa³, ¿e filozofia powinna zaj¹æ siê logicznym wyja-
śnianiem zdañ, które opisuj¹ stany rzeczy, fakty. Owe stany rzeczy nie mo-
g¹ byæ dedukowane, ale musz¹ wywodziæ siê z doświadczenia. Zdania, które 
opisuj¹ ca³ośæ faktów, tzn. otaczaj¹cy cz³owieka świat, pochodz¹ z terenu na-
uk przyrodniczych. Wittgenstein uwa¿a³, ¿e celem filozofii jest wiêc logicz-

7  H. de Lubac, The drama of atheist humanisms, San Francisco 1995, s. 161.
8  Tam¿e, s. 161-162.
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ne wyjaśnianie zdañ z obszaru nauk przyrodniczych. Filozofia powinna byæ 
s³u¿ebnic¹ nie teologii, ale... nauk przyrodniczych i nie ma nic do powiedze-
nia o Bogu i religii.

W ten sposób problem Absolutu zostaje wy³¹czony poza nawias nauki 
i filozofii. W Boga, zdaniem wspomnianego autora, mo¿na wierzyæ, przyj-
mowaæ, ¿e jest konieczny i nieskoñczony – jednak¿e ze świadomości¹, ¿e 
wszystkie religijne i etyczne wypowiedzi formowane s¹ w jêzyku s³u¿¹cym 
ekspresji i pobudzaniu, w jêzyku uczuæ, le¿¹cym poza „sensown¹ mow¹”.

Powy¿sze wypowiedzi s¹ interesuj¹ce z uwagi na to, ¿e Wittgenstein na 
innych miejscach wypowiada siê z g³êbokim respektem wobec religii. Pro-
blematyka Boga i duszy s¹ u niego obecne, „ukazuj¹ siê”, ale nie daj¹ siê wy-
powiedzieæ, a zdaniem autora Traktatu, oczym nie mo¿na mówiæ, o tym trzeba 
milczeæ. Widaæ wiêc, ¿e uprzednie za³o¿enia, dotycz¹ce samej koncepcji fi-
lozofii, doprowadzi³y Wittgensteina do podejrzeñ o brak sensowności reli-
gii i filozofii religii.

Filozofia nauki rozwiniêta zosta³a m.in. przez K. Poppera (+1994). Wysu-
n¹³ on ciekaw¹ propozycjê tworzenia teorii i ich falsyfikacji. Ka¿da teoria po-
winna byæ poddana rzetelnej próbie nie weryfikacji, a w³aśnie... falsyfikacji. 
Popper s³usznie zauwa¿y³, ¿e najwiêksza nawet liczba przypadków potwier-
dzaj¹cych nie gwarantuje prawdziwości teorii, natomiast ju¿ jeden przypadek 
negatywny wystarczy do jej obalenia. Tak wiêc szczególnie cennym wsparciem 
dla teorii s¹ nieudane próby wykazania jej fa³szywości. Postulat ten zawiera 
powa¿ne konsekwencje, zak³ada m.in. wymóg, aby teoria by³a sformu³owa-
na za pomoc¹ wyraźnie określonych terminów. Nietrudno znaleźæ przyk³ad 
hipotez naruszaj¹cych ten postulat. I tak hipoteza: „Wszyscy dzia³aj¹ z pobu-
dek egoistycznych” w praktyce wy³¹czona jest spod krytyki, dopóki pojêcie 
egoizmu nie zostanie dostatecznie sprecyzowane. Postulat falsyfikacji, stano-
wi¹c określone granice ludzkiemu poznaniu, wy³¹cza problem Boga poza 
nawias badañ. Bóg bowiem jawi siê w religii jako nieskoñczony, a w swej nie-
skoñczoności – nie do pojêcia. W ujêciu K. Popiera, zdania mówi¹ce o Bo-
gu, nie mog¹ byæ zdaniami naukowymi9.

3. POSTULAT ODRZUCENIA ŚWIATA NADPRZYRODZONEGO

 Z WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Praktyczne i zastosowanie powy¿szych teoretycznych rozstrzygniêæ filo-
zoficznych znaleźæ mo¿na m.in. u dwóch teologów protestanckich: Johna 
Robinsona (ur. 1919) i Paula van Burena (ur. 1924). W swoich, poczytnych 
swego czasu, ksi¹¿kach zapro ponowali pewn¹ postawê religijn¹, któr¹ i dzi-

9  Dobra analizê oddzia³ywania filozofii nauki na religiê mo¿na znaleźæ w: B. Welte, Filozofia religii, wyd. 
cyt., s. 42-47.



123FILOZOFIA

siaj spotyka siê w ró¿nych formach zarówno wśród protestantów, jak i kato-
lików10. Hildebrand nazywa ich, obok H. Coxa i Fletchera „protestantami 
liberalnymi, którzy utracili wiarê w Chrystusa i nie maj¹ nic wspólnego z ta-
kimi protestantami jak Billy Graham, którzy nadal wierz¹”11. 

Zdaniem Robinsona, sekularyzacja wystêpuj¹ca w drugiej po³owie XX w. 
jest zjawiskiem nowym w tym sensie, ¿e polega na ca³kowitym odrzuceniu ja-
kiejkolwiek transcendentnej rzeczywistości, pozostaj¹cej poza sfer¹ zjawisk 
zmy s³owych. Zdaniem autora mamy do czynienia z buntem przeciw czterem 
sposobom patrzenia na świat. Bunt ten wyra¿a siê odrzuceniem metafizyki, 
odrzuceniem nadnaturalistycznego światopogl¹du, elementu mitolo licznego, 
wystêpuj¹cego w Ewangeliach i odrzuceniem pierwiastka religijnego (nie oso-
by Jezusa, lecz Kościo³a, sakramentów i re ligijnych praktyk, innymi s³owy: 
wiara – tak; religia, Kośció³ – nie). Aby uratowaæ wiarê we wspó³czesnym świe-
cie Buren i Robinson proponuj¹ dopasowaæ j¹ do pogl¹dów wspó³ czesnego 
zeświecczonego cz³owieka. Dopasowanie to winno mieæ tylko jeden kieru-
nek: to Ewangelia musi bezwarunkowo skapitu lowaæ wobec świata12. Propo-
zycja ta zosta³a oparta na programie „demityzacji” R. Bultmanna (+1976), 
który zaproponowa³ odrzucenie niektórych nadprzyrodzonych elementów, 
znajduj¹cych siê w Ewangelii i zinterpretowanie chrześcijañstwa w katego-
riach egzystencjalistycznej filozofii Hei deggera13.

P. Van Burena i J. Robinsona ³¹czy jedna zasadnicza cecha w ich próbie 
sekularyzacji Ewangelii: chêæ odrzucenia nadnaturalnego elementu wiary 
w transcendentny porz¹dek rzeczywistości, w „tamten świat”, który jest osta-
tecznym przeznaczeniem cz³owieka. Ta próba eliminacji z chrześcijañstwa 
czynnika nadnaturalnego wi¹¿e siê z trzema sposobami argumentacji wy-
stêpuj¹cych u obu teologów. Pierwszy z nich ma charakter filozoficzny, a je-
go podstawê stanowi albo egzystencjalizm, albo lingwistyczny empiryzm. 
Tak np. skrajny empiryzm lingwistyczny nie pozwala Burenowi uznaæ zdañ, 
w których wystêpuje s³owo „Bóg” za twierdzenia mówi¹ce o faktach. „G³ów-
na trudnośæ dla empiryka polega nie na tym, co siê mówi o Bogu, lecz na 

10  Chodzi tu o nastêpuj¹ce pozycje: P. van Buren, The Secular Meaning of the Gospel, New York 1963: 
J. Robinson, Honest to God, Philadelphia 1963.

 Pogl¹dy P. van Burena i Robinsona odnośnie do wspó³czesnego przekazu religii chrześcijañskiej zo-
sta³y wnikliwie omówione w ksi¹¿ce: E. Mascall, The seculari sation of christianity, London 1965, wyd. 
polskie: Sekularyzacja chrześcijañstwa, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa 1970. Na ten temat pisa³ rów-
nie¿: P. Mazanka, Kilka uwag na temat sekularyzacji, w: P. Mazanka, M. Mylik (red.), Co daje wspó³-
czesnemu cz³owiekowi studium filozofii klasycznej, Warszawa 1997, s. 126-135. 

11  D. von Hildebrand, Koñ trojañski w mieście Boga. Przyczyny kryzysu w Kościele katolickim, t³um. J. 
Wocial, Warszawa 200, s. 149.

12  Van Buren uwa¿a, ¿e we wspó³czesnym świecie chrześcijanie musz¹ przyj¹æ w pe³ni pogl¹dy intelektu-
alne ludzi XX wieku, przy czym za kryterium określaj¹ce cz³owieka XX wieku przyjmuje on wspólne 
pogl¹dy technokratycznej cywilizacji zachodniej.

 Mascall trafnie zauwa¿a, ¿e P. van Burenowi nigdy nie przychodzi na myśl, i¿ chrześcijanin powinien 
przede wszystkim przyj¹æ pogl¹dy od wieków wspólne wszystkim innym chrześcijanom. Ten¿e, Seku-
laryzacja chrześcijañstwa, s. 53.

13  Mascall zauwa¿a, ¿e dla Bultmanna wydaj¹ siê istnieæ tylko dwie normy: (1) Jezus i Nowy Testament, 
(2) Heidegger. ¯aden dominikanin nie wi¹za³ siê z tak¹ ¿arli wości¹ z filozofi¹ św. Tomasza z Akwinu 
– jak Bultmann z filozofi¹ Heideggera, Mascall, Sekularyzacja chrześcijañstwa, s. 65.
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tym, ¿e siê w ogóle o Nim mówi. Nie wiadomo, »co« to jest Bóg i nie spo-
sób zro zumieæ, jak wyraz »Bóg« jest u¿ywany. Dziś nie mo¿emy nawet zrozu-
mieæ zawo³ania Nietzschego, ¿e Bóg umar³, poniewa¿ nawet gdyby tak by³o, 
to sk¹d byśmy o tym wiedzieli? Nie, problem dziś polega na tym, ¿e s³owo 
»Bóg« umar³o”14. Nieuznawanie przez Burena wartości poznawczej jêzyka 
religijnego prowadzi do obalenia zarówno koncepcji Boga ³aski i objawienia, 
jak i koncepcji Boga teologii naturalnej.

Drugie źród³o odrzucenia nadprzyrodzonego elementu wywodzi siê z za-
³o¿enia, ¿e jakoby odkrycia naukowe wykaza³y bezzasadnośæ tezy o istnieniu 
jakiejś rzeczywistości nadnaturalnej, a w ka¿dym razie o mo¿liwości jakiejś 
interwencji z jej strony w świat przyrody15. Trzecie źród³o ³¹czy siê z krytyk¹ 
tekstu Nowego Testamentu i opie ra siê na twierdzeniu g³osz¹cym, ¿e mo¿na 
wykazaæ, i¿ element nad naturalny w Ewangeliach nie ma ¿adnego uzasad-
nienia historycz nego i powsta³ w wyniku mitotwórczej dzia³alności pier-
wotnego Kościo³a16.

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze propozycje omawianych teologów 
protestan ckich mog¹ prowadziæ do nieoczekiwanych konkluzji, ¿e nie ma 
Boga (nawet w sensie „podstawy bytu”) oraz, ¿e ani Jezus, ani nikt inny nie 
prze¿y³ fizycznej śmierci. Mamy wiêc do czynienia z konkretnym przyk³adem 
próby sekularyzacji treści Ewangelii. J. Maritain trafnie nazywa to nowe od-
czytanie Ewangelii „odwracaniem maksym ludzi świêtych do góry dnem”17, 
a P. Ricoeur określa je jako: „hermeneutykê podejrzenia”18. Warto zauwa-
¿yæ, ¿e ta hermeneutyka podejrzenia nie wyci¹ga od razu jakichś gwa³tow-
nych wniosków. Mówi siê tylko, ¿e czas pierwotnego przywi¹zania do wiary 
chrześcijañskiej przemin¹³. Wybi³a godzina zasadniczego ujawnienia. Trzeba 
nareszcie rozpoznaæ jako sprawê ludzk¹ to, co dawniej by³o ogl¹dane i uwiel-
biane pod postaci¹ Boga. Tym samym pierwotny sens chrześcijañstwa zosta-
je odrzucony na cmentarz mitów19. 

ZAKOŃCZENIE

Filozofia pozytywistyczna i neopozytywistyczna, opieraj¹c siê na redukcjo-
nistycznej koncepcji poznania, podda³a ogromnej krytyce filozofiê klasyczn¹, 
a szczególnie metafizykê. Jednym ze skutków takiej postawy by³ materializm, 

14  P. van Buren, The Secular Meaning of the Gospel, s. 103.
15  P. van Buren godzi siê z tym, ¿e „idea empirycznej interwencji nadprzyrodzonego »Boga« w ludzki 

świat zosta³a wyparta z naszego myślenia pod wp³ywem wspó³czesnych nauk”. Tam¿e, s. 100.
16  E. Mascall, Sekularyzacja chrześcijañstwa, s. 34.
17  J. Maritain, Le Paysan de la Garonne, Pary¿ 1967, s. 64.
18  Hermeneutyka jest dyscyplin¹ naukow¹, która ustala prawid³ow¹ interpretacjê tekstów i symboli s³ow-

nych, zw³aszcza dawnych. Hermeneutyka by³a znana ju¿ staro¿ytnym Grekom. Dla Platona by³a t³uma-
czeniem tego, co mówi¹ bogowie, dla Arystotelesa – nauk¹ roztrz¹saj¹c¹ ró¿ne sposoby interpretacji. 

19  M. Merleau-Ponty wyrazi³ to w nieco zmienionej treści: „Jest prawie sprzeczności¹ zrozumieæ religiê 
i równocześnie przyj¹æ j¹ jako przes³ankê ¿ycia”, ten¿e, Eloge de la philosophie, Pary¿ 1953, s. 62.



125FILOZOFIA

polegaj¹cy na ontologicznym sprowadzeniu wszystkich przejawów bytu do 
wymiaru rzeczywistości fizycznej: wszystko, co istnieje, jest albo rzeczywisto-
ści¹ fizyczn¹, albo jej epifenomenem. Wspó³czesne zredukowanie cz³owieka 
i rzeczy do rzeczywistości ekonomicznej jest tylko wyj¹tkowo wyrafinowa-
nym przypadkiem ogólnego stanu ontologicznego.

Wytworzony w XIX wieku filozoficzny klimat sprawi³, ¿e wielu ludzi zgo-
dzi³o siê na akceptacjê stwierdzenia, i¿ „Bóg umar³”. Akceptacja tego stwier-
dzenia oznacza odrzucenie wartości transcendentnych, przede wszystkim 
prawdy i dobra, oraz oznacza próbê postawienia w ich miejsce samego cz³o-
wieka. Konsekwencj¹ takiej postawy jest nie wywy¿szenie cz³owieka (jak b³êd-
nie mniemano), ale jego destrukcja. Dziś bardzo wyraźnie widaæ s³usznośæ 
tego, co twierdzi³ ponad piêædziesi¹t lat temu Henri de Lubac: „Nie jest praw-
d¹ – a wydaje siê, ¿e tak czasami chce siê powiedzieæ – ¿e cz³owiek nie mo¿e 
zorganizowaæ ziemi bez Boga, ale ostatecznie nie mo¿e on jej zorganizowaæ 
inaczej, jak tylko i wy³¹cznie przeciw cz³owiekowi. „Humanizm ekskluzyw-
ny jest humanizmem nieludzkim”. I dalej: „Ziemia bez Boga mog³aby prze-
staæ byæ chaosem tylko staj¹c siê wiêzieniem”20. 

Czy b³êdy te s¹ nieuleczalne? Czy te¿ istniej¹ mo¿e „lekarstwa”, o ogra-
niczonym wprawdzie zasiêgu, ale mimo to skuteczne? Lekarstwa na pewno 
istniej¹ i nawet mo¿na je dok³adnie wskazaæ; trudno je jednak zastosowaæ. 
Opisane b³êdy ujawniaj¹ w istocie: a) wyja³owienie i radykalne ogranicze-
nie mo¿liwości rozumu uwiêzionego w wymiarze rzeczywistości fizycznej; 
b) utratê sensu i znaczenia wiary. Mo¿na wykazaæ, ¿e filozofia klasyczna, a wiêc 
wysi³ek rozumu jako takiego bez odwo³ywania siê do wiary, m¹drośæ wyp³ywa-
j¹ca z tej filozofii zawiera w sobie mocne i skutecz ne antidotum na problem 
wspó³czesnego ateizmu albo – mówi¹c inaczej – pewne mo¿liwe punkty od-
niesienia dla próby uzdrowienia samego rozumu21.

20  H. de Lubac, dz. cyt. s. 13-14.
21  Jak filozofia klasyczna mo¿e zaradziæ na bol¹czki wspó³czesnego cz³owieka, zob. w: J. Reale, Z³o nêka-

j¹ce wspó³czesnego cz³owieka i lekarstwo, które mo¿na na nie znaleźæ, w: Ethos 56(2001), s. 15 nn.
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Problematyka niniejszych rozwa¿añ znajduje siê niejako na poboczach 
myśli filozoficznej. Maj¹ one s³u¿yæ raczej pog³êbieniu ogólnej znajomości 
kultury filozoficznej, rozwin¹æ bardziej horyzonty kultury ni¿ metafizyki. 
W ich centrum znajd¹ siê nie g³ówni przedstawiciele epoki, lecz myśliciele 
mniej znani, przez co na pozór mo¿e mniej interesuj¹cy. Nie bêdzie zatem 
mowy o czterech wielkich: Hermannie Cohenie, Franzu Rosenzweigu, Mar-
tinie Buberze czy Emmanuelu Levinasie. Wszyscy oni próbowali myśleæ jak 
¯ydzi, co uwidacznia siê w obszarze osobistym ich twórczości (jak w przypad-
ku Cohena), w sposobie wyjaśniania problemów filozoficznych i uniwersal-
nych (Buber) czy wreszcie w dzie³ach, przywracaj¹cych na nowo metafizykê 
¿ydowsk¹ i biblijn¹ bez odnoszenia jej jednak formalnie do myśli ¿ydow-
skiej (Rosenzweig i Levinas). Wszyscy oni chcieli wywodziæ swe myślenie ze 
źróde³ religijnych i historycznych. Studiowali innych filozofów: Rosenzwe-
ig zajmuje siê Heglem, Levinas interpretuje Husserla. Kiedy jednak oddaj¹ 
siê w³asnemu dzie³u, s¹ na wskroś ¯ydami.

Wydaje siê, ¿e mo¿na mówiæ o swego rodzaju „cudzie ¿ydowskim”, uto¿-
samianym nie z Izraelem czy syjonizmem, lecz rozumianym jako geniusz 
intelektualny narodu rozproszonego po ca³ej ziemi, narodu o dziwnym lo-
sie i przeznaczeniu. Wk³ad myślicieli ¿ydowskich w filozofiê światow¹ jest 
trudny do ocenienia. Wielu z nich idealnie zasymilowa³o siê, dostosowuj¹c 
sw¹ mentalnośæ do mentalności krajów, w których ¿yli. Wystarczy tu wspo-
mnieæ choæby Henryka Bergsona, Léona Brunschvicqa, Georga Simmela, 
Ernsta Cassirera, Jeana Wahla czy Vladimira Jankélévitcha. Do nieustannej 
chwa³y Izraela przyczyni³y siê dzie³a takich myślicieli jak: Hermann Cohen, 
Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Abraham Heschel i inni. Istnieje jed-
nak równie¿ inna grupa ̄ ydów: ̄ ydów agnostyków i niewierz¹cych, despe-
racko poszukuj¹cych zbawienia, d¹¿¹cych do odkrycia w³asnej to¿samości, 
wstrz¹śniêtych przez Shoa. Tematem niniejszych rozwa¿añ chcemy uczyniæ 

MYŚLICIELE ¯YDOWSCY
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1  F Kafka, Dociekania psa; List do ojca; Proces; Zamek [przek³. z j. niem.], Warszawa 1994.

tych myślicieli ¿ydowskich, którzy niejako źle siê czuj¹ we w³asnej skórze. Pro-
pozycjê wyjaśnienia takiej sytuacji znajdziemy u Franza Kafki oraz Waltera 
Benjamina, który dostrzega dzia³anie mesjañskie i zapewne pod wp³ywem 
Kafki sprowadza bycie ̄ ydem do pogrzebanej pamiêci, do ciemnej staro¿yt-
ności starszej ni¿ Torah.

1. INFORMACJE BIOGRAFICZNE

¯ycie i twórczośæ Franza Kafki by³y tematem wielu naukowych opraco-
wañ. Interpretatorzy jego dzie³ wiedzieli wprawdzie, ¿e by³ ¯ydem, ale czê-
sto nie zdawali sobie sprawy z donios³ości tego faktu. Niektórzy traktowali 
tê kwestiê marginalnie, nie dostrzegaj¹c, ¿e stanowi ona centralny punkt je-
go egzystencji i dzie³a. Niedostrzeganie ¿ydowskich korzeni Kafki niesie ze 
sob¹ niebezpieczeñstwo b³êdnego rozumienia jego twórczości. Nie ulega 
bowiem w¹tpliwości, ¿e ¿y³ i myśla³ w tradycji ¿ydowskiej. Wiele elementów 
jego ksi¹¿ek wywodzi siê z tej¿e tradycji. Mnóstwo fragmentów jego dzien-
ników wyraźnie świadczy o tym, ¿e zna³ Talmud. Jego lektury, wspominane 
w dziennikach i listach oraz znajduj¹ce siê w niekompletnym dziś katalogu 
prywatnej biblioteczki, stanowi¹ dowód trwa³ego zainteresowania Kafki te-
matyk¹ ¿ydowsk¹, literatur¹ jidysz, religi¹ ¿ydowsk¹, a tak¿e dzie³ami na te-
mat historii i filozofii religii w ogóle. Kiedy Kafka mówi o prawie, najczêściej 
ma na myśli Torê. Nawet jego prosty, dobitny, ubogi w s³owa jêzyk przywodzi 
na myśl stare teksty hebrajskie. Dowodz¹c ¿ydowskiej tradycji i sposobu my-
ślenia Kafki, nie mo¿na jednak z drugiej strony popadaæ w drug¹ skrajnośæ 
i wi¹zaæ go wy³¹cznie z t¹ tradycj¹.

¯ycie Franza Kafki trwa³o niespe³na czterdzieści jeden lat. W Pradze, gdzie 
3 lipca 1883 r. przyszed³ na świat, gdzie pracowa³ i tworzy³, krzy¿owa³y siê 
elementy kultury czeskiej, niemieckiej, austriackiej i ¿ydowskiej. Pochodzi³ 
z ¿ydowskiej rodziny, która w³aściwie zatraci³a swoj¹ wiarê i obchodzi³a je-
dynie niektóre ¿ydowskie świêta. Wszystko wskazuje na to, ¿e równie¿ Kaf-
ka zgodnie ze zwyczajem w takie w³aśnie świêta chodzi³ do synagogi. Jak sam 
jednak wspomina, obrzêdy religijne by³y dla niego obojêtne, nudne, a nawet 
śmieszne, jego religijne wychowanie w szkole zaś na tyle niewystarczaj¹ce, ¿e 
st³umi³o wszelkie zainteresowanie judaizmem. Ju¿ jako doros³y, sceptycznie 
odnosi³ siê do mistycznego snobizmu swego otoczenia, a jego opozycja wo-
bec ró¿nych odmian pseudoreligijnych wyjaśnia późniejsze zainteresowanie 
siê o wiele bardziej „¿yw¹” religi¹ ¯ydów Wschodu.

Aby zrozumieæ niechêæ i pewn¹ urazê Franza Kafki wobec formalnego 
i leniwego judaizmu Pragi, wystarczy przeczytaæ choæby wstrz¹saj¹cy List do 
ojca1, w którym pisze o swoim praskim dzieciñstwie i skar¿y siê na swe niewy-
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starczaj¹ce wychowanie religijne. To w³aśnie nieszczerośæ ojca doprowadzi³a 
Kafkê do wygas³ej religijności, ograniczonej wy³¹cznie do rytua³ów. Zosta³ 
wykszta³cony w atmosferze religii sztucznej, pe³nej formalizmu, przez co bar-
dzo szybko zerwa³ z przestrzeganiem jej rytów. Chwali³ siê swoim ateizmem 
wobec innych. Czyni³ to w sposób tak jednoznaczny, ¿e jego przyjaciel szkol-
ny Hugo Bergmann, który sta³ siê później myślicielem zwi¹zanym z syjoni-
zmem, lêka³ siê, by nie ulec podobnej pokusie.

W m³odości Franz Kafka nienawidzi³ zdegenerowanego judaizmu ̄ ydów 
Zachodu (Westjuden). Jego indyferentyzm religijny prze³amuje siê jednak w la-
tach 1911-1912. Do refleksji nad syjonizmem i w³asn¹ to¿samości¹ ¿ydowsk¹ 
zainspirowa³y Kafkê najpierw s³awne wyk³ady Martina Bubera, jakie wyg³osi³ 
w latach 1909-1911 w Pradze, a nastêpnie pierwsze spotkanie i trwa³e kontakty 
z grup¹ teatraln¹, która gościnnie wystêpowa³a w praskiej kawiarni Savoy, pre-
zentuj¹c spektakle w jêzyku jidysz. Zapiski w Dziennikach2, które Kafka zacz¹³ 
pisaæ w tym czasie, wskazuj¹ na ¿ywe zainteresowanie grup¹, któr¹ kierowa³ 
pochodz¹cy z Warszawy Yitzhak Levi. Z wielk¹ drobiazgowości¹ etymolo-
ga opisuje Kafka komediantów i ich grê, streszcza opowiadania chasydzkie, 
które tworzy³y zasadnicz¹ treśæ przedstawieñ. Nie ocenia³ ich jak dzie³ sztu-
ki, lecz traktowa³ raczej jak wyraz ¿ycia ¿ydowskiego. Wysoko je ceni³, ponie-
wa¿ dawa³y mu poczucie bycia ¯ydem, a nie wprawia³y go w zak³opotanie, 
jakie odczuwa³ w czasie imprez politycznych. Po spotkaniu z aktorami jidysz, 
w których widzia³ ambasadorów Ziemi Obiecanej, dzieli³ judaizm na ̄ ydów 
Wschodu i Zachodu. Dziêki tej grupie bli¿ej pozna³ sposób ¿ycia i zwyczaje 
¯ydów ze Wschodu. Z zadowoleniem staje wobec judaizmu, który têtni ¿y-
ciem, judaizmu przyby³ego z daleka, ale jak¿e ciep³ego i pe³nego entuzjazmu. 
By³o to dla Kafki wprawdzie g³êbokie doświadczenie, ale nie doprowadzi³o 
do radykalnego nawrócenia. Echa tych prze¿yæ znajdziemy w autobiograficz-
nym opowiadaniu Dociekania psa3. 

Nowe, bardzo wa¿ne zbli¿enie Kafki do judaizmu nast¹pi³o podczas woj-
ny w roku 1917. Dosz³o wówczas bowiem do bardzo konkretnego spotkania 
z religi¹ i kultur¹ ̄ ydów ze Wschodu, którzy jako uciekinierzy z Galicji i in-
nych krajów wschodnioeuropejskich ci¹gle nap³ywali do Pragi. Na ten okres 
przypada równie¿ rozpad drugiego narzeczeñstwa Kafki z Felicj¹ Bauer oraz 
pocz¹tek gruźlicy, w której mo¿na upatrywaæ d³ugo poszukiwanego alibi dla 
zaniechania decyzji o ma³¿eñstwie. Niema³y wp³yw na ponowne zainteresowa-
nie Kafki judaizmem mia³a prawdopodobnie tak¿e przyjaźñ z Maxem Bro-
dem4, który z wielkim zapa³em odkrywa³ równie¿ w³asn¹ to¿samośæ. Kafka 

2  F. Kafka, Dzienniki 1910-1923, t³um. Jan Werter, Wydawnictwo Puls, Warszawa 1993.
3  F. Kafka, Dociekania psa, t³um. Lech Czy¿ewski, Wroc³aw 1997.
4  Max Brod (1884-1968) niemiecki pisarz, eseista, muzyk i syjonista. Urodzony w Pradze, studiowa³ tam 

prawo. Potem zamieszka³ w Tel Awiwie i by³ doradc¹ artystycznym ha-Bima, najlepszego teatru hebraj-
skiego. Kafka przekaza³ Brodowi sw¹ spuściznê literack¹, ka¿¹c mu zniszczyæ niepublikowane rêko-
pisy. Brod nie pos³ucha³ polecenia i zaj¹³ siê ich opracowaniem, publikacj¹ oraz interpretacj¹. Przez 
40 lat poprzez cykle wyk³adów popularyzowa³ twórczośæ i ¿ycie swego zmar³ego przyjaciela. 
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czyta Sørena Kierkegaarda, filozofów ¿ydowskich, Martina Bubera oraz Lwa 
To³stoja, który wydaje siê byæ mu bardzo bliski. Czyni refleksje o charakterze 
religijnym na temat ksiêgi Genesis. 

Nie tylko lektura Biblii stanowi narzêdzie powrotu do w³asnych korzeni. 
Maj¹ w tym tak¿e swój udzia³ inne pisma. Ju¿ w roku 1911 czyta³ Kafka kla-
syczn¹ Historiê Judaizmu E. Graetza oraz inne dzie³a zwi¹zane z histori¹ na-
rodu ¿ydowskiego. Wspomniany ju¿ wzrost zainteresowania judaizmem, 
przypadaj¹cy na okres wojny, wyrazi siê u Kafki, podobnie jak u Maxa Bro-
da, pragnieniem studiowania jêzyka hebrajskiego. W tej przychodz¹cej z tru-
dem nauce pomaga mu intensywnie przyjaciel Friedrich Thieberger, znawca 
staro¿ytnego jêzyka hebrajskiego. Tak¿e Georg Langer po swoich wizytach 
u ¯ydów w Galicji stara siê pomóc Kafce, ukazuj¹c mu świat chasydyzmu 
i kaba³y. Efekty wszystkich tych zabiegów nie s¹ jednak w pe³ni zadowalaj¹-
ce, o czym świadczyæ mog¹ Dociekania psa z 1922 r., wyra¿aj¹ce pewn¹ niechêæ 
do zajmowania siê judaizmem. 

Dwa ostanie lata ¿ycia Kafki przebiegaj¹ pod znakiem uczenia siê jêzyka 
hebrajskiego. Poza podrêcznikiem Mosesa Rotha Kafka korzysta ze S³owni-
ka Menorah (z 1920 roku), opracowanego przez S. Grunberga i A. M. Sil-
bermanna. Pomoc¹ jest mu tak¿e przybywaj¹ca z Palestyny Puah Bentovim. 
Odwa¿na, hojna kobieta próbuje studiowaæ i ¿yæ w Pradze, daje siê jednak 
w pewnym stopniu wykorzystywaæ przez wspólnotê ¿ydowsk¹. Jej jêzykiem 
ojczystym jest hebrajski, udziela wiêc lekcji tego jêzyka i podczas ró¿nych 
spotkañ uczy ¿ydowskich pieśni. Helmut Binder sugeruje, ¿e Puah mog³aby 
byæ prototypem Józefiny, śpiewaj¹cej myszy z ostatniego opowiadania Kafki 
(Śpiewaczka Józefina albo Naród myszy). Puah udziela³a Kafce lekcji przez kilka 
miesiêcy, w czasie, gdy by³ ju¿ mocno os³abiony. Oko³o roku 1923 przeno-
si siê jednak do Berlina, by znaleźæ wiêksz¹ niezale¿nośæ. Po kilku jeszcze 
spotkaniach zrywa wszelki kontakt z Kafk¹. Latem 1923 roku pozna³ Kaf-
ka Dorê Diamant, m³od¹ kobietê z ortodoksyjno-chasydzkiej rodziny, któ-
ra uciek³a z Polski do Niemiec. Energicznie wspiera³a ona zainteresowanie 
Kafki judaizmem. By³a doskona³¹ hebraistk¹. Razem z ni¹ Kafka pog³êbia³ 
swoj¹ znajomośæ jêzyka hebrajskiego i jidysz. Poza tym uczêszcza³ do berliñ-
skiej „Wy¿szej Szko³y Judaizmu“ („Hochschule für das Judentum“). Oboje 
myśleli tak¿e o wyemigrowaniu do Palestyny, czego jednak nie zrealizowali 
g³ównie z powodu choroby Kafki. 

Im Kafka by³ starszy, tym chêtniej zajmowa³ siê histori¹ swojego naro-
du. Świadczy o tym chocia¿by wspomniane wcześniej ostatnie opowiada-
nie M³oda Józefina albo Naród myszy, g³êboka alegoria o narodzie, który kiedyś 
potrafi³ śpiewaæ i przechowa³ pieśni, jakich nikt ju¿ nie rozumie. Oto mo-
tyw, który nurtowa³ Kafkê przez ca³e ¿ycie. Umiera w sanatorium Kierling 
3 czerwca 1924 roku, a 11 czerwca zostaje pochowany na Cmentarzu Strasz-
nickim w Pradze. 
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2. INTERPRETACJE

Kafka ¿y³ w dusznym świecie, którego ślady widaæ wyraźnie w jego pismach 
pe³nych obrazów i paraboli. Mimo niejasności dzienników i czêsto zmienia-
nych dzie³ spróbujmy na ich podstawie zrozumieæ tajemnicê tej skompliko-
wanej indywidualności. Kafka od urodzenia by³ wygnañcem, próbuj¹cym 
zbawiæ siebie przy pomocy w³asnej twórczości. Nigdy mu siê to w zasadzie 
nie uda³o. Na tragizm po³o¿enia Kafki z³o¿y³o siê kilka elementów: jego wy-
korzenienie ancestralne, uczucie obcości5, niepokój i permanentne z³e sa-
mopoczucie mieszkañca Pragi – „miasta-piek³a”. Na to wszystko na³o¿y³y 
siê jeszcze wyj¹tkowa nadwra¿liwośæ Kafki, jego chorobliwa, nie daj¹ca siê 
wyt³umaczyæ niezdolnośæ do komunikowania siê z innymi ludźmi oraz do 
znalezienia ³adu we w³asnym ¿yciu. 

Kafka to cz³owiek zablokowany, skrêpowany, anormalny, nie bêd¹cy w sta-
nie przezwyciê¿yæ w sobie infantylnych konfliktów, ujawniaj¹cych siê czy to 
w lêku przed ojcem, czy te¿ we wstrêcie seksualnym. Dojrza³a, wymagaj¹ca 
zmys³owośæ Kafki idzie w parze z jego niedojrza³ości¹ seksualn¹. Ze swej sa-
motności i wyizolowania siê od świata nie uczyni³ jednak Kafka swego rodza-
ju wiêzienia; ¿y³ raczej niejako na granicy samotności i kontaktów z ludźmi. 
Bardziej mo¿e ni¿ inni musia³ zmagaæ siê z trudami ¿ycia. Zachowywa³ przy 
tym swoj¹ osobowośæ, do koñca stara³ siê wyzwoliæ od tego, co dziwne, nad 
wyraz skrupulatnie, wrêcz pedantycznie wype³niaj¹c swoje codzienne obo-
wi¹zki. By³ typem bardzo punktualnego funkcjonariusza, urzêdnika (Beam-
ter). Dzia³a jednak za pośrednictwem snów i wizji wyimaginowanego świata, 
który maluje bardzo dok³adnie. Wydaje siê byæ pos³usznym nieznanym si-
³om, jakimś wy¿szym Potêgom. Na tych w³aśnie aspektach osobowości Kaf-
ki skupiaj¹ siê ró¿ne interpretacje, które w zasadzie nie oddzielaj¹ autora od 
jego dzie³a.

Zgodnie z powy¿szym wydaje siê byæ rzecz¹ oczywist¹, ¿e ka¿da adekwat-
na interpretacja twórczości Kafki winna mieæ charakter egzystencjalny czy 
wrêcz egzystencjalistyczny. Świat Kafki, odkryty i opisany w latach trzydzie-
stych XX wieku, ukaza³ rzeczywiście „opuszczenie” i „zapomnienie” filozofii 
Heideggera6, „rozbicie” Jaspersa, „md³ości” Sartra, a przede wszystkim „ab-
surd” Camusa. Kafkê zaliczono w poczet rycerzy Nicości, jak to ma miejsce 
na przyk³ad w esejach Maurice’a Blanchota czy Claude’a-Edmonde’a Ma-

5  Świadomośæ to¿samości ¿ydowskiej, indywidualnej i zbiorowej by³a obecna w świecie Kafki. On sam 
postrzega³ siebie jako cz³onka mniejszości ¿ydowskiej, ¿yj¹cej wśród chrześcijan, dok³adnie mówi¹c, 
wśród chrześcijan czeskich. ¯ywi³ do Czechów sympatiê, ale nie czu³ siê jednym z nich. Nie czu³ siê 
te¿ Niemcem, ani Austriakiem. Z Niemcami, jeśli nie byli ¿ydami, utrzymywa³ tylko stosunki zawo-
dowe, a jednak by³ przedstawicielem literatury niemieckiej. W ka¿dym razie swoje teksty pisa³ w jêzy-
ku niemieckim. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e by³ pisarzem ¿ydowskim pisz¹cym po niemiecku, 
a ¿yj¹cym wśród Czechów.

6  „Nawet zapomnienie o czymś, które na pozór zaciera wszelk¹ relacjê bycia do czegoś wcześniej pozna-
nego, nale¿y pojmowaæ jako modyfikacjê pierwotnego bycia-w”. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 88.
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gny. Klimat opowiadañ i powieści Kafki (Proces, Zamek, Ameryka, Przemiana) 
jest niepowtarzalny i wyj¹tkowy. Ramy literatury egzystencjalnej s¹ za cia-
sne dla Kafki albo Kafka jest zbyt ciasny dla egzystencjalizmu. To pisarz bez 
„stanów ducha”, bez patosu, bez westchnieñ i lamentów. Trudno go zatem 
umieściæ po Kierkegaardzie. Jeśli chcielibyśmy znaleźæ jakieś analogie czy 
genealogiê Kafki, trzeba by ich szukaæ w austriackiej dekadencji z Otto We-
iningerem, Karlem Krausem, Robertem Musilem, gdzie królowa³y analiza, 
blask, brak harmonii, pesymizm i elegancja, smak samobójstwa, pokrewieñ-
stwo pisarstwa i śmierci. Istnieje tak¿e pewne podobieñstwo Kafki do ̄ ydów 
niemieckich tzw. „belle époque”, takich jak wspomniany wcześniej Walter 
Benjamin i Joseph Roth7. Spuścizna egzystencjalna nie musi zatem byæ jedy-
nym kanonem obowi¹zuj¹cym w interpretacji twórczości Kafki. Analizuj¹c 
jego dzie³a, trzeba odwo³ywaæ siê do biografii i psychologii (uwzglêdniaj¹cej 
wymiar „spo³eczny-aspo³eczny”), do myślenia spekulatywnego oraz elemen-
tów teologicznych8. 

Franz Kafka, zagubiony agnostyk „wypad³y” z rêki Boga, ¿yj¹cy bez Niego 
w ciemnościach ateizmu, próbuj¹cy dojrzeæ Jego świat³o, w rzeczywistości nie 
zale¿y od jakiegoś konkretnego wyznania religijnego. Religia ¿ydowska jest jed-
nak tak ściśle zwi¹zana z objawieniem Moj¿eszowym – podobnie jak chrze-
ścijañstwo z Objawieniem Chrystusa – ¿e nie mo¿na jej tutaj nie uwzglêdniaæ 
czy te¿ o niej zapominaæ, nie prowadz¹c tym samym do pewnych nieporo-
zumieñ. Oddzielenie bycia ¯ydem od religii jest w pewnym sensie niemo¿-
liwe. Có¿ bowiem oznacza bycie hebrajczykiem po usuniêciu religii? Czy ma 
sens nazywanie siebie ̄ ydem bez religii? Odwo³ywanie siê w tym miejscu do 
przynale¿ności rasowej albo raczej narodowej jest niewystarczaj¹ce i w pew-
nym sensie sztuczne. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e to problem laickiego syjoni-
zmu: „poza Bogiem” ¯ydzi s¹ narodem jak ka¿dy inny, nie s¹ ju¿ narodem 
wybranym, b³ogos³awionym przez Boga, nie s¹ stra¿nikiem monoteizmu, 
bogatym obietnicami, rozproszonym wśród innych ludów. Przypadek Kaf-
ki jest tutaj szczególny. Wydaje siê, ¿e ¿adne z wyjaśnieñ nie mo¿e uchodziæ 
za definitywne. Jego świadomośæ ¿ydowska jest jednak bardzo ostra i g³êbo-
ka, jest jak odciśniête na nim znamiê. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e jego odczucia 
religijne s¹ niewyraźnie nakreślone, a jego zwi¹zek z synagog¹ bardzo s³aby, 
s³usznym bêdzie chyba postawienie nastêpuj¹cej tezy: Kafka wydaje siê byæ 
teologiem istnienia ¿ydowskiego lub raczej egzystencji ¿ydowskiej bez wiary 
w Boga; to jakby tajemnica Izraela widziana w zamglonym lustrze, przema-

7  Joseph Roth (1894-1939), austriacki pisarz. Od 1933 r. na emigracji we Francji. Publikowanie jego ksi¹-
¿ek zosta³o zakazane w hitlerowskiej III Rzeszy. Wywodzi³ siê z ma³omiasteczkowego środowiska ¿y-
dowskiego Galicji wschodniej, które portretowa³ w swoich utworach. 

8  Ostatecznie jednak w wielu wypadkach mamy do czynienia raczej z opisem, a nie z interpretacj¹ (np. 
w sprawie stosunku Kafki do ojca i narzeczonej). W niniejszych rozwa¿aniach trzeba skupiæ siê na „¿y-
dowskiej” interpretacji Kafki, rozpoczêtej przede wszystkim przez Güntera Andersa. W przeciwieñ-
stwie do Andersa nie chcemy jednak odejśæ ca³kiem od interpretacji teologicznej (Max Brod, Martin 
Buber), aczkolwiek ta ostania mog³aby byæ w pewien sposób oderwana od odniesienia hebrajskiego.
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wiaj¹ca st³umionym g³osem. Kafka mówi³ o sobie: „Nie zosta³em powo³any 
do ¿ycia, jak Kierkegaard, przez ciê¿ko ju¿ opadaj¹c¹ rêkê chrześcijañstwa, 
ani nie schwyta³em ostatniego frêdzla znikaj¹cego ¿ydowskiego szala modli-
tewnego, jak syjoniści. Jestem koñcem albo pocz¹tkiem”9.

3. JUDAIZM

Moment ¿ydowski nie stoi byæ mo¿e w centrum twórczości pisarza tak in-
trowersyjnego i tak oddanemu swemu dzie³u, jak Franz Kafka. Jak ju¿ wspo-
mniano, jest to jednak aspekt nie do pominiêcia, ³¹cz¹cy siê nierozerwalnie 
z wszelkimi innymi aspektami jego ¿ycia i pisarstwa. Pojawiaj¹ siê coraz licz-
niejsze opracowania, które wymieniaj¹ Kafkê wśród innych myślicieli ¿ydow-
skich (np. prace takich autorów jak: Marthe Robert, Walter Jens, Hannah 
Arendt i Ritche Robertson). Ci¹gle jednak nie da siê on sklasyfikowaæ, po-
zostaje sui generis. 

Twórczośæ Kafki trzeba ci¹gle widzieæ na tle jego środowiska i stosunków 
spo³ecznych, w jakich ¿y³, pamiêtaj¹c przy tym, i¿ dopiero stopniowo próbo-
wa³ uświadamiaæ sobie fakt bycia ¯ydem. „Nowy nabytek“, a nie „natural-
na i oczywista w³asnośæ“ – tak mo¿na by sformu³owaæ has³o, wed³ug którego 
nale¿y badaæ stosunek Kafki do judaizmu. Poni¿ej przyjrzymy siê jego relacji 
do chasydyzmu, Biblii, ró¿nych pism religijnych i form religii oraz do wiecz-
nego przeznaczenia.

3.1.  Hebraizm orientalny i chasydyzm 

Rodzina Kafki mieszka³a w praskim getcie. Kafka w zasadzie nigdy nie 
opuści³ getta, swojego getta. Pierwsze przebudzenie jego świadomości hebraj-
skiej nast¹pi³o, jak ju¿ powiedziano, przy okazji spotkania z Yitzhakiem Le-
vim i jego aktorami10. Dziennik z tego okresu zawiera istotne informacje 
o charakterze judaistycznym: skróty sztuk teatralnych jidysz, rozwa¿ania, 
anegdoty chasydzkie11. Ponad sto stron Dzienników dotyczy samego tylko te-
atru jidysz. Dziêki tym kontaktom Kafka przygl¹da³ siê z bliska ¿yciu zwy-
k³ych ¯ydów ze wschodniej Europy. Dokonane obserwacje kontrastowa³y 

9  Cyt. za E. Pawel, Franz Kafka. Koszmar rozumu, t³um. Irena St¹por, Warszawa 2003, s. 456. 
10  „(…) z Yitzhakiem Levim (alias Jizchak, Isaac, a później Djak – Löwym wed³ug niemieckiej transkryp-

cji Kafki), dyrektorem, za³o¿ycielem, gwiazd¹ i spiritus movens ca³ej trupy, Franz zaprzyjaźni³ siê nie-
mal od razu. Przyjaźñ by³a trudna ale dawa³a du¿o satysfakcji”. E. Pawel, Franz Kafka, dz. cyt., s. 304. 

11  „Aktorzy sw¹ obecności¹ przekonywaj¹ mnie ci¹gle ku memu przera¿eniu, ¿e przewa¿na czêśæ tego, 
co o nich dot¹d napisa³em, jest fa³szem. A fa³szem jest dlatego, bo piszê o nich zawsze jednakow¹ mi-
³ości¹ (dopiero teraz, gdy wpisuje te s³owa i to staje siê fa³szem) – lecz ze zmienna si³¹ i ta zmieniaj¹ca 
siê wci¹¿ si³a nie trafia g³ośno i celnie w aktorów realnych, lecz zatraca siê g³ucho w tej mi³ości, któ-
ra t¹ si³¹ nie zadowoli siê nigdy i w³aśnie przez to, ¿e si³ê powstrzymuje, s¹dzi, ¿e ochrania aktorów”. 
F. Kafka, Dzienniki 1910-1923, dz. cyt., s. 113.
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z dwuznaczności¹ jego w³asnych źróde³. Później napisze do Mileny Jesenskiej: 
„Gdyby mi powiedziano, ¿e wolno mi byæ, kim chcê, wtedy chcia³bym byæ 
ma³ym ¿ydowskim ch³opcem ze Wschodu, w k¹cie sali, bez śladu jakichkol-
wiek trosk”12. Kafka, prawie zawsze czysty i uk³adny, wola³by byæ brudnym, 
niechlujnym emigrantem!

Chasydyzm13, z którym Kafka zetkn¹³ siê dziêki grupie teatralnej Levie-
go, sta³ siê pomostem do poszukiwania w³asnej przynale¿ności. Ka¿da grupa 
chasydzka charakteryzowa³a siê radosn¹, pogodn¹ i ¿yw¹ pobo¿ności¹, śre-
dniowieczn¹ Debekuth (mistyczn¹ Gelassenheit), prowadzi³a ¿ycie wspólnotowe, 
proste i pe³ne świ¹teczności. ̄ y³a pod opiek¹ świêtego cz³owieka zwanego ca-
dykiem (Tsaddik)14. Skarbem duchowości chassidim s¹ czêsto anegdoty, weso-
³e opowiadania, wspomnienia, rozmowy przeprowadzane przez najbardziej 
znanych cadyków, poczynaj¹c od za³o¿yciela Baal Szem Tow. Atmosfera cha-
sydyzmu Galicji pe³na jest radości i humoru; chasydzi ceni¹ sobie swoich ¿ar-
townisiów i kpiarzy. Wed³ug nauki mitycznej to oni s¹ sprawiedliwymi.

Wydaje siê rzecz¹ dośæ dziwn¹ i zaskakuj¹c¹, ¿e Kafka zafascynowa³ siê 
i da³ siê niejako uwieśæ takiej w³aśnie formie judaizmu, która absolutnie nie 
wspó³gra z jego zamkniêt¹ i zagubion¹ osobowości¹. Ludzie o charakterze 
przeciwnym ni¿ jego w³asny zdaj¹ siê poci¹gaæ go sw¹ atrakcyjności¹. Kafka 
nie jest wiêc zupe³nie skostnia³ym samotnikiem. Nie jest te¿ zatem cz³owie-
kiem aspo³ecznym, lecz pragnie wspólnoty i braterstwa. Nie by³ w stanie wy-
eliminowaæ w sobie nadziei Kanaan.

Nie ulega w¹tpliwości, ¿e jego spotkanie z religijnym światem pobo¿nych 
¯ydów wschodnioeuropejskich przebiega³o nadzwyczaj ambiwalentnie. Za-
zdrości³ im ich naiwności, mimo, i¿ czasem ośmiesza³ j¹ i parodiowa³. Ceni³ 
autentycznośæ ich religijnej wspólnoty zdolnej do prawdziwej wiary w Boga, 
a brzydzi³ siê w³asn¹ grup¹ spo³eczn¹ zasymilowanych ¯ydów Zachodu, 
w których widzia³ uosobienie egzystencji pozbawionej ducha wspólnoty, 

12  F. Kafka, Listy do Mileny, t³um. Feliks Konopka, Wydawnictwo Literackie 1993, s. 191.
13  Ruch religijno-mistyczny w judaizmie, powsta³y w XVIII wieku, opozycyjny wobec dawnych rabi-

nów-talmudystów, kierowany przez cadyków. Ruch uformowa³ siê na terenie Podola, pod wp³ywem 
mistyki (której g³. ośrodkiem by³o galilejskie miasto Safed), ludowej tradycji ¯ydów Rzeczypospoli-
tej, a tak¿e elementów s³owiañskiej kultury ludowej i folkloru. Twórc¹ i pierwszym przywódc¹ ruchu 
by³ Baal Szem Tow z Miêdzybo¿a. Chasydyzm nie wykszta³ci³ jednolitej doktryny, a nauki i prakty-
ki poszczególnych cadyków by³y odmienne. W stosunku do judaizmu ortodoksyjnego (mitnagdim) 
chasydyzm wnosi³ silny pierwiastek emocjonalny, elementy panteizmu oraz praktyki ekstatyczne (wi-
doczne w modlitwie, śpiewie i tañcu), odrzuca³ zinstytucjonalizowane formy religijności (szczególnie 
w pocz¹tkowym okresie kszta³towania siê ruchu), k³ad³ nacisk na spontanicznośæ. Ukszta³towa³ now¹ 
ludow¹ wiarê, opart¹ na autorytecie cadyków.

14  Cadyk to charyzmatyczny przywódca wspólnoty chasydzkiej, zwany te¿ rebe. Jego autorytet wyp³y-
wa³ z wiary w mistyczne wtajemniczenie oraz dziedziczn¹ charyzmê, która czyni³a go pośrednikiem 
miêdzy ludźmi a Bogiem, a przejawia³a siê w mocy cudotwórczej. Praktyki ekstatyczne, odgrywaj¹-
ce w chasydyzmie wa¿n¹ rolê, wymaga³y doskona³ości wewnêtrznej, niedostêpnej zwyk³ym ludziom. 
Mogli oni zbli¿yæ siê do tego stanu tylko poprzez obcowanie z cadykiem, wokó³ którego ogniskowa³o 
siê ¿ycie religijne, zaś jego dom sta³ siê miejscem odprawiania niektórych obrzêdów. Wiêkszośæ cady-
ków utworzy³a dynastie, przekazuj¹c swoj¹ godnośæ synom i ziêciom. Zak³adali oni nowe wspólnoty 
w innych miejscowościach, przyczyniaj¹c siê do rozpowszechniania chasydyzmu. Radośæ obcowania 
z cadykiem, a za jego pośrednictwem – z Bogiem, chasydzi objawiali tañcem i śpiewem o charakterze 
ekstatycznym. 
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tradycji i przysz³ości. Jego zdaniem przeciêli oni wiêzy, jakie ³¹czy³y ich kie-
dyś ze wspólnot¹ ¿ydowsk¹, a nie zostali zaakceptowani przez wspólnotê eu-
ropejsk¹. W ten sposób zostali odciêci od prawa i nigdzie nie mog¹ znaleźæ 
swego miejsca. Kafka nazywa³ taki stan brakiem „sta³ego gruntu ¿ydowskie-
go”. Sam cierpia³ z tego powodu, czemu wielokrotnie da³ wyraz w swoich 
listach i zapiskach. Im d³u¿ej zajmowa³ siê judaizmem Wschodu, tym bar-
dziej odczuwa³ niechêæ do świata, który określa³ i jednocześnie ogranicza³ je-
go w³asn¹ identyfikacjê kulturow¹. Mimo, i¿ ¯ydów ze Wschodu uwa¿a³ za 
paradygmat pierwotnego, wiernego tradycji, ¿ywotnego judaizmu, to jednak 
jego w³asne nastawienie pozosta³o raczej zachodniojudaistyczne. Jeśli nawet 
kontakty z chasydyzmem obudzi³y i w jakiś sposób wyzwoli³y Kafkê z jego 
„niezdarnego, niezrêcznego i ciê¿kiego hebraizmu”, to jednak zrozumia³, ¿e 
nie jest stworzony do radosnej prostoty uczniów Baal Szema. Niestety ci¹-
¿y na nim bardzo moc Prawa, obsesyjne poczucie nieuchronnych, nie daj¹-
cych siê prze³amaæ Norm. ¯ycie chasydzkie jest fragmentem rajskiego snu, 
dla Kafki niemo¿liwego do zrealizowania.

3.2. Kontakt Kafki z Bibli¹

Teksty Kafki, szczególnie zapiski w dzienniku i aforyzmy, pokazuj¹, ¿e 
jego wiedza judaistyczna pochodzi³a nie tylko z kontaktów z przyjació³mi 
i rodzin¹ czy te¿ z obserwacji ¿ycia ¯ydów praskich, ale ¿e zdobywa³ j¹ tak-
¿e dziêki lekturze. Zna³ Bibliê, Prawo i proroków, by³ obeznany z literatur¹ 
hebrajsk¹ i jidysz. Jego kontakt z Bibli¹ ma charakter osobowy i pe³en jest ta-
jemniczości. Kafka nie by³ ¯ydem pobo¿nym, pochylonym nad Pismem 
Świêtym. To, ¿e uczy³ siê jêzyka hebrajskiego, by³o raczej podyktowane wzglê-
dami praktycznymi, a nie rodzi³o siê z pasji. Czas na refleksje nad Bibli¹ znaj-
duje w czasie pobytu w miejscowości Zürau. Dok³adnie rzecz bior¹c, czyni 
refleksje nad pewnymi krótkimi fragmentami ksiêgi Genesis, przede wszyst-
kim nad tekstem dotycz¹cym grzechu pierworodnego. Kafka uwa¿a³ siebie 
za eksperta w tej dziedzinie. Szczególnie ciekawa i istotna wydaje siê tutaj je-
go opinia wypowiedziana w nastêpuj¹cych s³owach: „Jesteśmy grzeszni nie 
tylko dlatego, ¿e jedliśmy z drzewa poznania, ale i dlatego, ¿e nie jedliśmy 
z drzewa ¿ycia. Grzeszny jest stan, w którym siê znajdujemy, niezale¿nie od 
winy”15. Kafka próbuje rozró¿niæ pojêcie winy od pojêcia defektu i braku. 
Prawdziwym nieszczêściem jest wiêc dla niego nieobecnośæ owoców ¿ycia. 
Mo¿na by z tego wnioskowaæ, ¿e cz³owiek, bêd¹c nawet w stanie niewinności, 
nigdy nie by³ w pe³ni szczêśliwy. Z drugiej strony grzech pierworodny nie jest 
absolutn¹ katastrof¹, totalnym niepowodzeniem, zniszczeniem i nieszczê-
ściem. Kafka os³abia skutki upadku, a nawet sugeruje – na sposób heglowski 

15  F. Kafka, Nowele i miniatury, t³um. R. Karski, A. Kowalkowski, Gdynia 1991, s. 308.
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– ¿e poznanie dobra i z³a przynosi pewn¹ korzyśæ, bo pozwala nam jedno-
cześnie poznaæ zarówno nasze s³abości, jak i zadania i powinności. Jego zda-
niem wypêdzenie z raju by³o w pewnym sensie szczêściem: gdyby bowiem 
cz³owiek nie zosta³ z niego wypêdzony, wówczas musia³by zostaæ zniszczony 
sam raj16. Cz³owiek wyrzucony z raju zosta³ skazany na wygnanie. Jest rzecz¹ 
straszn¹, ¿e wina definitywnie pozbawia nas owoców drzewa ¿ycia, a wygna-
nie jest wygnaniem na zawsze, wygnaniem wiecznym. Tylko jednak wygna-
nie mo¿e naprawiæ wspomnienie. W tych pogl¹dach Kafka zdaje siê czasem 
jakby odsy³aæ do myślicieli skrajnie ró¿nych od niego, np. do Paula Claudela 
(L`exil enseigne la patrie) czy Marcela Prousta (Les vrais paradis sont les pa-
radis qu’on a perdus). Nawet jeśli jesteśmy wyobcowani, raj jest niezmienny, 
to znaczy pozostaje rajem, chocia¿ nas w nim nie ma. 

W innym miejscu Kafka napisze: „Dlaczego ubolewamy nad grzechem 
pierworodnym? Nie z jego powodu zostaliśmy wygnani z raju, lecz z uwagi 
na drzewo ¿ycia. Abyśmy z niego nie jedli”17. Kafka próbuje uniewinniæ win-
nych. Pocz¹tkiem przekleñstwa jest dla niego zakaz, zakaz wydany bez g³êb-
szego wyjaśnienia. Kafka podwaja jeszcze zaistnia³e oddzielenie. Wydaje siê, 
¿e niejako podwójnie jesteśmy oddzieleni od Boga: grzech pierworodny od-
dziela nas od Niego, drzewo ¿ycia oddziela Go od nas. Czasami uwidacznia 
siê sk³onnośæ Kafki, by w jakiś sposób relatywizowaæ winê. Proroctwu Boga 
i wê¿a wytyka niejako nieprecyzyjnośæ. Zgodnie z zapowiedzi¹ Boga po zje-
dzeniu owocu z drzewa poznania Adam powinien by³ umrzeæ, a wed³ug za-
powiedzi wê¿a – staæ siê równym Bogu. Tymczasem, jak pisze Kafka: „Ludzie 
nie umarli, lecz stali siê śmiertelni, nie stali siê równi Bogu, lecz otrzymali 
zdolnośæ niezbêdn¹ do tego, aby takimi siê staæ. [...] Nie umar³ cz³owiek jako 
taki, lecz cz³owiek z raju, nie stali siê Bogiem, lecz boskim poznaniem”18.

W swych refleksjach Kafka pozostaje świadomy trwa³ości Edenu. Stwier-
dza, i¿ „prawie do samego koñca relacji o grzechu pierworodnym istnieje 
mo¿liwośæ, ¿e wraz z cz³owiekiem przeklêty zostanie tak¿e sam Eden. – Tyl-
ko ludzie s¹ przeklêci, Eden nie”19. W innym miejscu doda: „By³y trzy mo¿li-
wości ukarania grzechu pierworodnego: naj³agodniejsza zosta³a zastosowana, 
wypêdzenie z raju, druga: zniszczenie raju, trzecia – i ta by³aby najstraszniej-
sz¹ kar¹ – odciêcie od ¿ycia wiecznego i pozostawienie wszystkiego innego 
takim, jak by³o”20. Raj trwa, a cz³owiek pozostaje poza nim na zawsze, in aeter-
num. Oto „wiecznośæ zdarzenia”. Trwa³ośæ raju odwraca jednak w sposób dia-
lektyczny wyobcowanie i alienacjê – podobnie jak mia³o to miejsce w ¿yciu 

16  Por. F. Kafka, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass, Herausgegeben von 
Max Brod, Fischer Taschenbuchverlag, s. 75.

17  F. Kafka, Nowele i miniatury, dz. cyt., s. 308.
18  T³umaczenie autora wg: F. Kafka, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass, 

Herausgegeben von Max Brod, Fischer Taschenbuchverlag, s. 75.
19  T³umaczenie autora wg: tam¿e. 
20  T³umaczenie autora wg: tam¿e s. 77.
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samego Kafki, myśliciela wyobcowanego. „Wygnanie z raju jest w swej istocie 
wieczne. Wygnanie z raju jest wiêc wprawdzie definitywne, a ¿ycie w świecie nie 
do unikniêcia, ale wiecznośæ zdarzenia (lub u¿ywaj¹c kategorii doczesnych, 
wieczne powtarzanie siê zdarzenia) sprawia, ¿e mimo to mo¿liwe jest, aby-
śmy nie tylko mogli stale pozostawaæ w raju, lecz abyśmy rzeczywiście w nim 
ci¹gle przebywali, obojêtnie, czy wiemy to tutaj czy nie”21. 

Jesteśmy mieszkañcami nieistniej¹cego raju, opuszczonymi, nieobecnymi 
gośæmi, „abonnes absents”. Stan wygnania, nawet jeśli nie do naprawienia, 
zapewnia jak¹ś dozê szczêśliwości lub przynajmniej mo¿liwośæ zbli¿ania siê 
do drzewa ¿ycia. W ten sposób rodzi siê teoria wiecznego, ci¹g³ego rozpoczy-
nania na nowo: ci¹gle wychodzimy z raju, ale nasze nogi stoj¹ jednocześnie 
na jego progu. W tym miejscu dotykamy aspektu myślenia Kafki, który tro-
chê ³agodzi obraz jego pesymizmu: bez ¿adnej nadziei powrotu byæ jednak za-
wsze w górze, jak ̄ ydzi, wêdrowcy duchowego świata. „Nie istnieje nic prócz 
świata duchowego, to, co nazywamy światem zmys³owym, jest z³em w świecie 
duchowym”22, mówi Kafka. Smutnemu aspektowi, ukazuj¹cemu drzewo ¿y-
cia tylko jako moment intuitywny, przeciwstawia Kafka aspekt pozytywny: 
„Istnieje dla nas prawda dwojakiego rodzaju, prezentowana przez drzewo po-
znania i drzewo ¿ycia. [...] W pierwszej dobro oddziela siê od z³a, druga nie 
jest niczym innym, tylko samym dobrem, nie wie nic ani o dobru, ani o z³u. 
Pierwsza prawda dana nam jest rzeczywiście, druga intuicyjnie. To smutny 
punkt widzenia. Radosny zaś jest taki, ¿e pierwsza prawda nale¿y do chwili, 
druga do wieczności, dlatego pierwsza gaśnie w świetle drugiej”23. Pojawia siê 
pytanie: dlaczego drzewo ¿ycia znika na zawsze z naszego horyzontu? Istnie-
je zamkniête ko³o niepowodzeñ: drzewo poznania wyrzuca nas wprawdzie 
z raju, lecz pozostaje jeszcze drzewo ¿ycia: niepos³uszeñstwo zamknê³o nam 
raj, ale nie zmieni³o ani swojego, ani naszego przeznaczenia. 

Jako efekt refleksji Kafki nad tekstami biblijnymi pojawia siê tak¿e cieka-
we rozwa¿anie na temat wie¿y Babel. Jego zdaniem konstruujemy nie wie¿ê, 
ale studniê Babel. Notatka na ten temat jest krótka i byæ mo¿e trudno o w³a-
ściwy do niej komentarz. Motyw podziemnej konstrukcji przywo³uje jednak 
na myśl wiele obrazów z utworów Kafki, przedstawiaj¹cych niewolników 
i ludzi pogrzebanych, których trzeba wyrwaæ z labiryntów, jak choæby w nie-
dokoñczonym utworze Jama (1923). Kafkowska wie¿a Babel nie ma w sobie, 
w przeciwieñstwie do biblijnej, niczego, co wskazywa³oby na fanatyczn¹ du-
mê cz³owieka: jest pogrzebana, przyduszona, st³umiona, podobna do pod-
ziemia Kaina, chc¹cego uciec i skryæ siê przed wzrokiem Boga. 

21  T³umaczenie autora wg: tam¿e, s. 35.
22  F. Kafka, Nowele i miniatury, dz. cyt., s. 305.
23  T³umaczenie autora wg: F. Kafka, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass, 

dz. cyt., s. 80.
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Jedn¹ z postaci biblijnych, na temat której Kafka snuje refleksje, jest Abra-
ham. Rozwa¿ania te zosta³y sprowokowane nie tyle lektur¹ Biblii, co przemy-
śleniami nad filozofi¹ Kierkeggarda. Ich echa znaleźæ mo¿na w Rozwa¿aniach 
o grzechu, cierpieniu, nadziei i s³usznej drodze, aforyzmach i notatkach zebranych 
w tomie On oraz wielu zapiskach w Dziennikach i listach. Abraham, „rycerz 
wiary”, nie podoba siê Kafce. Zdecydowa³ siê emigrowaæ ze „światem prze-
mijaj¹cym, przelotnym” do wieczności, lecz faktem jest, ¿e nie udaje mu siê 
przejechaæ przez bramê z „ca³ym wozem swego dobytku”. Abraham wini za 
to swoj¹ s³abośæ w wydawaniu rozkazów. Oto cierpienie i tortura jego ¿ycia. 
Abraham protestuje i lamentuje nad monotoni¹ i jednostajności¹ świata – 
jest symbolem w³asnej niewystarczalności. Chcia³by niejako znaleźæ trampo-
linê, która wyrzuci³aby go w świat. W jego argumentacji pojawia siê pewien 
element „czarowania”. Kafki nie przekonuje postaæ Abrahama ukazywanego 
wysoko w chmurach. Zarzuca mu (a tym samym Kierkegaardowi) nadmier-
n¹ duchowośæ: „Jest zbyt uduchowiony. Jego duch unosi go niczym zaczaro-
wany powóz ponad ziemi¹ równie¿ tam, gdzie nie ma ¿adnych dróg. Ale on 
sam nie mo¿e siê od siebie dowiedzieæ, ¿e tam dróg nie ma. Wskutek tego je-
go pokorna prośba o naśladownictwo staje siê tyrani¹, a jego szczera wiara, 
¿e jest «na drodze» – pych¹”24. 

Postaci¹ biblijn¹, która zafascynowa³a Kafkê, by³ Moj¿esz. Niektórzy z kry-
tyków dopatruj¹ siê tutaj nawet pewnych analogii do Freuda. Wskazuj¹ przy 
tym na osobê sêdziego malarza Titorelliego w VII rozdziale Procesu. Postaæ ta 
mia³a byæ inspirowana podziwianym równie¿ przez Freuda Moj¿eszem Micha³a 
Anio³a. Moj¿esz Kafki wraca z Góry Synaj bez doświadczenia. Przynajmniej 
dwa razy Kafka wspomina trudn¹ sytuacjê Moj¿esza. Najpierw w krótkim 
tekście, jaki znalaz³ siê w spuściźnie pośmiertnej, z lat 1917/191825. Po raz dru-
gi w zapisku w Dziennikach z 19 października 1921 r. W pierwszym ze wspo-
mnianych tekstów Kafka porównuje Moj¿esza do cz³owieka, który prze¿y³ 
śmieræ pozorn¹. Cz³owiek taki mo¿e wprawdzie opowiadaæ o tym prze¿yciu 
ró¿ne rzeczy, ale nie potrafi powiedzieæ, jak w³aściwie jest po śmierci. W³a-
ściwie prze¿y³ tylko coś szczególnego, dziêki czemu zwyczajne ¿ycie sta³o siê 
dla niego bardziej cenne. Podobnie jest z ka¿dym, kogo udzia³em stanie siê 

24  List do Roberta Klopstocka z czerwca 1921 roku. F. Kafka, Briefe 1902-1924, Frankfurt am Main, Fischer 
Verlag, 1975; Kafka pokazuje obraz patriarchy Abrahama widziany jakby w krzywym zwierciadle. Abra-
hamowi wydaje siê tutaj, ¿e us³ysza³ wo³anie Boga domagaj¹cego siê krwawej ofiary, ale trudno mu uwie-
rzyæ, ¿e faktycznie chodzi o niego i jego syna. „Móg³bym wyobraziæ sobie innego Abrahama, który 
oczywiście nie zosta³by patriarch¹, który by³by zdolnym do spe³nienia wymogu ofiary natychmiast, 
chêtnie, jak s³u¿¹cy, lecz który nie wype³ni³by ofiary do koñca, poniewa¿ nie mo¿e zostawiæ domu. To 
jest nie do unikniêcia: rodzina potrzebuje go, zawsze jest coś nowego do zrobienia, dom nie jest skoñ-
czony; dopóki zatem dom nie jest skoñczony, nie mo¿e odejśæ (…). Jest te¿ i taka postaæ Abrahama, 
który bardzo szczerze chce ofiarowaæ swego syna i posiada temperament w³aściwy, by sprostaæ zada-
niu: stary, wstrêtny i jego syn, brudny, nieokrzesany wyrostek. Nie brakuje mu prawdziwej wiary, po-
siada j¹, ofiarowa³by syna, jeśliby tylko wierzy³, ¿e chodzi rzeczywiście o niego (…). I zadziwi³by siê 
świat nad Abrahamem, jeśliby siê odwa¿y³, jednak ten lêka siê, ¿e świat umar³by wobec takiego przed-
stawienia.“ Tam¿e.

25  Mowa o tekście Wer einmal scheintot gewesen ist.
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inne nadzwyczajne prze¿ycie. Zdaniem Kafki Moj¿esz doświadczy³ tego na 
Górze Synaj. Zamiast jednak poddaæ siê ca³kowicie owej nadzwyczajności 
„uciek³ z góry i mia³ oczywiście wiele cennych rzeczy do opowiadania i ko-
cha³ jeszcze bardziej ni¿ kiedyś ludzi, do których uciek³, im poświêci³ swoje 
¿ycie, mo¿na chyba powiedzieæ, w podziêce. Od obu jednak, od powraca-
j¹cego cz³owieka, który by³ pozornie umar³y, i od powracaj¹cego Moj¿esza 
mo¿na siê wiele nauczyæ, ale nie mo¿na dowiedzieæ siê tego, co decyduj¹ce, 
poniewa¿ oni sami ‘tego’ nie doświadczyli. A gdyby doświadczyli, nie wró-
ciliby”26. Do doświadczenia śmierci pozornej i Moj¿esza powraca Kafka we 
wspomnianej notatce w Dziennikach. Wspomina go jako krocz¹cego drog¹ 
przywódcê ludu z resztkami świadomości tego, co siê dzieje. „Ziemiê Ka-
naan czuje wêchem przez ca³e swoje ¿ycie; niewiarygodne, aby ujrzeæ mia³ 
tê krainê jeszcze przed sw¹ śmierci¹. Ten ostatni punkt widzenia mo¿e mieæ 
tylko ten sens – przedstawiæ, jak bardzo niedoskona³¹ chwil¹ jest ¿ycie ludz-
kie; niedoskona³¹, poniewa¿ ten rodzaj ¿ycia móg³by trwaæ w nieskoñczo-
nośæ, choæ znów nie wynika³oby st¹d nic, tylko chwila. Moj¿esz nie dociera 
do Kanaan nie dlatego, ¿e jego ¿ycie by³o za krótkie, lecz dlatego, ¿e by³o ¿y-
ciem ludzkim”27. Moj¿esz jest ow¹ niedoskona³¹ chwil¹ ludzkiego ¿ycia, po-
niewa¿ podobnie jak cz³owiek, który prze¿y³ pozorn¹ śmieræ, wobec siebie 
samego i wobec wykreowanego przez siebie ludu jest martwy. Obaj, jak pisze 
Kafka, w³aściwie prze¿yli śmieræ. Obaj wrócili jako ¿ywi, których doświad-
czenie polega³o na niedoświadczeniu tego, co nadzwyczajne – jedyne, decy-
duj¹ce i tak naprawdê wa¿ne.

Zasadnicz¹ myśl¹ judaizmu jest oczekiwanie na Mesjasza. Pod tym wzglê-
dem trzeba spojrzeæ na Kafkê niew¹tpliwie jak na wierz¹cego ¯yda. W jego 
oczach świat jest nieodkupiony, pogr¹¿ony w ciemnościach, wiêkszych na-
wet ni¿ te przedstawiane przez rabinów. Nie ma dla niego ¿adnej innej mo¿li-
wości odkupienia, ni¿ przyjście Mesjasza. Kafka zmodyfikowa³ jednak wiarê 
mesjañsk¹ na swój indywidualny sposób. Jego teksty promieniuj¹ niejako 
przeczuciem, ¿e przyjście tego, co mesjañskie, sta³o siê niewyobra¿alne i nie-
dostrzegalne. Cz³owiek nie ma pewnego gruntu pod nogami, na nikim i ni-
czym nie mo¿e polegaæ, czêsto staje siê przedmiotem. Ukazywanie świata 
jako opuszczonego przez Boga, pogr¹¿onego w nicości, mrocznego i drêczo-
nego cierpieniami jest w gruncie rzeczy niczym innym, jak wyrazem me-
sjañskiej têsknoty Franza Kafki. Jego nadzieja mesjañska wydaje siê jednak 
byæ bardzo s³ab¹, skoro w notatce z 4 grudnia 1917 roku czytamy: „Mesjasz 
przyjdzie dopiero wtedy, kiedy nie bêdzie ju¿ potrzebny, przybêdzie dopie-
ro po swoim przybyciu, przybêdzie nie w dzieñ ostatni, ale ca³kiem ostat-

26  T³umaczenie autora na podstawie: F. Kafka, Wer einmal scheintot gewesen ist. W: Nachlass 1918-1922. 
Tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.geo.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka?Rubrik=wer-
ke&Punkt=nachlass&Unterpunkt=1918-1922.

27  F. Kafka, Dzienniki 1910-1923, dz. cyt., s. 215.
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ni”28. W Dziennikach pod dat¹ 25 lutego 1912 r. zanotowa³ natomiast: „Pisaæ 
systematycznie! Nie poddawaæ siê! Jeśli nawet nie nadejdzie wyzwolenie, chcê 
jednak w ka¿dej chwili byæ jego godnym“29. Jako ̄ yd odrzuca³ Kafka chrze-
ścijañsk¹ naukê o Odkupicielu-„Pośredniku”. By³ przekonany, i¿ zbawienie 
musi dokonaæ siê bez jakiegokolwiek pośrednictwa miêdzy Bogiem, a cz³owie-
kiem. Mia³ jednak odwagê, podobnie jak jego przyjaciel Robert Klopstock, 
próbowaæ zbli¿yæ siê do osoby Chrystusa. W d³u¿szej rozmowie, odnotowa-
nej w ksi¹¿ce Rozmowy z Kafk¹, Gustav Janouch zapyta³ kiedyś pisarza o jego 
zdanie na temat Chrystusa. Ten odpowiedzia³: „Jest otch³ani¹ przepojon¹ 
świat³em. Trzeba zamkn¹æ oczy, aby nie run¹æ”30. W innych notatkach Kaf-
ki mo¿na dostrzec te¿ moment Paw³owy: „My tak¿e musimy znosiæ wszyst-
kie cierpienia wokó³ nas. Chrystus cierpia³ dla ludzkości, ale ludzkośæ musi 
cierpieæ dla Chrystusa”31.

Zarówno ¿ycie, jak i pisarstwo Kafki wyrasta³y z jego nieustannego od-
niesienia do Absolutu. Max Brod, przyjaciel i jeden z najlepszych znawców 
pisarza, czêsto powtarza³, ¿e aby unikn¹æ jednostronnej interpretacji, trzeba 
rozpoznaæ dwa g³ówne nurty, jakie ³¹cz¹ siê u Kafki w jedno. Istniej¹ dla nie-
go dwa niezmiernie oddalone od siebie światy: świat ducha i świat cz³owieka. 
Kafka wierzy, ¿e istnieje świat tego, co duchowe, absolutne, czyste, prawdzi-
we, niezmienne i niezniszczalne, świat pozbawiony grzechu i pe³en dosko-
na³ości, ¿e istnieje wiêc to, co cz³owiek wierz¹cy zamknie w pojêciu Boga. 
Niczego nie pragn¹³ Kafka tak bardzo, jak zjednoczenia z tym światem czy-
stości i boskości. W jednym z aforyzmów czytamy: „Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ 
bez trwa³ego zaufania do czegoś niezniszczalnego w sobie, przy czym zarów-
no owo niezniszczalne, jak i owo zaufanie mog¹ ci¹gle pozostawaæ dla nie-
go w ukryciu. Jedn¹ z mo¿liwości wyra¿ania siê tego pozostawania w ukryciu 
jest wiara w Boga osobowego”32. Wiara to dla Kafki odkrywanie i uwalnianie 
w sobie tego, co niezniszczalne, bycie niezniszczalnym. Kafka wierzy w świat 
Absolutu. Jest jednak świadomy nie daj¹cego siê pokonaæ dystansu miêdzy 
Bogiem a cz³owiekiem. Mimo ¿e świat Boga nie jest ca³kiem zamkniêty, dla 
cz³owieka pozostaje nieosi¹galny. Boga bowiem, jako „ca³kiem Innego” nie 
da siê porównaæ z cz³owiekiem. Istniej¹cy dystans nie jest jednak warunko-
wany tylko nieporównywaln¹ wielkości¹ Boga, ale tak¿e s³abości¹ cz³owie-
ka, który zatraci³ kontakt z tym, co niezniszczalne. Zniszczona zosta³a jego 
wiara, dlatego nieustannie b³¹dzi. Świat Bo¿y oddali³ siê, bo cz³owiek zagu-
bi³ w³aściw¹ drogê wiod¹c¹ do doskona³ego ¿ycia.

28  T³umaczenie autora na podstawie: F. Kafka, Oktavheft G. Tekst zamieszczony na stronie internetowej 
http://www.kafka.org/projekt/nachlass1. 

29  F. Kafka, Dzienniki 1910-1923, dz. cyt., s. 249n.
30  G. Janouch, Rozmowy z Kafk¹. Notatki i wspomnienia, Warszawa 1993, s. 230.
31  T³umaczenie autora na podstawie: F. Kafka, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem 

Nachlass, dz. cyt., S.86.
32  T³umaczenie autora na podstawie: F. Kafka, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem 

Nachlass, dz. cyt., s. 34.
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Analizuj¹c wszystkie wspomniane wy¿ej aspekty, trudno jest jednak uchwy-
ciæ wyraźn¹ Kafkowsk¹ ideê i rozumienie religii. Jest on zbyt tajemniczy, za 
bardzo kieruje siê ku swemu wnêtrzu i zachowuje dystans do wszystkich spraw 
i ludzi, równie¿ do religii. Jak twierdzi m.in. Walter Benjamin, religia ¿ydow-
ska jest wed³ug Kafki jedynie pewnym elementem, pewnym okresem, a mo-
¿e nawet tylko marginalnym aspektem w wiecznym przeznaczeniu narodu 
¿ydowskiego. Wydaje siê, i¿ Kafka ¿yje z kompleksem b³¹dz¹cego ¿yda (Aha-
sverus33), który nie jest w stanie wróciæ do w³asnego domu. Kiedy w Liście do 
ojca pisze Kafka, ¿e jest pocz¹tkiem lub koñcem, rozumie siebie z jednej stro-
ny jako pewien rezultat, jako zakoñczenie, zawieraj¹ce w sobie i pozostawiaj¹-
ce za sob¹ ca³¹ historiê, z drugiej zaś jako pocz¹tek, ³¹cz¹cy siê z pocz¹tkami 
ziemi jeszcze nie uformowanej i pustej. 

Kafka nieustannie b³¹ka³ siê w poszukiwaniach w³asnej to¿samości. Cha-
sydyzm i Biblia nie przynios³y odpowiedzi na wszystkie nurtuj¹ce go pyta-
nia, choæ zaczerpn¹³ z nich wiele elementów. Dziêki kontaktom z chasydami 
i praskimi ̄ ydami pozna³ tradycjê chasydzk¹ i kabalistyczn¹, która kry³a siê 
w poznawanych przez niego opowiadaniach i pe³nych cudów historiach. Dla 
pisarza tak alegorycznego jak Kafka, by³a to prawdziwa skarbnica. Zapewne 
w³aśnie legendy chasydzkie zainspirowa³y go choæby do stworzenia w³asnej 
interpretacji grzechu pierworodnego jako niecierpliwości. W jego pismach 
mo¿na zapewne dopatrywaæ siê równie¿ zwi¹zków z myśl¹ kabalistyczn¹. 
Nie przej¹³ jednak bezkrytycznie judaistyczno-kabalistycznej wizji świata, 
lecz po³¹czy³ j¹ na swój w³asny sposób z nowym, wspó³czesnym mu myśle-
niem. Z kaba³y zaczerpn¹³ poszukiwanie dwóch światów, wy¿szego i ni¿szego, 
widzialnego i niewidzialnego. Z³o to tylko optyczne z³udzenie, iluzja, defekt 
postrzegania lub te¿ cieñ świata wy¿szego; tylko świat duchowy jest przecie¿ 
realnym. Niewyraźne zaś uniwersum jest jedynie jakby plam¹ w s³oñcu.

Chocia¿ Kafka czerpa³ swe myśli z wielu źróde³, jest rzecz¹ trudn¹ powi¹-
zaæ je ze znanymi formami judaizmu. Tematy centralne religijności hebrajskiej 
takie jak: prawo, wina, lêk, s¹d boski, ulegaj¹ u Kafki laicyzacji, mitologi-
zacji, pojawiaj¹ siê jako elementy nie do wyjaśnienia. W ten sposób zostaje 
odrzucone wszelkie wierzenie, pozostaje jedynie hebrajskie istnienie i nie-
skoñczone przeznaczenie, wieczne, nie maj¹ce pocz¹tku ni koñca, naznaczo-
ne nostalgi¹ i lêkiem. Byæ mo¿e w twórczości Kafki istnieje inny judaizm, 
nigdy jednak nie zosta³ on wyraźnie zdefiniowany. Judaizm Kafki bowiem, 
wyros³y razem z jego chorob¹ i k³opotami, jest czasem niejako pozbawiony 
sensu. To judaizm absolutnie inny od judaizmu Martina Bubera, judaizm, 
który cofa siê i redukuje do świadomości torturowanej przez dziwne, wy¿-
sze i nieugiête si³y.

33  Homo viator i Ahasverus to dwa symbole, dwa „znaki drogowe”. Pierwsze pojêcie przybli¿y³ Gabriel 
Marcel, drugie Pär Lagerkvist. Cz³owiek drogi i cz³owiek w podró¿y bez koñca: obaj otwieraj¹ swój ba-
ga¿ doświadczeñ. Ahasverus Lagerkvista jest cz³owiekiem „ściganym” przez Boga. Nie mo¿e odpo-
cz¹æ, bo sam nie pozwoli³ odpocz¹æ Przechodz¹cemu obok swego domu.
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4. REFLEKSJE NAD DZIEŁEM

Nie³atwo jest zbli¿yæ siê do dzie³a Franza Kafki. Mo¿na analizowaæ je pod 
ró¿nym k¹tem i za ka¿dym razem dochodziæ do ca³kiem ró¿nych interpre-
tacji. Aby móc zrozumieæ i doceniæ to, co na pozór absurdalne, trzeba znaæ 
szczególne warunki ¿ycia Pisarza: sytuacjê ̄ yda, syna ̄ ydów, którzy od dawna 
wrośli w niemieck¹ atmosferê Pragi, przez co rozluźnili swe wiêzy z tradycj¹ 
¿ydowsk¹, a mimo to nie zostali w pe³ni zaakceptowani przez nowe otocze-
nie. Trzeba braæ pod uwagê wszystko, co w zasadniczy sposób wp³ynê³o na 
¿ycie Pisarza: osobowośæ jego ojca, pe³ne cierpienia doświadczenia w ¿yciu 
zawodowym, mêcz¹c¹ walkê o ma³¿eñstwo lub przeciw niemu oraz śmiertel-
n¹ chorobê. Jeszcze wa¿niejszym jest zrozumienie osobistego stosunku Kafki 
do rzeczywistości. Tym jednak, co zadecydowa³o o jego wyj¹tkowości i z cze-
go zrodzi³y siê jego dzie³a, by³y genialny talent pisarski i oryginalnośæ. W za-
sadzie pisa³ dla siebie samego, nie dla czytelnika. Dlatego prosi³ Maxa Broda, 
aby po śmierci spali³ wszystkie jego niepublikowane manuskrypty. 

Dominuj¹cy temat Kafkowskiej prozy stanowi wyobcowanie, brak zako-
rzenienia, samotnośæ i izolacja jednostki, bêd¹ce nastêpstwem konkretnej 
rzeczywistości spo³ecznej. Kafka nieustannie konfrontuje swoich bohaterów 
z anonimowymi instancjami w³adzy, które nie zostaj¹ wprawdzie jednoznacz-
nie określone i nazwane, ale wykazuj¹ wiele elementów charakterystycznych 
dla uk³adów w³adzy wspó³czesnego spo³eczeñstwa takich jak: biurokracja, 
s¹downictwo, przemoc, nacisk wywierany na jednostkê i rodzinê, stosun-
ki dyktatorskie wszelkiego rodzaju. Tematem niejako „ukrytym” w dzie³ach 
Kafki jest jego pe³na rozdwojenia relacja do judaizmu. W powieściach i opo-
wiadaniach s³owo „¯yd” co prawda w ogóle siê nie pojawia, ale cierpienia 
¯ydów s¹ w nich nieustannie przedstawiane. Kafka chcia³ przede wszyst-
kim ukazaæ wzorce pewnych sytuacji, konfliktów i kompleksów, jakie by³y 
udzia³em ̄ ydów przebywaj¹cych w „nie¿ydowskim” świecie. Prowadzi³ nie-
jako podwójne ¿ycie: na co dzieñ by³ z przekonania ¯ydem, poszukuj¹cym 
ci¹gle w³asnych korzeni, w swoich utworach świat przodków uczyni³ nato-
miast ca³kowicie nieobecnym. W czasach, gdy inni pisarze, którzy byli o wiele 
mniej świadomymi ̄ ydami, pisali tzw. ksi¹¿ki „¿ydowskie” (np. Jakob Was-
sermann ¯ydzi z Zindorf, Arthur Schnitzler Droga do wolności czy Stefan Zwe-
ig Jeremiasz), w dzie³ach Kafki nie ma w³aściwie ¿ydowskich postaci i jawnie 
¿ydowskich odniesieñ. Ukazana przez Kafkê tragedia ̄ ydów dopiero przez 
czytelników w późniejszych latach zosta³a odczytana jako ekstremalny przy-
k³ad egzystencji cz³owieka w ogóle. Jego dzie³a odnios³y światowy sukces kil-
kadziesi¹t lat później, kiedy okaza³o siê, i¿ ukazuj¹ sytuacjê ludzi ¿yj¹cych 
we wspó³czesnym świecie, co mo¿e wcale nie by³o zamiarem Pisarza. Po³o-
¿enie ¯yda to czêsto po³o¿enie cz³owieka niesprawiedliwie os¹dzonego, bez 
powodu prześladowanego i uznanego winnym bez uczciwego procesu, ale 
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jest to jednocześnie tak¿e skrajny przyk³ad sytuacji, jakiej czêsto doświad-
cza cz³owiek wspó³czesny. 

W liście Franza Kafki do Oskara Pollaka z roku 1903 czytamy: „Jesteśmy 
opuszczeni jak zab³¹kane dzieci w lesie. Kiedy stoisz przede mn¹ i patrzysz 
na mnie, co wiesz o moich bólach i co ja wiem o twoich? A gdybym pad³ 
przed tob¹ na kolana i p³aka³, i opowiada³, co wiedzia³byś o mnie wiêcej ni¿ 
o piekle, które ktoś określi³ ci jako gor¹ce i straszne? Ju¿ dlatego my ludzie 
powinniśmy staæ naprzeciw siebie tak zamyśleni i wspó³czuj¹cy, jak przed 
wejściem do piek³a”34. Dzie³o Kafki pe³ne jest iluzji, odniesieñ, znaków, ale-
gorii, przewrotów o charakterze prywatnym, które s¹ jednocześnie refleksja-
mi nad w³asnym prze¿ywaniem bycia ¯ydem, cz³owiekiem z narodu bez 
ojczyzny, cz³owiekiem w sposób niewyobra¿alny doświadczanego. By³a ju¿ 
mowa o niektórych śladach tego rodzaju doświadczenia w twórczości Kafki. 
Byæ mo¿e jest rzecz¹ przesadn¹ dostrzeganie w jego utworach jakiegoś nie-
przeniknionego lêku, odwiecznego strachu ¯yda nieustannie prześladowa-
nego, śledzonego i ściganego. W rzeczywistości dramat ̄ yda u Kafki jest, jak 
ju¿ wspomniano, mniej dramatem w³asnego ludu, a bardziej dramatem jed-
nostki wykorzenionej i niejako sterroryzowanej, cierpi¹cej tak¿e z powodu 
rozpadu ca³ej centralnej Europy. To dramat jednostki, która nale¿y do genera-
cji dekadenckiej, generacji Tomasza Manna, Otto Weiningera, Franza Werfla 
czy Stefana Zweiga, jednostki kuszonej samobójstwem, nêkanej chorobami 
i rozwi¹z³ości¹. Wydaje siê, ¿e Kafka bardziej ukazuje bycie ̄ ydem, ni¿ by-
cie ¯ydem określa jego samego. 

Charakterystyczne dla tekstów Kafki jest czêste przewijanie siê motywów 
zwierzêcych. Pisarz dokonuje niejako przemieszczenia światów ludzi i zwie-
rz¹t, przenosi cechy zwierzêce na ludzi i odwrotnie. To, co zwierzêce, zdaje siê 
przenikaæ z tym, co ludzkie. Takie wymieszanie dwóch ró¿nych natur ma na 
celu wywo³anie efektu niesamowitości, który pozwoli lepiej wychwyciæ i uwy-
pukliæ kwestie dotycz¹ce natury cz³owieczeñstwa. Obsesjê Kafki na punkcie 
¿ycia zwierz¹t i czêste wykorzystywanie elementów zwierzêcości ³¹czyæ na-
le¿y z chêci¹ ukazania rasy ludzkiej, pe³nej pokory, oswojonej, ¿yj¹cej nieja-
ko pod ziemi¹, boj¹cej siê świat³a. Przyk³adem tego jest choæby nocne ¿ycie 
w opowiadaniu Jama, przedstawiaj¹ce przede wszystkim samotnośæ Kafki 
w obliczu zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie choroby. Pe³ne pierwiastków zwierzê-
co-ludzkich s¹ Dociekania psa, bêd¹ce, jak wiêkszośæ Kafkowskich tekstów, 
po³¹czeniem aspektów autobiograficznych i uniwersalnych. Wed³ug opinii 
podzielanej przez wielu krytyków maj¹ one tak¿e charakter judaistyczny. Kaf-
ka pisze w nich: „Ca³a wiedza, ca³ośæ pytañ i odpowiedzi zawarta jest w psach. 
Mo¿na by przynajmniej uczyniæ skutecznym ukazanie na świat³o dzienne 
ca³ej tej wiedzy. [...] Zawtóruje ci wielki chór psiego ludu, jak gdyby wszyscy 

34  F. Kafka, Briefe 1902-1924.
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tylko na to czekali. Bêdziesz mia³ wtedy prawdy, jasności, wyznania, ile tyl-
ko zechcesz. Sklepienie tego pod³ego ¿ycia, któremu tak z³orzeczysz, otwo-
rzy siê i wszyscy ulecimy ramiê przy ramieniu w regiony wznios³ej wolności. 
[...] Ja jestem krwi¹ ich krwi, ich biednej krwi zawsze odnawianej, zawsze ¿¹d-
nej. Lecz nie mamy wspólnej tylko krwi, lecz tak¿e świadomośæ, wiedzê i nie 
tylko wiedzê, lecz tak¿e klucze tej wiedzy”35. Klimat opowiadania zdaje siê 
byæ naznaczony pewnego rodzaju fatalności¹: przypominaæ mo¿e bowiem 
traktat talmudyczny, mówi¹cy, ¿e kiedy przyjdzie kosmiczna katastrofa, twa-
rze ludzi stan¹ siê podobne do pysków psów. W tradycji ¿ydowskiej pies nie 
jest postrzegany pozytywnie, lecz traktuje siê go jak natrêtne zwierzê, chc¹ce 
wszystko pow¹chaæ i zanieczyściæ. Dla ¯ydów pies to uosobienie ¿ycia god-
nego po¿a³owania. Kiedy wiêc w tekstach Kafki, który zapewne zna³ tê trady-
cjê, pojawia siê pies, zawsze uosabia coś nêdznego36. 

Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e równie¿ ostatnie opowiadanie Kaf-
ki z marca 1924 roku Śpiewaczka Józefina albo Naród myszy, opowiadanie pe³ne 
ironii i melancholii, jest mniej lub bardziej zwi¹zane z egzystencj¹ hebrajsk¹ 
diaspory. Smutna historia Józefiny, śpiewaj¹cej lub raczej piszcz¹cej i gwi¿d¿¹-
cej myszy, nie jest alegori¹ przejrzyst¹ i jasn¹. Z dystansem i ironi¹ ukazuje 
ona przede wszystkim niegodn¹ pozazdroszczenia sytuacjê artystki, poka-
zuje zatem niejako los samego Kafki. Z jednej strony dziêki myszy Józefinie 
Kafka æwiczy autoironiê, z drugiej zaś czyni z niej symboliczn¹ przedstawi-
cielkê ludu ¿ydowskiego, primadonnê w szarym chórze myszy. Oto fragment 
paraboli: „Naród nasz nie zna chyba bezwarunkowej uleg³ości; naród, ko-
chaj¹cy nade wszystko pozornie nieszkodliw¹ przebieg³ośæ, naiwne poszep-
tywanie, na pozór niewinne plotki, poruszaj¹ce jedynie ustami, naród taki 
w ka¿dym razie nie potrafi oddaæ siê bezwarunkowo. [...] £atwo jest pozowaæ 
na zbawcê tego narodu, który przyzwyczajony do cierpienia, nie oszczêdza-
j¹cy siê, szybki w podejmowaniu decyzji, dobrze znaj¹cy śmieræ, tylko pozor-
nie bojaźliwy w atmosferze brawury, w której ci¹gle ¿yje, a do tego zarówno 
p³odny, jak i śmia³y, [...] zawsze jakoś jeszcze sam siê ratowa³. [...] Pewna niewy-
gas³a, nie daj¹ca siê wykorzeniæ infantylnośæ przenika nasz naród; w wyraź-
niej sprzeczności do tego, co w nas najlepsze, do nieomylnego praktycznego 
rozumu, postêpujemy czasami zupe³nie nieroztropnie. [...] Nie mamy m³o-
dości, od razu jesteśmy dorośli, a dorośli jesteśmy potem zbyt d³ugo, jakieś 
zmêczenie i beznadziejnośæ szerok¹ fal¹ wype³nia od tej pory istotê naszego 
narodu, ca³ościowo patrz¹c tak przecie¿ niewzruszon¹ i siln¹ w swej nadziei; 
[...] jesteśmy za starzy na muzykê. [...] Józefina [...] radośnie zagubi siê w nie-
zliczonej masie bohaterów naszego narodu i wkrótce, poniewa¿ nie trudnimy 
siê histori¹, wybawiona w jeszcze wy¿szym stopniu, zostanie zapomniana, 

35  F. Kafka, Dociekania psa, dz. cyt., s. 18-19.
36  Np. Józef K., bohater Procesu, kiedy kona zabijany no¿em, wypowiada s³owa: „Jak pies”. Por. F. Kafka, 

Proces, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków, s. 142.
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jak wszyscy jej bracia”37. W s³owach tych, napisanych na kilka tygodni przed 
śmierci¹, Kafka rozwa¿a niejako w³asne odejście. Ukazuje je jako przekreśle-
nie i wyrzucenie z pamiêci w³asnego narodu i ludzkości.

Franz Kafka by³ typem postaci, w jak¹ ¯ydzi czêsto wcielali siê we w³a-
snej historii i w historii powszechnej – by³ typem proroka. Mimo, i¿ w ró¿-
ny sposób próbowa³ zbli¿yæ siê do korzeni judaizmu, który prawie zupe³nie 
zatraci³, to w rzeczywistości nigdy chyba jednak nie powróci³ do wiary swo-
ich ojców. Judaizm odcisn¹³ na nim wprawdzie swoje piêtno, lecz dla wspó³-
wyznawców pozosta³, nawet jeśli zainteresowanym, to tylko stoj¹cym z boku 
samotnikiem i dziwakiem. Mimo to, a mo¿e w³aśnie dlatego, sta³ siê jedn¹ 
z centralnych i najbardziej reprezentatywnych postaci literatury niemieckiej 
i światowej.

37  T³umaczenie autora na podstawie: F. Kafka, Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, w: F.Kafka, Erzäh-
lungen, Frankfurt am Main 1995, s. 200-213. 
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WSTĘP

Martin Buber pisa³ niegdyś: „Charakter godziny świata, w której ¿yjemy, polega 
na zaæmieniu niebiañskiego świat³a, na zaæmieniu Boga. Nie jest to jednak wydarzenie, 
które mo¿na nale¿ycie uchwyciæ wychodz¹c jedynie od przemian, które dokona³y siê w duchu 
cz³owieka. Zaæmienie s³oñca zachodzi miêdzy s³oñcem a naszymi oczami, nie we wnêtrzu 
oczu. Równie¿ filozofia nie traktuje nas jako ślepych w stosunku do Boga – s¹dzi ona tyl-
ko, ¿e brakuje nam dzisiaj dyspozycji duchowej, która umo¿liwia³aby ponowne pojawienie 
siê ‘Boga bogów‘ i przesuniêcie siê przed naszymi oczami podnios³ych obrazów. Jeśli jednak 
cz³owiek w sytuacji, gdy, jak tutaj, coś wydarza siê miêdzy niebem a ziemi¹, obstaje przy 
tym, by odkrywaæ ujawniaj¹c¹ tajemnicê si³ê pozostaj¹c w obrêbie myślenia ziemskiego, 
to straci on wtedy wszystko. Kto wzbrania siê stawiæ czo³o dzia³aj¹cej rzeczywistości trans-
cendencji jako takiej, kto wzbrania siê stawiæ czo³o naszemu Naprzeciw jako takiemu, ten 
ma swój wk³ad w powstanie ludzkiego aspektu zaciemnienia”1. 

Wydaje siê, ¿e tekst ten jest na tyle przejrzysty, jasny i jednoznaczny, ¿e nie 
wymaga on zbyt dog³êbnych wyjaśnieñ. Zauwa¿my tylko to, co zdaje siê byæ 
szczególnie istotne. Mamy do czynienia z tak¹ oto sytuacj¹: przysz³o nam, 
ludziom dzisiejszego czasu, ¿yæ w okresie, w którym problem Boga sta³ siê 
drugoplanowym, jeśli nie ca³kowicie zbêdnym. Przyczyn¹ tego, jest postê-
puj¹cy proces subiektywizacji widzenia świata. Z horyzontu naszego patrze-
nia na byt, wymazane zosta³o owo, jak to nazywa Buber, „Naprzeciw”, które 
przekracza byt i przemawia moc¹ swej tajemniczości. Liczy siê tylko to, i to 
te¿ zas³uguje na uznanie, co zamkniête jest w polu czysto naturalnej percep-
cji. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy, jest śmieræ Boga, a narodziny bo¿ków pro-
dukowanych przez egzystuj¹c¹ świadomośæ. 

NIEPEWNOŚÆ
JAKO PODSTAWA PEWNOŚCI

ZARYS FILOZOFII WIARY PETERA WUSTA

1  M. Buber, Zaæmienie Boga, t³ P. Lisicki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1994, s. 20-21.
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Wobec zaæmienia Boga szukaæ nale¿y czegoś, co pomo¿e je rozjaśniæ. Pośród 
mnogości dyskursów nie zawsze da siê wskazaæ te, które wnosz¹ do zagadnie-
nia Boga i religii coś naprawdê istotnego. Dzieje siê tak dlatego, ¿e o religii pi-
sz¹ czêsto ci, którzy tak naprawdê albo niewiele o niej wiedz¹, albo tylko im 
siê wydaje, ¿e wiedz¹. Filozofem, który z pewności¹ mówi³ o religii w sposób 
dog³êbny i rzetelny, by³ ¿yj¹cy w na prze³omie XIX i XX wieku, Niemiec Pe-
ter Wust. By³ on kimś, kto próbowa³ prze³amaæ subiektywnośæ i dotrzeæ do 
prawd pewnych, o uniwersalnym charakterze.

1. RYS BIOGRAFICZNY

Peter Wust urodzi³ siê 28 sierpnia 1884 roku w miejscowości Riessenthal 
na terytorium Niemiec. Biografowie mówi¹, i¿ od najm³odszych lat charak-
teryzowa³ go niezwyk³y pêd do wiedzy. W 1898 roku rozpocz¹³ dwuletni kurs 
jêzyka ³aciñskiego, z którego potem niejednokrotnie korzysta³ w swojej pracy 
naukowej. Dwa lata później zacz¹³ studiowaæ w gimnazjum w Trewirze, z za-
miarem podjêcia funkcji kap³ana. Jednak po kilku latach zrezygnowa³ z tych 
studiów. Maturê zda³ w 1907 roku, by wkrótce rozpocz¹æ studia w Berlinie, 
a potem w Strassburgu i Bonn. W polu jego naukowych zainteresowañ znala-
z³y siê anglistyka, germanistyka i filozofia. Tu¿ przed I wojn¹ światow¹ obroni³ 
pracê doktorsk¹, której tematem by³a filozofia J. S. Milla. Ju¿ tutaj pojawi³y siê 
zal¹¿ki jego filozoficznych zainteresowañ, które rozwiniête zosta³y w nastêp-
nych latach. Wust zafascynowa³ siê metafizyk¹, do czego nak³ania³ go mocno 
E. Troeltsch, filozof religii. W dobie pozytywizmu i neopozytywizmu by³o to 
jednak zajêcie tyle¿ trudne, co i niewdziêczne. W 1925 roku ukaza³a siê wa¿-
na pozycja w jego dorobku Naivität und Pietät, w której rozwa¿a³ o niewinno-
ści, wyra¿aj¹cej siê poprzez naiwnośæ, i jej zwi¹zku z pobo¿ności¹. Tekst ten 
sta³ siê podstaw¹ dla rozwa¿añ G. Marcela na temat wiary, zamieszczonych 
w rozprawie Byæ i mieæ. Przez kilka lat Wust przebywa³ we Francji, gdzie spo-
tka³ siê ze wspomnianym Marcelem, a tak¿e z J. Maritainem i M. Blondelem. 
Niezwykle donios³ym momentem, który mia³ zasadniczy wp³yw na ¿ycio-
w¹ i intelektualn¹ postawê Wusta, by³o spotkanie z E. Stein. Znamiennym 
jest fakt, i¿ wydanie kluczowej tu dla nas ksi¹¿ki Niepewnośæ i ryzyko zbieg³o siê 
w czasie z publikacj¹ pracy E. Stein Byt skoñczony a byt wieczny.

W 1930 roku Wust otrzyma³ stanowisko profesora na Uniwersytecie 
w Munster. Decyzja ta spotka³a siê z oburzeniem wśród czêści filozofów nie-
mieckich. Powodem tego by³o to, i¿ Wust próbowa³ wytrwale restaurowaæ 
metafizykê, czego wyrazem by³y publikacje: Die Dialektik des Geistes, czy Au-
ferstehung der Metaphysik, co wobec panuj¹cej mody na neokantyzm czy feno-
menologiê by³o dla wielu ra¿¹cym anachronizmem. Co ciekawe, jakby dla 
przeciwwagi, prowadzone przezeñ wyk³ady spotyka³y siê z niezwykle ¿ywym 
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oddźwiêkiem, co pokazywa³o, i¿ istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju 
sposób filozofowania.

Zainteresowaniom metafizycznym Wusta towarzyszy³ proces zg³êbiania 
zagadnieñ zwi¹zanych z religi¹. Wiary wszak nigdy nie porzuci³, dr¹¿y³ j¹ 
i zg³êbia³ medytuj¹c nad ni¹ w kolejnych pracach. W 1936 roku rozpocz¹³ 
prace na sw¹ najwa¿niejsz¹ ksi¹¿k¹ Niepewnośæ i ryzyko. Jak podaj¹ biografo-
wie, za ka¿dym razem, gdy zasiada³ do pracy nad ni¹, czynnośæ tê poprze-
dza³ odmówieniem hymnu „Veni Creator spiritus”. Po paru latach napisa³, 
¿e prawdopodobnie ślad tego hymnu znalaz³ siê na kartach ksi¹¿ki. Dzie³o 
nie spotka³o siê z przychylnym przyjêciem tak ze strony filozofów, jak w³adz 
kościelnych. Zarzucono ja³owośæ prowadzonych rozwa¿añ i uporczywe odku-
rzanie metafizyki. Dostojnicy kościelni podnosili zarzut o nieprawomyślno-
ści twierdzeñ. Akcentowanie „niepewności” jako drogi do religii wydawa³o 
siê niebezpieczne. Jeden z biskupów, widz¹c tytu³ ksi¹¿ki mia³ powiedzieæ: 
„Niepewnośæ? My mamy pewnośæ”. Wust zareagowa³ na te s³owa sympto-
matycznie: „Wie¿e katedry zako³ysa³y siê w moich oczach”.

Peter Wust zmar³ 3 kwietnia 1940 roku w wyniku ciê¿kiej choroby nowo-
tworowej

2. INSECURITAS HUMANA JAKO KATEGORIA ONTYCZNA 

Kluczem do zrozumienia metody uprawiania filozofii przez Petera Wusta 
jest ³aciñskie s³owo: „insecuritas”, znacz¹ce tyle, co „niepewnośæ”. Wa¿ne jest 
to, i¿ niepewnośæ nie jest tylko kategori¹ epistemologiczn¹. Ta bowiem jest ra-
czej kojarzona z w¹tpieniem. Tymczasem w rozprawie niemieckiego filozofa, 
zatytu³owanej Niepewnośæ i ryzyko2, nie pojawia siê nigdzie mowa o w¹tpieniu. 
Niepewnośæ ma dla niego znaczenie ontyczne, przenika ona byt u samych 
jego podstaw. Pewnośæ, której wci¹¿ poszukujemy daje nam upragnione po-
czucie bezpieczeñstwa. Dotyczy to zarówno tzw. sytuacji b³ahych, w których 
poszukujemy pewności dotycz¹cej najbli¿szej przysz³ości, jak i pytañ ostatecz-
nych, gdzie poszukujemy jednoznacznych odpowiedzi na trapi¹ce kwestie, 
zwi¹zane z zagadnieniem sensu i wieczności. Okazuje siê jednak, zdaniem 
Wusta, ¿e im wnikliwiej jej poszukujemy, tym bardziej siê ona od nas odda-
la. Wszystko jawi siê jako na wskroś niepewne, mgliste, ulotne. Wniosek jaki 
st¹d wynika jest oczywisty. Cz³owiek to istota, która nie mo¿e osi¹gn¹æ stanu 
niepodwa¿alnej pewności. Rozum nie jest w stanie do niej dotrzeæ. Wysuwa-
ne tezy, s¹ obalane przez inne, jedno twierdzenie jest obalane przez drugie. 
Tak ma siê rzecz w przypadku nauki. Jednak nie tylko tutaj. Metafizyka, któ-

2  P. Wust, Niepewnośæ i ryzyko, t³ K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1995
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ra chce rozjaśniæ podstawê wszelkiego bytu, te¿ nigdy w trakcie trwania swej 
historii, nie poda³a jednoznacznych i kategorycznych rozstrzygniêæ. Tak¿e 
pytanie o Boga, wci¹¿ pozostaje pytaniem i nie przybiera formy odpowiedzi. 
Niepewnośæ czaj¹ca siê na ka¿dym kroku, mo¿e byæ jednak pokonana w ak-
cie ryzyka, a wiêc w akcie, w którym rozum niejako wycisza siê dopuszczaj¹c 
do g³osu serce. To ono w³aśnie jest w stanie przyj¹æ tê prawdê, i¿ prawdziwa 
pewnośæ i sens s¹ darem danym cz³owiekowi od Boskiej Istoty. Akcentowa-
nie mocy insecuritas, ma na celu to, by pokazaæ, i¿ pole mojej poznawczej 
percepcji zderza siê z przerastaj¹c¹ mnie obiektywności¹. Trzeba zatem uru-
chomiæ te pok³ady, tkwi¹ce w cz³owieku, które pozwol¹ doświadczyæ wprost 
tego, co Przerastaj¹ce. Pewnośæ religijna, do której dociera w koñcu Wust ma 
wymiar paradoksalny. Doświadczenie pokory i uznanie w³asnej niewystarczal-
ności napotyka na nadprzyrodzone świat³o dane od Boga. Tutaj obowi¹zuje 
jednak inny rodzaj logiki. Wchodzi siê w obszar rz¹dzony innymi wartościa-
mi. To nie moc rozumu, ale pokora i uleg³ośæ staj¹ siê ¿yciowym drogowska-
zem. Insecuritas nie jest w ostateczności pora¿k¹ rozumu, ale raczej szko³¹ 
wiod¹c¹ do zespolenia z Bogiem.

3. INSECURITAS HUMANA JAKO KATEGORIA RELIGIJNA

Mówi¹c o religijnym wymiarze insecuritas humana, nale¿y rozpocz¹æ od 
postawienia zagadnienia, które ma dla nas rzeczywiście znaczenie fundamen-
talne. Chodzi tu o alternatywê, wobec której cz³owiek staje nieustannie. Daje 
siê ona opisaæ jako perspektywa spe³nienia, b¹dź nicości, a w kontekście reli-
gijnym – zbawienia, lub potêpienia. Innymi s³owy, stawia siê nastêpuj¹ce py-
tania: co rozci¹ga siê za „murem” niepewności, sens, który rzuci świat³o na 
bolesne doświadczenie insecuritas, czy mo¿e nieprzebyty mrok, który osta-
tecznie poch³onie mnie i ca³¹ niepewnośæ świata; czy mogê spodziewaæ siê, 
¿e kraina sensu przenikniêta jest zbawcz¹ obecności¹ Boga, a mo¿e nicośæ 
wprowadza mnie w stan dramatycznej absurdalności? Pierwsza z mo¿liwości, 
bêdzie ukoronowaniem przebytych zmagañ, ostatecznym pokonaniem mocy 
insecuritas, druga, unicestwi wszystko. Mo¿e siê wiêc okazaæ z równym praw-
dopodobieñstwem, ¿e czeka na mnie świat³o lub ciemnośæ, spe³nienie lub 
pustka. Albo istnieje pierwotny sens wszystkiego, który udzieli skoñczonym 
w³adzom poznawczym koniecznego świat³a, albo te¿ wszystko pogr¹¿one jest 
w jakimś pra-przypadku i bezsensowności. Nic wiêcej poza stwierdzeniem 
istnienia tej¿e alternatywy, nie da siê powiedzieæ. Ma³o tego, nie dano cz³o-
wiekowi ¿adnej sugestii, ¿adnej podpowiedzi, zdolnej przewa¿yæ szalê wagi. 
Mówi¹c metaforycznie, spoza muru, nie dochodzi ¿aden g³os; jest on bowiem 
tak wysoki, ¿e nawet jeśli istnieje za nim jakieś świat³o, to jego promieñ nie 
jest w stanie dotrzeæ do poszukuj¹cego wyjaśnieñ cz³owieka. 
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Co w zwi¹zku z tym pozostaje? Wszystko zale¿y ode mnie, od przyjêcia 
określonej postawy ¿yciowej. Mo¿liwości s¹ dwie: mogê opowiedzieæ siê za 
tym, i¿ za t¹ granic¹ istnieje „zawoalowane fatum”, lub te¿ „nieskoñczona 
inteligencja Wszechmocnego Boga”3. Inicjatywa le¿y do koñca po mojej stro-
nie. Wa¿ne, ¿e przy jej podejmowaniu, nie jestem zdany tylko na wa¿enie ra-
cji rozumowych. Zdaniem Wusta, istnieje w cz³owieku „bytowo odwieczne 
usposobienie”, które dzia³a na granicy tego, co świadome i nieświadome. Jest 
to jakaś duchowa komponenta naszego pierwotnego d¹¿enia do mi³ości, któ-
re, w naturalny sposób, zmierza w kierunku „tak” wypowiedzianego mi³ości 
i wierze w Boga lub, równie naturalnie, ci¹¿y ku „nie” dla mi³ości i wiary. Na 
marginesie trzeba zauwa¿yæ, ¿e niestety, czytaj¹c Wusta, nie bardzo wiado-
mo o jak¹ dok³adnie „duchow¹ komponentê” chodzi. Byæ mo¿e jest to jakiś 
rodzaj intuicji czy wgl¹du, jednak obojêtnie, co bêdziemy s¹dziæ, to i tak wi-
daæ, ¿e nie rozstrzyga ona jeszcze zasadniczego dylematu i insecuritas fidei 
wci¹¿ dominuje nad losem cz³owieka.

Cz³owiek jest istot¹ zaniepokojon¹ wieczności¹. Drzemie w nim jakieś, 
pragnienie ocalenia, zasadniczy brak zgody na świat pogr¹¿ony w bezsensie. 
Rzecz jasna, to zaniepokojenie, dochodzi do g³osu w określonych sytuacjach. 
Chodzi tu zw³aszcza o te sytuacje, w których staje on, oko w oko, z najbar-
dziej doskwieraj¹cymi pytaniami, jakie zdolny jest postawiæ. W momencie 
kiedy cz³owiek staje wobec pytañ zasadniczych, doświadcza w swym wnêtrzu 
przedziwnej gry. Z jednej strony wiecznośæ poci¹ga go i odpycha, z drugiej 
bezsens te¿ przyci¹ga i odpycha. Wymiar animalny naszej natury prowoku-
je do tego, by zrezygnowaæ z mrzonek o wieczności, w której duch znajdzie 
swe zaspokojenie i pogr¹¿yæ siê w tym, co doczesne. Jednak zawarty w nas ele-
ment duchowy, pozwala nam dostrzec, ¿e grozi to mo¿liw¹ degradacj¹ ludz-
kiego losu, do egzystencji o charakterze czysto zwierzêcym. Duch daje wszak 
perspektywê sensu, a ta niestety wydana jest na ³up insecuritas. Ko³o jest za-
mkniête, ale nic dziwnego, skoro jesteśmy ofiarami swoistej gry4. Los, który 
rozporz¹dza naszym ¿yciem, czyni z nas nieco bezwolne narzêdzia. 

Czym jest los? Jest jak¹ś bezosobow¹ si³¹, czymś, co siê raczej narzuca, 
ni¿ jest oczekiwane. Niesie ze sob¹ moc, która mia¿d¿y i wprawia w niepo-
kój. Los wyzwala z letargu, zmusza do tego, by stawiæ mu czo³a, by siê z nim 
zetkn¹æ i zmierzyæ. Mówi Wust: „los jest nam jak gdyby zes³any, a wiêc jest czymś, co 
jeszcze nie nale¿y do naszego w³asnego pragnienia i d¹¿enia do celu”5. Oto w polu na-
szego doświadczenia codzienności pojawia siê coś, co jest „inne”, co wymy-
ka siê spod kontroli, czym nie mo¿na do koñca rozporz¹dzaæ. Los zdaje siê 
byæ zawsze „wiêkszy” i „przekraczaj¹cy” nasz¹ egzystencjê. Przed tym¿e lo-
sem mo¿na uciec, albo te¿ podj¹æ wyzwanie, jakie ze sob¹ przynosi. Mo¿na 

3  Por. P. Wust, dz. cyt., s. 67-68.
4  Por. tam¿e, s. 15.
5  Tam¿e , s. 59
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zamkn¹æ przed nim oczy, albo zmierzyæ siê z jego moc¹. Mo¿na wiêc zde-
zerterowaæ w akcie ucieczki lub rozpaczy, b¹dź spróbowaæ go przezwyciê¿yæ. 
Zdaje siê jednak, ¿e jest on zawsze obecny w naszym ¿yciu, niezale¿nie od 
tego, jak¹ wobec niego przyjmiemy postawê. Zatem, jesteśmy z nim niejako 
zwi¹zani. Los ten odciska swe piêtno na wszystkich p³aszczyznach ludzkie-
go bytowania. 

Przejd¿my do szczegó³owej analizy niepewności w jej religijnym kontek-
ście. Mo¿na rozró¿niæ, zdaniem Wusta, trzy poziomy naszego zmagania siê 
z losem. Nie s¹ to trzy sposoby, ale w³aśnie trzy poziomy, które wnosz¹ siê 
od najni¿szego, do tego, który po³o¿ony jest najwy¿ej. Pierwszy z nich to po-
szukiwanie bezpieczeñstwa na sposób „mieszczañski”. Tutaj cz³owiek zmaga 
siê ze swym zwyk³ym, codziennym losem. Ten¿e jawi mu siê jako przeciw-
nik, który chce zagarn¹æ jego mienie, a wiêc to wszystko, co zdoby³, czego do-
świadczy³ i co prze¿y³. Los i cz³owiek czatuj¹ na siebie nawzajem, jeden stara 
siê coś istotnego wydrzeæ drugiemu. Mo¿na wyjśæ losowi naprzeciw, wierz¹c, 
¿e niesie ze sob¹ jakiś ukryty sens, ¿e w jakimś momencie oświetli on to, co 
jeszcze jest zakryte. Istnieje jednak mo¿liwośæ podjêcia zuchwa³ej gry z lo-
sem. Stanie siê to wtedy, gdy pojawi siê on przede mn¹ jako ten, który niesie 
ze sob¹ bezsens i trwogê. Bêdzie on wtedy rodzajem sztormu, który za wszel-
k¹ cenê stara siê wywróciæ ³ódź mojego ¿ycia. Poszukiwanie bezpieczeñstwa 
na sposób mieszczañski, bêdzie wiêc prób¹ unicestwienia losu i uporczywe-
go usuwania go z widnokrêgu codzienności. 

Drugi szczebel ukazuje siê jako konsekwencja pierwszego. W obliczu star-
cia z losem, rodziæ siê mo¿e pytanie o zasadniczym znaczeniu. Sk¹d wzi¹³ 
siê los i co tak naprawdê niesie on ze sob¹? Szczebel ten nazwany jest przez 
Wusta „metafizycznym”. Dochodzi tutaj do konfrontacji z uzyskanymi re-
zultatami operacji poznawczych. To w³aśnie nauka stara siê rozświetliæ los 
i uczyniæ go bardziej przejrzystym, tak, by przesta³ on straszyæ swoj¹ zagadko-
wości¹. Najczêściej bywa tak, ¿e mamy sk³onnośæ do tego, by „prześlizgiwaæ 
siê” po powierzchni postawionych tez. Nieczêsto siê zdarza, byśmy mieli 
odwagê zapytaæ na ile prawomocne s¹ nasze przekonania. Kiedy zaczyna-
my pytaæ o podstawy poznania, grunt pod nogami zaczyna siê chwiaæ, a po-
siadany stan wiedzy, zostaje poddany rewizji. Widaæ, ¿e w momencie kiedy 
wznieśliśmy siê o stopieñ wy¿ej w naszym poszukiwaniu pewności, insecu-
ritas przemówi³a ze zwielokrotnion¹ moc¹. Z pocz¹tku by³a to niepewnośæ 
naszej codzienności, za któr¹ stoi, b¹dź to ukryty sens, b¹dź ślepe przezna-
czenie. Teraz okazuje siê, ¿e systematyczne próby zg³êbienia tej zagadki ska-
zane s¹ na ci¹g³¹ u³omnośæ. 

Wreszcie ostatni szczebel, który wieñczy ca³ośæ tej tworzonej z mozo³em 
budowli, zwany „religijnym”. Gdzieś u kresu tej drogi cz³owiek staje przed 
najwa¿niejszymi pytaniami, które dotycz¹ najg³êbiej pojêtego sensu bytu oraz 
zagadnienia prawdy. Czy byt jest sensowny i czy mamy zagwarantowany do-
stêp do takiej prawdy, która nie jest wydana na ³up niepewności? Przychodzi 
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czas, by stawiæ czo³a w³aśnie pytaniom religijnym. Czy ewentualnie istniej¹cy 
sens bytu jest tylko zasad¹, pewnym ogólnym prawem, czy te¿ mo¿e jest on 
nam dany przez Osobê Bosk¹? Jednak je¿eli ju¿ nawet jesteśmy w stanie upo-
raæ siê z tym ostatnim pytaniem i zgodzimy siê na to, ¿e sens jest ustanowiony 
przez Osobowego Boga, to nadzieje na uleczenie schorzenia naszej natury s¹ 
p³onne. Tu bowiem, sytuacja insecuritas wzmaga siê wprost proporcjonalnie 
do skali wa¿ności stawianych pytañ. Kwestia istnienia Boga poddawana jest 
wci¹¿ nowym trudnościom. Jego istnienie jest przedmiotem permanentnie 
trwaj¹cego sporu. Problem pog³êbia siê, bowiem On sam nie da³ nam ¿adnych 
czytelnych i jednoznacznych znaków swojej obecności. Nawet i Objawienie, 
które wedle chrześcijañstwa jest szczytowym momentem samoudzielenia siê 
Boga, mo¿e byæ poddane próbie insecuritas. Mo¿emy wszak pytaæ czy rzeczy-
wiście jest ono tym odwiecznym S³owem Boga, dalej, jak interpretowaæ dany 
nam przed wiekami przekaz, wreszcie, czy to S³owo, które czytamy dzisiaj 
wolne jest od historycznych (ludzkich) wypaczeñ6. Wust koñczy ten w¹tek 
swoich rozwa¿añ takim oto stwierdzeniem; „Im g³êbiej wnika cz³owiek w porz¹dek 
³aski, tym ciemniejsze gromadz¹ siê chmury”7. Objawienie jest zatem dla cz³owieka 
s³owem tyle¿ jasnym, co i tajemniczym; ods³ania zawart¹ w sobie treśæ a jed-
nocześnie j¹ zaciemnia. St¹d nastêpne zdanie: „S³owo bêdzie zawsze znajdowa³o 
siê w mroku, w dwuznacznym świetle tajemnicy tak g³êboko, ¿e bêdzie tu w równej mierze 
miejsce zarówno dla wiary, jak i niewiary”8. Jeszcze jedna trudnośæ, zwi¹zana z ¿y-
ciem religijnym, odnosi siê do samego wierz¹cego. Mo¿na j¹ określiæ, jako 
pal¹cy niepokój dotycz¹cy tego, czy zbawienie w takim sensie, w jakim mó-
wi o nim Objawienie, jest dane w³aśnie dla mnie? Czy mogê byæ pewny tego, 
¿e spe³niaj¹c jakiś program mojego ¿ycia, realizuj¹c postawione przede mn¹ 
zadania, mogê w uzasadniony sposób oczekiwaæ zbawienia? Okazuje siê, ¿e 
na ostatnim szczeblu, na którym pewnośæ zda siê byæ najbardziej po¿¹dana, 
insecuritas odnosi swój najwiêkszy tryumf. Skoro nie jesteśmy w stanie roz-
strzygn¹æ przekonuj¹co tego, ¿e w ogóle istnieje Bóg, a nawet jeśli to uczyni-
my, to i tak pojawi siê zaraz problem „mroku S³owa”, to znak, ¿e w kwestii 
pytañ najwa¿niejszych pewnośæ jest dla nas nieosi¹galna.

Opisane tu problemy na jakie napotyka cz³owiek religijny, posiadaj¹ dlañ 
tak istotne znaczenie, ¿e doświadczywszy ich mocy, mo¿e siê on znaleźæ w naj-
ostrzej pojêtej sytuacji granicznej. Mur, o którym wspomniano wy¿ej, jest tu 
szczególnie wysoki. Jawi siê on te¿ jako szczególnie niepo¿¹dany, gdy¿ zamy-
ka przed nami widzenie spraw dla nas najwa¿niejszych i kluczowych. To tu-
taj w³aśnie okazuje siê, ¿e istota ludzka jest „wiecznym poszukiwaczem szczêścia, 
niezmordowanym poszukiwaczem prawdy; jest poszukiwaczem Boga, nigdy nie mog¹cym 
zaznaæ spokoju. A jest tym wszystkim, poniewa¿ wraz ze zdolności¹ postrzegania przez ra-

6  Por. P. Wust, dz. cyt., s. 50-55.
7  Tam¿e, s. 55.
8  Tam¿e, s. 135.
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tio otrzyma³ niepewnośæ oczywistości”9. Sprawy ostateczne s¹ obiektem trwaj¹cego 
nieustannie sporu. Kiedy pytamy o Boga i próbujemy odnaleźæ w Nim ratu-
nek przed doskwieraj¹c¹ przemijalności¹, gdzieś na dnie naszego ratio wci¹¿ 
czaj¹ siê w¹tpliwości. Wust posuwa tê myśl jeszcze dalej. Drzemie w nas poku-
sa nieustêpliwego stawiania pytania „dlaczego?”. To ona w³aśnie rodzi w nas 
odruch buntu, który ma swoje korzenie w tym, co nazywamy pych¹. Dlacze-
go to byt konieczny musi staæ najwy¿ej w hierarchii bytów? Dlaczego w³aśnie 
Boga umiejscowiono na tak „chwalebnym” miejscu, a nie na przyk³ad nas lu-
dzi? Dlaczego jesteśmy skazani na przebywanie w „oparach” insecuritas i nie 
mo¿emy zyskaæ jasnych i prostych odpowiedzi, podczas gdy Bóg obdarzony 
jest przywilejem absolutnej pewności? I wieñczy Wust ten wywód takim oto, 
trochê zdumiewaj¹cym, zdaniem: „Czy ktoś mo¿e szczerze powiedzieæ, ¿e nie znaj-
duje w sobie choæby skrywanej sk³onności do diabolicznej egzystencjalnej zazdrości o status 
absolutu?”10. Pycha, która prowokuje do postawienia takich pytañ, zniechêca, 
pora¿a, uśmierca. Jest ona postaw¹, która tylko z pozoru zwiastuje drzemi¹c¹ 
w cz³owieku moc. W rzeczywistości jest jednak aktem dezercji wobec „trudu 
bycia” i wyzwañ jakie niesie ze sob¹ insecuritas humana.

Akt wiary opisywany na fundamencie insecuritas staje siê coraz bardziej 
rozpaczliwy i ma³o poci¹gaj¹cy; jest on naznaczony jakimś piêtnem tragizmu 
i rozpaczy. Wust czyni w tym miejscu istotne rozró¿nienie, pomiêdzy filozofi¹ 
a religi¹. Przyznaje on, ¿e Bóg filozofów przepe³niony jest zimn¹ abstrakcyj-
ności¹, jest efektem czystej refleksji i spekulacji. To prawda, ¿e takiemu Bogu 
nikt nie bêdzie oddawa³ czci, niczyje serce nie zostanie poruszone faktem je-
go obecności. Bóg ten jest daleki i ca³kowicie obcy. Równie dobrze mo¿e on 
dla cz³owieka istnieæ, jak i nie-istnieæ. Wobec takiego Boga zajmuje siê posta-
wê egzystencjalnie obojêtn¹. W przeciwieñstwie, Bóg religii jest Bogiem ¿y-
wym, takim, który zwraca siê do najg³êbszych pok³adów ludzkiego ducha. 
Jest to Bóg wiary, nadziei i mi³ości, jest drugim „Ty”, które nawo³uje i wzy-
wa, daje szansê zbawienia i przestrzega przed potêpieniem. Z takim Bogiem 
nawi¹zuje siê ¿ywotn¹ wiêź, która przemienia ¿ycie u samych podstaw. Pew-
nośæ tej wiêzi nie jest ju¿ efektem intelektualnej spekulacji, ale wyrasta z tej 
w³aśnie osobowej ³¹czności. Opiera siê na akcie zaufania i bliskości, na dia-
logu, który rozgrywa siê miêdzy cz³owiekiem a Bogiem11.

Mo¿na domniemywaæ, ¿e Wust doszed³ wreszcie do tego momentu, w któ-
rym jego refleksja o Bogu i wierze w Niego, nabiera w³aściwego blasku. Jest to 
jednak tylko z³udzenie. Oto pojawia siê w¹tek, który ponownie przypomina 
o mocy insecuritas. Bóg, zdaniem Wusta, mimo, i¿ podejmuje dialog z cz³o-
wiekiem raz jawi siê jako bliski, a raz jako daleki. Mo¿na odnieśæ wra¿enie, ¿e 
w tej bliskości jest wrêcz namacalny, by zaraz wywo³aæ wra¿enie, ¿e odszed³ 

9  P. Wust, dz. cyt., s. 28.
10  Tam¿e, s. 106.
11  Por. tam¿e, s. 122-123.
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i zostawi³ cz³owieka w osamotnieniu. Raz prze¿ywa siê euforyczny stan, wy-
wo³any wzajemnym wspó³-przebywaniem, raz przychodzi „noc duszy”, któ-
ra boli i niepokoi. Sk³ania to do tego, by zacz¹æ mówiæ o sytuacji wiary, jako 
o swoistym pó³-mroku, gdzie nie wszystko jest do koñca oczywiste, gdzie jest 
siê skazanym na ow¹ dialektykê oddalenia i intymności. Có¿ z tego, ¿e mo-
gê prze¿yæ w sobie stan najbli¿szej obecności Boga, skoro nie chroni mnie to 
od sytuacji, kiedy duszê ogarnie poczucie samotności? Pewnośæ wiary opar-
tej na zaufaniu, nara¿ona jest znowu na niepewnośæ, choæ jest ona ju¿ innej 
jakości ani¿eli niepewnośæ filozoficzna. Jest raczej jak¹ś form¹ osch³ości we 
wierze, stanem dotkliwej niemo¿ności widzenia Boga. Bóg, który odchodzi 
nie daje mi gwarancji, czy w tym oddaleniu jest dalej blisko, czy mo¿e od-
szed³ nieodwo³alnie. Wust tak konstatuje prowadzony wywód: „Ta dialektyka 
ujawniaj¹cego siê i skrywaj¹cego siê Boga, przeobra¿a ca³¹ religijn¹ sferê ¿ycia cz³owieka 
w jedno wielkie pole bitwy, na którym wiara i niewiara do tego stopnia s¹ stale naprzeciw-
ko siebie stoj¹cymi wrogimi graczami, ¿e w³aśnie ich wrogośæ razem wziêta ma wp³yw na 
rozstrzygniêcie wiecznego dramatu ludzkiego zwi¹zanego ze zbawieniem”12. P³onne jest 
zatem oczekiwanie chwili, w której wiara stanie na niewzruszonym funda-
mencie, opornym na dzia³anie mocy prawa insecuritas. Jego zdaniem, wiara 
taka skazana jest, prêdzej czy później, na obumarcie, bowiem nie podobna 
wyzwoliæ siê spod jej wp³ywu. Niewiara jest wiêc stymulatorem wiary, jej nie-
zbêdn¹ przeciwwag¹. Wynika z tego, ¿e nie sposób wierzyæ naprawdê jeśli siê 
nie dopuści do g³osu mo¿liwości niewiary. 

Insecuritas wpisana jest w sam¹ naturê cz³owieka. Spogl¹daj¹c rzetelnie na 
samego siebie, musi on dostrzec, ¿e jest istot¹, która chronicznie wystawiona 
jest na ³up niepewności. Niestety, objawia siê ona najpe³niej tam, gdzie roz-
strzygaj¹ siê sprawy naprawdê istotne. Nie mo¿emy byæ nawet pewni tego, ¿e 
wierz¹c osi¹gniemy cel naszej wiary, jakim jest pe³ne zjednoczenie z Bogiem 
po śmierci. „Absolutna pewnośæ wiary jest wykluczona w sposób zasadniczy”13. Okazu-
je siê, ¿e mogê czyniæ wszystko co w mojej mocy, i spe³niaæ wymagania wiary 
w sposób najbardziej sumienny i drobiazgowy, a jednak nie mogê wiedzieæ, 
i¿ rzeczywiście na koñcu tej drogi osi¹gnê zamierzony cel. 

4.  PARADOKS RELIGIJNEGO WYMIARU 
 INSECURITAS HUMANA. RELIGIJNA PEWNOŚĆ

W tym miejscu rozpoczyna siê próba odzyskania pewności na drodze wia-
ry. Jak wykszta³ca siê w cz³owieku poczucie securitas fidei? Ratio skazane na 
klêskê musi obumrzeæ i zrezygnowaæ z aspiracji zrozumienia świata. W akcie 

12  P. Wust, dz. cyt., s. 125-126.
13  Tam¿e, s. 146.
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samo-rezygnacji i uznania w³asnej s³abości, tkwi tajemnica narodzin praw-
dziwej pewności. Owszem, dawa³a ona ju¿ znaæ o sobie, w³aśnie w owej per-
manentnej klêsce, na jak¹ skazany by³ rozum. Tam gdzie szuka³ on wiecznej 
gwarancji nadaj¹cej sens przemijaj¹cej rzeczywistości, okazywa³o siê, ¿e po-
noszone klêski świadcz¹ o tym, i¿ nad wszystkim góruje „najwy¿szy rozum, 
który swoj¹ imponuj¹c¹ m¹drośæ pozwala ujawniaæ w najczystszej postaci wtedy, kiedy 
siê najg³êbiej skrywa przed naiwności¹ i marności¹ naturalnego rozumu”14. Innymi s³o-
wy, w insecuritas, która obna¿a³a bezsilnośæ rozumu, zawarta by³a od samego 
pocz¹tku prawda o tym, ¿e to nie on jest ostatecznym gwarantem pewności. 
Trzeba, aby odszed³ on na pozycje drugoplanowe i dopuści³ do g³osu „moc 
serca”. To serce bowiem, „pewniej wskazuje w³aściw¹ drogê ni¿ ratio, pragn¹ca byæ ska-
zan¹ na sam¹ siebie”15. Na gruzach rozumu, który, ostatecznie i nieodwo³alnie, 
zosta³ pokonany przez prawdê o insecuritas humana, wyrasta nowa w³adza 
poznawcza. Nie jest ju¿ ona sk³onna do tego, by poszukiwaæ wra¿eñ zmys³o-
wych i w logiczny sposób ujmowaæ przychodz¹ce do intelektu dane. Powie-
rza siê ona raczej, w akcie ryzyka, nieskoñczonej m¹drości. Nie znaczy to, ¿e 
rozum ma zostaæ unicestwiony, a szczytem m¹drości stanie siê jego systema-
tyczne nie-u¿ywanie. Przeciwnie, dopiero teraz zostanie rozświetlona panora-
ma prawdziwej m¹drości. Jest to m¹drośæ, która rz¹dzi siê ju¿ inn¹ hierarchi¹ 
wartości, stoj¹c¹ w poprzek ludzkiej logice i kalkulacji. Wynika st¹d, ¿e to 
wszystko, co cz³owiek czyni³ i czego siê spodziewa³, ¿yj¹c wedle logiki ziemskiej 
i oczekuj¹c zyskania pewnych odpowiedzi, okaza³o siê mrzonk¹. W świecie 
wiary nie rz¹dzi ju¿ logika, wszystko jest niejako postawione na g³owie. Porz¹dek 
prawdziwej m¹drości kieruje siê jak¹ś przedziwn¹ samowol¹, gdzie jest siê na-
gradzanym bez zas³ug, lub odrzucanym bez usprawiedliwienia. Wust przy-
wo³uje cytat biblijny, który ma przybli¿yæ to, co ma na myśli: „tak ostatni bêd¹ 
pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”16. Nikt wiêc nie mo¿e tu niczego oczekiwaæ, 
ani siê niczego spodziewaæ, przyjmuje siê to, co jest dane, ju¿ bez pytañ i bez 
odpowiedzi. Przestaje siê zastanawiaæ nad sensowności¹ świata, nad kwesti¹ 
zbawienia; jest mi ono po prostu dane lub przede mn¹ zamkniête. Nie zna-
czy to, ¿e ów dar przychodzi do mnie jako coś bez-sensownego, chodzi raczej 
o to, ¿e pró¿ne s¹ tu jakiekolwiek racjonalne spekulacje. Doznajê jakiejś formy 
iluminacji, oświecenia mojej egzystencji, gdzie dalsze stawianie pytañ bêdzie 
nie na miejscu. Przywo³uj¹c znów cytat biblijny mo¿na powiedzieæ, ¿e tam 
„wszystko inne jest nam przydane” i nagle znajdziemy siê w jakiejś innej for-
mie egzystencji; bêdzie ona wci¹¿ ta sama, ale ju¿ nie taka sama17.

14  P. Wust, dz. cyt., s. 109.
15  Tam¿e, s. 44.
16  Mt 19, 30
17  Por. P. Wust, dz. cyt., s. 117.
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5. RYZYKO AKTU WIARY

Akt wiary, który jest wejściem do świata radykalnie odmiennego od świata 
natury, posiada dwie cechy charakterystyczne. Jest on, z jednej strony, natural-
n¹ konsekwencj¹ wszystkich uczynionych dot¹d wysi³ków poznawczych. In-
securitas, która dawa³a o sobie znaæ na ka¿dym kroku, uświadomi³a, ¿e ratio 
nie jest w stanie zg³êbiæ tajników bytu i w zwi¹zku z tym, ewentualny sens, 
le¿y tylko poza jej granicami. Z drugiej strony, wiara wprowadza w wymiar 
nadnaturalny, stoj¹cy w poprzek ca³ej przyrodzie i ca³emu światu. Jeśli siê nañ 
spogl¹da z wnêtrza egzystencji, zanurzonej w naturalnym świecie, przedstawia 
siê on jako coś absolutnie obcego, wrêcz gorsz¹cego. Krok wiary jest krokiem 
paradoksalnym, niemo¿liwym do dog³êbnego wyt³umaczenia. Ratio jest tu 
bezradna, mo¿e tylko przygl¹daæ siê wierze, jako czemuś, czego nie jest w stanie 
poznaæ. Rzeczywistośæ wiary, do której wkracza siê w „ryzykownym” akcie 
oddania, jest swego rodzaju pêkniêciem w sposobie dotychczasowego widzenia 
świata. Od tej pory obowi¹zuj¹ ju¿ inne zasady ¿ycia i wartościowania, obce 
czysto ludzkiej kalkulacji. Najlepszym sposobem jej opisania jest milczenie, 
bowiem ka¿dy prze¿ywa j¹ na swój sposób, a im d³u¿ej chce siê o niej mówiæ, 
to wchodzi siê znowu na tory naturalnego myślenia, gdzie logika chce zg³êbiæ 
ka¿d¹ tajemnicê. Grozi nam tutaj ponowne popadniêcie w sid³a insecuritas 
humana. Pozostañmy przy jeszcze jednym stwierdzeniu Wusta, w którym 
mówi on o istocie uczynionego aktu wiary: „Od religijnie usposobionego cz³owie-
ka zawsze wymaga siê dokonania skoku przez rów, a tym samym zaryzykowania czegoś, 
co w oczach świata zawsze i ka¿dorazowo uchodzi za śmieszne, bezsensowne, krótko mó-
wi¹c: traktowane jest jako g³upota i zgorszenie”18. 

Nieustannie, w koncepcji aktu wiary Wusta, przewija siê s³owo ryzyko. 
Samo pojêcie nara¿one jest na dwuznacznośæ. Mo¿na bowiem rozumieæ je 
jako ryzyko „ślepe”, które jest efektem ca³kowitej niepewności, ogarniaj¹cej 
wszystko, ku czemu rozum zdolny jest zwróciæ siê w akcie poznania. Ryzyko 
takie niesie na sobie piêtno szaleñstwa; jest reakcj¹ na absolutn¹ niewiado-
m¹ i niewiedzê. Jest gestem irracjonalnym, uczynionym na przekór wszel-
kim rozumowym przes³ankom. Drugi rodzaj ryzyka, Wust określa mianem 
ryzyka wynikaj¹cego z m¹drości. Bierze siê ono nie z szaleñstwa, lecz st¹d, ¿e ro-
zum, przeszed³szy ju¿ jak¹ś drogê poznawcz¹, widzi w³asn¹ niemoc i szu-
ka wyjaśnieñ dla swoich dylematów w innych rejonach ludzkiej egzystencji. 
Ryzyko to, jest te¿ wejściem w ciemnośæ i skokiem w nieznane. Jest jednak 
poprzedzone ca³¹ sekwencj¹ postawionych wcześniej pytañ i niesatysfakcjo-
nuj¹cych je odpowiedzi. Dopuszcza wiêc do g³osu moc serca, które czuje siê 
pewniej w krainie wieczności19. Musi on zrezygnowaæ z w³aściwego mu do-

18  P. Wust, dz. cyt., s. 113.
19  Por. tam¿e, s. 162-164.
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gmatyzmu, a wiêc przedwczesnego absolutyzowania w³asnych osi¹gniêæ. Jego 
wysi³ek jest zawsze poddawany rewizji i nigdy nie-dokoñczony. Styka siê bo-
wiem z przerastaj¹c¹ go tajemnic¹ bytu, który u¿ycza mu tylko fragmentów 
w³asnej g³êbi. Chodzi o to, by potrafi³ on otworzyæ siê na tê pewnośæ, która 
p³ynie doñ z rejonów ducha i poddaæ jego porz¹dkowi, który jest radykalnie 
odmienny. Rozum, w pojedynkê, nie jest w stanie dotrzeæ do prawdziwej m¹-
drości. Bêdzie stawia³ tylko hipotezy, które i tak przecie¿, poch³onie moc in-
securitas. Jego status to ci¹g³e bycie w drodze, wieczne pod¹¿anie ku m¹drości 
odwiecznej. Kto wie, byæ mo¿e jest on w stanie zbli¿yæ siê do niej, mo¿liwe, 
¿e niektóre z odpowiedzi, jakich udzieli³, by³y trafne, jednak nie ma on takiej 
dyspozycji, by by³ tego absolutnie pewnym. Wspó³towarzyszem jego drogi 
ku m¹drości ma byæ serce, które mo¿e dotrzeæ do prawdziwego świat³a. M¹-
drośæ, która jest pe³ni¹ bytu, ostatecznym rozwik³aniem jego tajemnic, mo¿li-
wa jest tylko w świecie ducha, a nie w świecie rozumowych dywagacji. Wust 
nazwie j¹ securitas aeterna, co jest oczywistym nawi¹zaniem do insecuritas 
humana. Tutaj bowiem, insecuritas zostaje zwyciê¿ona przez wiecznie trwa-
j¹c¹ pewnośæ. Nic nas ju¿ nie wyprowadza z równowagi, nic nas nie wpro-
wadza w b³¹d. „Wielka alternatywa” sensu i bezsensu, zostaje unicestwiona 
przez wieczn¹ m¹drośæ20.

W momencie kiedy zaczynamy stawiaæ pytania religijne i wydani jesteśmy 
najbardziej na moc oddzia³ywania insecuritas, ryzyko m¹drości przybiera 
postaæ ryzyka wiary. Jest ono aktem dzieciêcej ufności, w którym rezygnuje 
siê z siebie, ze swych aspiracji i d¹¿eñ, z chêci otrzymania czegokolwiek. Do-
chodzi do tak dalece id¹cej pasywności „ja”, ¿e zostawia ono siebie do ca³ko-
witej dyspozycji „majestatycznej potêgi tego, co obiektywne”21. W akcie tego ryzyka 
powierzam siê Bogu jako Temu, który ocala mnie od trwogi przemijania i da-
je zbawienie. Dokonuje siê tu jakieś przedziwne misterium pomiêdzy „ja”, 
a wiecznym „Ty”, którego nie da siê do koñca określiæ i scharakteryzowaæ, gdy¿ 
wszystko otacza atmosfera tajemnicy. To dlatego w³aśnie, zdaniem Wusta, akt 
wiary bêdzie zawsze zgorszeniem dla świata, a rozum pozostanie bezradny wo-
bec jego przedziwnej mocy. Rz¹dzi tu bowiem prawo mi³ości, a nie logiki. Ak-
tu wiary nie da siê uzasadniæ, nie sposób przeprowadziæ satysfakcjonuj¹cego 
wywodu, w którym wyjaśni siê motyw jego podjêcia. Jest on cudem, czymś 
niepojêtym i niezwyk³ym. Tutaj ca³a logika ponosi klêskê, obna¿ona zostaje 
jej znikomośæ i niewystarczalnośæ. Rozum musi zejśæ na pozycje drugopla-
nowe. Okazuje siê, ¿e jego wysi³ki w poszukiwaniu pewności by³y mizerne 
wobec tej pewności jak¹ osi¹gnê³o serce w zjednoczeniu z Bogiem. Owszem, 
sytuacja ta by³a jakoś przeczuwana. W ka¿dej klêsce rozumu, w ka¿dej chwili, 
kiedy nad jego wysi³kiem królowa³a moc insecuritas, móg³ on niejasno prze-
czuwaæ, ¿e droga do pewności jest przed nim zamkniêta, a dana jakiejś innej 

20  Por. P.  Wust, dz. cyt., s. 176-178.
21  Tam¿e, s. 189.
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w³adzy poznawczej. To dopiero ta w³adza, zdolna jest wejśæ do krainy, w któ-
rej króluje ostateczna pewnośæ ogarniaj¹ca sob¹ ca³ośæ egzystencji. Tutaj ju¿ 
nie ma zagadek, jest tylko obcowanie z przedwieczn¹ m¹drości¹, która gwa-
rantuje bezpieczeñstwo22.

Pod koniec swoich rozwa¿añ, Wust dochodzi do jeszcze jednego wniosku. 
Przez ca³y czas wydawa³o siê, ¿e sytuacja insecuritas humana jest jakimś prze-
kleñstwem natury, czyni¹c z cz³owieka bezwoln¹ zabawk¹ w rêkach mocniej-
szej od niego si³y. Dominuj¹cym tonem prowadzonych rozwa¿añ by³a myśl 
o zasadniczej kruchości ludzkiego bytu i bytu w ogóle. Przez ca³y czas oka-
zywa³o siê, ¿e kresem wysi³ków poznawczych jest wysoki mur, nieprzejrzy-
sty dla naszych oczu. Dopiero ryzykowny akt skoku w ciemnośæ rozświetliæ 
mo¿e przed nami obszary pewności. Jednak tylko ten, kto ów krok uczy-
ni³, zdolny jest dostrzec, ¿e oto insecuritas humana nie by³a dla niego „kul¹ 
u nogi”, ale śladem odwiecznej m¹drości. Dojmuj¹ca niepewnośæ bytu by³a 
zamierzonym zamys³em Opatrzności, chroni¹cym cz³owieka przed pych¹ 
i przedwczesnym zaufaniem do tego, co, tak jak on, jest przemijaj¹ce. Inse-
curitas by³a w¹sk¹ drog¹ wiod¹c¹ do prawdziwej, wiecznej pewności. Nie by-
³a w takim razie utrapieniem, ale dan¹ cz³owiekowi mo¿liwości¹23.

ZAKOŃCZENIE

Powiedzieliśmy na wstêpie, ¿e filozofowanie Wusta jest myśleniem „do-
g³êbnym”, a co za tym idzie, rzetelnym i naprawdê znacz¹cym. Z pewności¹ 
s¹ tu w¹tki nadaj¹ce siê do polemiki, czy wrêcz krytyki. Na czym jednak po-
lega donios³ośæ ca³ej koncepcji insecuritas humana? 

Koncepcje filozoficzne Petera Wusta mo¿na chyba odczytaæ w kontekście 
jednej z tradycji filozoficznych, jak¹ jest filozofia spotkania, owszem, czaso-
wo późniejsza. Wedle niej, jakiekolwiek próby zrozumienia cz³owieka, które 
opisuj¹ go, jako byt osamotniony, zmagaj¹cy siê z problemem świata, skazane 
s¹ na niepowodzenie. Pisze wspomniany ju¿ wy¿ej M. Buber: „antropologia in-
dywidualistyczna, zajmuj¹ca siê istotnie jedynie stosunkiem osoby ludzkiej do siebie samej, 
stosunkiem miêdzy duchem a popêdami, nie mo¿e prowadziæ do poznania istoty cz³owie-
ka”24. Nale¿y odejśæ od prób rozumienia cz³owieka jako bytu w sobie, a od-
naleźæ go w nowej perspektywie, perspektywie spotkania z drugim. Spotkanie 
to, jest nie tylko świadomości¹ istnienia obok innych ludzi, jest ono wydarze-
niem, faktem, który przewartościowuje ca³ośæ ludzkiego wnêtrza. W tak rozu-
mianym spotkaniu, wychodzê z siebie ku drugiemu, patrzê na siebie poprzez 
drugiego (oczyma drugiego). Okazuje siê, ¿e drugi jest obecny dla-mnie, ja 

22  Por. P. Wust, dz. cyt., s. 182-189.
23  Por. tam¿e, s. 186.
24  M. Buber, Problem cz³owieka, t³ J. Doktór, PWN, Warszawa 1993, s. 87.
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zaś jestem obecny dla-niego. Jego obecnośæ nie jest wiêc obojêtna, ma ona 
charakter metafizyczny, ponad-naturalny. Rzeczywistośæ „my” ma pierwot-
niejszy charakter od „ja”. Jednostkowośæ mo¿e byæ zrozumiana tylko w per-
spektywie miêdzy-ludzkiej25. Nie dośæ na tym. Spotkanie, o którym mowa, 
niesie ze sob¹ jeszcze jedno przes³anie. Nie jest ono tylko sum¹ tego, co wno-
sz¹ do spotkania jednostki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek z cz³owiekiem 
nie „tworzy” spotkania, raczej obydwaj „s¹ tworzeni” przez spotkanie. Jest 
to wymiar, który M. Buber nazywa „prakategori¹ ludzkiej rzeczywistości”26. Jest to 
coś w rodzaju nośnika spotkania cz³owieka z cz³owiekiem, jest to moment sa-
mego „dziania siê” czegoś pomiêdzy ludźmi. W niezwyk³y, iście poruszaj¹cy 
sposób opisuje to, cytowany ju¿ niejednokrotnie, M. Buber: „Ten stan rzeczy 
mo¿na odnaleźæ nawet w najdrobniejszych, momentalnych, ledwie uchwytnych dla świa-
domości zjawiskach. W panicznym ścisku w przeciwlotniczym schronie nagle spotykaj¹ siê 
na moment spojrzenia dwóch nieznajomych w zdumionej i oderwanej od sytuacji wzajem-
ności. Nie bêdzie siê ju¿ o tym pamiêtaæ, gdy zabrzmi syrena odwo³uj¹ca alarm, a jednak 
coś siê wydarzy³o w przestrzeni trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ chwilê”27. Przeczuwa siê tutaj 
istnienie „Trzeciego”, który odkrywa mnie-przede-mn¹ i pomaga rozpoznaæ 
moj¹ istotê w metafizycznym wymiarze spotkania. „Trzeci”, transcendentny 
Bóg, przychodzi poprzez drugiego, nie jako zasada, nawet nie jako byt, ale ja-
ko ¿ywa obecnośæ, która rozświetla mroki mojej samotności.

Wróæmy do Wusta. Mówi on, ¿e opowiedzenie siê za Bogiem wcale nie 
uwalnia od wp³ywów insecuritas. Czego jednak jestem niepewny, skoro spo-
tykam osobê? Sk¹d bierze siê źród³o owej niepewności? Czy nie jest tak, ¿e 
w³aśnie w spotkaniu z osob¹ zaciera siê w sposób trwa³y wymiar insecuritas? 
Wszak jeśli niepewnośæ zawarta jest w wydarzeniu spotkania, to znak, ¿e, albo 
nie spotka³em tak naprawdê osoby, albo te¿ nie jestem osob¹-dla-niej. Trzeba 
przyznaæ, ¿e Wust nie myśli o spotkaniu osób w tak g³êbokim wymiarze, jak 
to jest u Bubera. Wolno jednak zapytaæ, czego ma dotyczyæ niepewnośæ w mo-
mencie gdy zaczynam myśleæ o Bogu osobowym? Pytania jest rzeczywiście 
powa¿ne, bowiem dotyka sprawy o znaczeniu zasadniczym. Skoro nie jestem 
w stanie oprzeæ siê trwale na wiêzi z osobowym Bogiem, to pró¿no jej szukaæ 
gdziekolwiek. Wust zmierza, jak siê wydaje, do określonego celu. Mo¿na go 
określiæ najkrócej, jako chêæ pokazania nieporadności naszego rozumu, któ-
ry sam z siebie nie jest zdolny do spotkania z Osob¹. Wraca motyw ska¿enia 
natury, u³omności racjonalnego wymiaru cz³owieczeñstwa, wreszcie s³abości 
samej filozofii. Peter Wust daje do zrozumienia, ¿e nie da siê stworzyæ racjo-
nalnej konstrukcji, która w jasny sposób mog³aby nas doprowadziæ do spo-
tkania z Bogiem. W wysi³kach rozumu mo¿e zawrzeæ siê, co najwy¿ej jakiś 
niejasny ślad nieskoñczoności. Mo¿emy tu tylko przeczuwaæ, ¿e wiêź natury 

25  Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, Znak, Kraków 1998, s. 17-29.
26  M. Buber, Problem cz³owieka, dz. cyt., s. 91.
27  Tam¿e, s. 92.
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ludzkiej z Bogiem jest mo¿liwa. Jednak nic ponad to. Prawdziwe świat³o roz-
jaśnia siê dopiero poza kontekstem racjonalnym. Trzeba opuściæ tereny rozu-
mowej refleksji, by napotkaæ na drodze ¿ycia prawdê, trzeba coś zostawiæ, by 
otrzymaæ wszystko. Z chwil¹, gdy siê to uczyni, okazuje siê, ¿e tak naprawdê 
cz³owiek nigdy nie by³ sam; pusta przestrzeñ, w której trzeba by³o dokonywaæ 
wyborów by³a tylko pozorem, a chaos nie by³ partnerem Boga. Trzeba by³o 
przejśæ przez mroki, jakie nios³a ze sob¹ insecuritas fidei, po to, by dotrzeæ 
do prawdy w jej w³aściwym wymiarze. 

W zdumiewaj¹cy sposób, czasem bolesne zmaganie z niepewności¹, do-
prowadzi³o do pewności. Insecuritas staje siê czymś w rodzaju drogi, która 
wiedzie do celu. Jest to jakby w¹ska k³adka nad przepaści¹. £atwo siê z niej 
ześlizgn¹æ wtedy, gdy siê zaufa pewności fa³szywej, tej, która zawiera siê w wy-
miarach ratio. By zrozumieæ intencje Wusta, trzeba tak jak on, uwra¿liwiæ siê 
na wymiar Sacrum. Ktoś, kto jest tylko obserwatorem jego filozoficznych zma-
gañ, nie bêdzie w stanie go do koñca zrozumieæ. Wust jest przewodnikiem 
na drodze. Kimś, kto sam zrozumia³ tê donios³¹ prawdê, i¿, paradoksalnie, 
niepewnośæ jest podstaw¹ pewności. Trzeba w akcie ryzyka, pozostawiæ to, 
co i tak przecie¿ nie mo¿e doprowadziæ do pe³ni prawdy. Akt wiary, o jakim 
mówi niemiecki filozof, nie jest z pewności¹ tylko pos³uszeñstwem wobec 
czegoś, co jawi siê cz³owiekowi w majestacie obiektywności. Bóg wo³a poprzez dra-
mat insecuritas i wci¹¿ uświadamia, ¿e rozum jest zbyt ma³y wobec tajemnicy 
tego, co naprawdê istnieje. Cz³owiek odpowiada, wybieraj¹c drogê serca. Tak 
„dzieje siê” spotkanie, w którym cz³owiek pokonuje dojmuj¹c¹ niepewnośæ 
na jak¹ by³ do tej pory skazany. W przedziwny sposób, Wust staje siê pionie-
rem nowego myślenia o wierze. Pokazuje, ¿e wszystko zale¿y tak naprawdê 
od nas i od tego, czy uda siê nam zrezygnowaæ z fa³szywej wiary we w³asne 
mo¿liwości. Bóg bowiem wzywa nieustannie, problem w tym, ¿e cz³owiek 
nie zawsze chce odpowiedzieæ. Jeśli zatem tego nie uczyni, nie bêdzie móg³ 
powiedzieæ razem z Wustem umieram w stanie absolutnej pewności.
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1. POCHODZENIE I ZNACZENIE SŁOWA „TECHNIKA”

Heideggera „Pytanie o technikê” 1 zawiera analizê nowoczesnej techni-
ki. Na samym wstêpie precyzuje on, ¿e chodzi o istotê techniki, poniewa¿ 
jej istot¹ jest coś, co zupe³nie nie jest czymś technicznym2. Wychodzi on od 
potocznego ujêcia techniki, które w trakcie rozwa¿ania zostaje radykalnie 
zburzone.

Dla Heideggera pytanie o technikê opiera siê na pewnej drodze, miano-
wicie na drodze myślenia3. Prowadzi ona poprzez analizê jêzyka – najpierw 
greckiego.

Przede wszystkim, aby móc pójśæ t¹ drog¹, musi byæ wyjaśnione ca³e in-
strumentarium. Ono jest jedynie narzêdziem. Narzêdzie staje sie narzêdziem 
poprzez to, co ono sprawia, co my dziêki niemu mo¿emy osi¹gn¹æ, jakie da-
je nam mo¿liwości. To prowadzi do tematu przyczynowości. Tradycja zna 
cztery przyczyny: causa materialis (materia), causa formalis (forma), causa 
efficiens (przyczyna sprawcza) i causa finalis (przyczyna celowa). Heidegger 
przypomina o tym, ¿e w obszarze jêzyka greckiego przyczynowośæ nie ma 
nic wspólnego z „dzia³aniem” i „dokonaniem”; „αίτία” oznacza po prostu 
„zawinienie”. Te cztery wymienione przyczyny s¹ czterema sposobami „za-
winienia”, „bycia winnym czemuś”4. To zawinienie powoduje, ¿e coś jeszcze 
nieobecne staje siê obecne5. To „spowodowanie” rozumiane w sensie „wyda-
wania na świat” (hervorbringen)6 nazywa sie u Greków ποίησις.

CO MARTIN HEIDEGGER
ROZUMIE POD POJÊCIEM „TECHNIKA”?

NA ILE JEST ONA PODDANA ROSZCZENIU ZASADY,
¯E WSZYSTKO MA SWOJ¥ PRZYCZYNÊ?

1  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, w: Vorträge und Aufsätze, 8 wydanie, Stuttgart 1997.
2  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 9.
3  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 9.
4  W. Biemel, Martin Heidegger, Reinbeck bei Haburg 1973, str. 112.
5  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 14.
6  Heidegger u¿ywa tu niemieckiego s³owa „hervorbringen“, które oznacza „wydawaæ na świat”, „spra-

wiaæ, ¿e coś zaistnieje”.
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Ta poiesis w ¿adnym wypadku nie jest ograniczona tylko do czynu ludzkie-
go. Tak¿e physis (natura) jest poiesis. Natura sprawia nieustannie, ¿e coś zaistnie-
je, pozwala „istniej¹cemu” (Seiende)7 byæ obecnym8. Mimo to istnieje pewna 
ró¿nica miêdzy ludzkim „wydawaniem na świat”, a tym samym dzia³aniem 
natury. Naturalne „wydawanie na świat” nie potrzebuje nikogo innego, aby 
pozwoliæ czemuś staæ siê obecnym. Natura jest sama w sobie i sama dla sie-
bie „wydawaniem na świat”9. To „wydawanie na świat” (das Her-vor-bringen) 
wydobywa z ukrycia do jawności. To wydobywanie wydarza siê tylko, o ile to, 
co ukryte przechodzi w to, co nieukryte10. W s³awnym fenomenologiczym 
opisie ukazuje Heidegger, jak pierwotnie greckie „wydawanie na świat” (Her-
-vor-bringen) oznacza nie tylko rzemieślnicze wytwarzanie, nie tylko arty-
styczno-poetyckie zobrazowywanie, lecz tak¿e powstawanie z siebie natury 
jako φύσις. Czy to w naturze, czy w rzemiośle, lub w sztuce – wszêdzie to „wy-
dawanie na świat” sprawia wydobywanie z ukrycia do nieukrycia, jawności. 
W tym „wydobywaniu” chodzi wiêc zasadniczo o stosunek cz³owieka i tego, 
co istnieje do prawdy, do nieukrycia tego, co istnieje, co istnieje w ogóle11.

S³owo „technika” wywodzi siê z greckiego s³owa, które ju¿ we wczesnej mo-
wie greckiej oznacza³o to samo co έπιστήμη. Obydwa s³owa s¹ określeniami 
na poznanie w najszerszym rozumieniu, tzn. orientowaniu siê w czymś, zna-
niu siê na czymś12. U Heideggera τέχνη oznacza „orientowaæ siê w czymś”, do-
k³adnie mówi¹c w wytwarzaniu czegoś. To „orientowanie siê w wytwarzaniu” 
jest pewnym rodzajem „poznania”, pewn¹ sztuk¹, pewn¹ wiedz¹ i oznacza 
to tak¿e zawsze pewien rodzaj „otwarcia”, „objawiania tego, co jako obecne 
jest przed oczami”13. Tak wiêc po grecku myślane „wytwarzanie” (Her-stellen) 
nie oznacza „produkcji, rzemios³a i przerabiania czegoś”, ale mianowicie to, 
co niemieckie s³owo „herstellen”, rozumiane fenomenologicznie, oznacza 
dos³ownie: „her”14 (mianowicie z „ukrycia” do „jawności”) – „stellen” (tzn. 
„coś, co wcześniej nie by³o obecnym” doprowadziæ do jego stanu poprzez 
sztukê i wiedzê)15. Mówi¹c krótko i wyraźnie, τέχνη nie jest terminem ozna-
czaj¹cym pracê, lecz terminem wiedzy. Τέχνη, a zatem i „technika” oznacza 
w³aściwie, ¿e coś zostaje jakby przeniesione w przestrzeñ, gdzie siê objawia, 
jest dostêpne i do dyspozycji w swym stanie obecności16.

7  Autor t³umaczy termin Heideggera „das Seiende“ jako „to co istniej¹ce”, „coś istniej¹cego”, choæ za-
zwyczaj bywa on t³umaczny po prostu jako „byt”. 

8  W. Biemel, Martin Heidegger, str. 112.
9  Por. W. Biemel, Martin Heidegger, str. 112.
10  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 15.
11  G. Guest, Technik und Wahrheit, Zur Erörterung der Gefahr. w: Große Themen Martin Heideggers. Eine Einführung 

in sein Denken, Freiburg 1990, str. 118.
12  Por. M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 16.
13  H. Heidegger (red.), Überlieferte Sprache und technische Sprache, St. Gallen, 1989, str. 15.
14  W jêz. niemieckim „her“ oddaje kierunek, w jakim dzieje siê dana czynnośæ, a mianowicie w kierun-

ku podmiotu.
15  G. Guest, Technik und Wahrheit…str. 118.
16  H. Heidegger (red.), Überlieferte Sprache und technische Sprache, str. 15.
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W tym w³aśnie sensie wed³ug teorii Arystotelesa jest rozumiane τέχνη 
i ποίησις – wytworzenie jakiegoś dzie³a – jako pewien sposób άληθευειν, to 
znaczy wydobywania, odkrywania17. To „stawianie tu” (das Her-stellen) ja-
ko rys charakterystyczny ποίησις, technicznego „wydawania na świat” czegoś 
istniej¹cego jest pewnym sposobem wydobywania. To techniczne „stawianie 
tu” sprowadza coś do „zjawienia siê” (Erscheinen). To sprowadzanie wydo-
bywa na jaw to, co obecne. Czym jest w istocie to sprowadzanie? Zosta³o ono 
wyra¿one w pewnym zdaniu Symposionu Platona, w t³umaczeniu Martina He-
ideggera: „Ka¿de spowodowanie, ¿e coś z nie-obecności przechodzi w obec-
nośæ jest ποίησις, jest „wydawaniem na świat” (Her-vor-bringen)”18.

Tak wiêc technika nie jest jedynie środkiem, jest ona rodzjem wydobywa-
nia, odkrywania19. Technika pochodzi z obszaru, gdzie dzieje siê wydobywa-
nie i jawnośæ, gdzie jest άληθευεια, gdzie jest prawda20.

2. ISTOTA NOWOCZESNEJ TECHNIKI

2.1. Das Stellen

Tak¿e nowoczesna technika jest wydobywaniem, ale nie w znaczeniu 
ποίησις. To jest wyzwanie, stawianie ¿¹dania naturze, by dostarcza³a energii, 
która by mog³a byæ gromadzona21. „Stawianie” oznacza wzi¹æ coś na coś 
(powietrze na azot, ziemiê na minera³y), coś przerobiæ na coś, zrobiæ trwa-
³ym, ustaliæ. „Stawianie” jest wiêc zawsze „u-stawianiem”, „u-stalaniem”22 
(fest-stellen)23.

W nowo¿ytnej technice rzecz i cz³owiek, natura i świat s¹ „przerabiani na 
coś”. Rzecz i natura s¹ przerabiane na bycie materia³em, na jak¹ś funkcjê, na 
jak¹ś zawartośæ, w jak¹ś postaæ24. 

To panuj¹ce w nowoczesnej technice wydobywanie ma charakter „stawia-
nia” w znaczeniu wyzwania. Dzieje siê to w ten sposób, ¿e energia ukryta w na-
turze zostaje uruchomiona, przeformowana, zmagazynowana, potem znowu 
podzielona i inaczej u¿yta. Uruchomienie, przeformowanie, zmagazynowa-
nie, podzia³, inne u¿ycie – s¹ sposobami wydobywania. Rola wydobywania 
w tym procesie polega na sterowaniu i zabezpieczeniu25. W ten sposób zy-
skuje ona swój w³asny stan – swoje istnienie, swoj¹ trwa³ośæ.

17  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 17.
18  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 15.
19  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 16.
20  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 17.
21  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 18.
22  W sensie czynienia czegoś trwa³ym tu i teraz.
23  G. Seubold, Heideggers Annalyse der neuzeitlichen Technik, Freiburg/München 1989, str. 108.
24  G. Seubold, Heideggers Annalyse der neuzeitlichen Technik, str. 108.
25  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 20.
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Cz³owiek dokonuje wyzywaj¹cego „stawiania”, poprzez które to, co okre-
ślane jest jako rzeczywiste, zostaje odkryte jako trwa³e. Mo¿e on coś przedsta-
wiæ, kszta³towaæ, uprawiaæ, ale nie zarz¹dza on t¹ „nieukrytości¹”, w której 
ka¿dorazowo to, co rzeczywiste, ukazuje siê lub nika z pola widzenia. Tylko 
o ile cz³owiek ze swej strony jest wyzwany, sprowokowany wydobywaæ energie 
natury, mo¿e wtedy dziaæ siê to „stwiaj¹ce” wydobywanie26.

Cz³owiek bierze udzia³ w tym sposobie wydobywania poprzez uprawia-
nie techniki. To „stawianie” rozwija siê ci¹gle w ramach nieukrytości i nig-
dy nie jest jedynie zwyk³ym ludzkim czynem.

Heidegger twierdzi, ¿e takie wydobywanie dokonuje siê wszêdzie27.

2.2. Das Gestell

Heidegger jako nazwy dla wspó³czesnej techniki u¿ywa s³owa „Ge-stell”. 
Jest ono rozumiane jako podstawowy ontologiczny proces. Oznacza zebra-
nie, zgromadzenie, zjednoczenie ró¿norodnych sposobów technicznego 
wydobywania z natury i świata. S³owo „stawiaæ” (stellen) oznacza: „stawiaæ, 
umieszczaæ tutaj” (her-stellen)28, „przedstawiaæ” (dar-stellen) w rozumieniu 
ποίησις. Pozwoliæ obecnemu przyjśæ do nieukrytości29. Przez s³owo g³ówne 
z prefiksem „Ge-„ odbywa siê tworzenie jedności z wielu elementów nale¿¹-
cych do siebie30. Ge-stell oznacza zebranie elementów, czêści, które cz³owiek 
„stawia”, to znaczy wyzywa, prowokuje to, co rzeczywiste, do odkrycia jako 
trwaj¹cego i trwa³ego31.

Ge-stell oznacza sposób wydobywania, który stanowi istotê nowoczesnej 
techniki i nie jest sam w sobie niczym technicznym, niczym na wzór maszy-
ny32. Techniczne s¹ wszystkie narzêdzia. Techniczna praca odpowiada jedy-
nie wyzwaniu ze strony Ge-stell, ale nigdy go nie tworzy. W Ge-stell wydarza 
siê nieukrytośæ; stosownie do niej praca wspó³czesnej techniki odkrywa rze-
czywiste jako traw³e. Wydobywanie to dzieje siê nie jako czyn ludzki i nie tyl-
ko „w” cz³owieku i „przez” cz³owieka33.

2.3. Das Geschick

Istota nowoczesnej techniki wprowadza cz³owieka na drogê takiego odkry-
wania, poprzez które to, co rzeczywiste, wszêdzie, mniej lub bardziej wyraź-

26  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 20.
27  Por. M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 22.
28  Potoczne znaczenie tego s³owa to „wytwarzaæ, produkowaæ”.
29  Por. M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 24.
30  Por. G. Seubold, Heideggers Annalyse der neuzeitlichen Technik, str. 112.
31  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 27.
32  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 24.
33  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 27.
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nie, staje siê czymś trwa³ym34. To „wprowadzanie na drogê” nazywa Heidegger 
„schicken” (posy³aæ). Ka¿de zebrane posy³anie, które wprowadza cz³owieka 
na pewn¹ drogê, jest w³aśnie tym „Geschick”.

Ge-stell jest pewnym pos³aniem tego Geschick. W tym sensie Geschick 
jest tak¿e „wydawaniem na świat”, jest ποίησις.

3. ZASADA RACJI ISTNIENIA I JEJ ROSZCZENIA

Zasada racji istnienia brzmi: Nihil est sine ratione35 – niczego nie ma bez 
racji istnienia. Wypowiedź tej zasady mo¿na wiêc t³umaczyæ w sposób na-
stêpuj¹cy: wszystko ma sw¹ racjê istnienia, wszystko, co w jakikolwiek spo-
sób istnieje. To, co rzeczywiste, ma racjê swojej rzeczywistości. Co konieczne, 
ma racjê swej konieczności36. ¯adna prawda nie bêdzie sob¹ bez koniecznej 
dla niej racji istnienia.

W tej zasadzie dochodzi do g³osu roszczenie, wymaganie podania racji 
dla ka¿dej wypowiedzi, dla ka¿dego mówienia37. Ju¿ Leibniz określi³ j¹ jako 
„principium reddendae rationis sufficientis”.

Roszczenie tej zasady brzmi w s³owie „reddere”: oddawaæ, dostawiaæ, wrê-
czaæ, przekazaæ. Ten radykalny nakaz zasady racji istnienia wymaga podania 
usprawiedliwienia mo¿liwości przeliczenia, które wszystko, co jest, kalkulu-
je jako coś istniej¹cego38.

Zasada racji istnienia jest zasad¹ Istnienia, Bycia (das Sein), stosownie do 
której istnienie i jego zasada „s¹” tym samym39. Ta zale¿nośæ miêdzy nimi 
jako taka zostaje zapomniana, tzn. rozumuj¹c po grecku: ukryta. O ile ka¿-
de to, co istnieje, jest określone poprzez jego Istnienie, tzn. racjê, to to samo 
w sobie samym jest czymś uzasadnionym i ugruntowanym. Ten grunt jest czê-
sto przedstawiany jako coś innego, nie jako Bycie, ale w odniesieniu do tego, 
co Bycie określa ze swej strony, mianowicie to, co istnieje40.

Ka¿dy konkretnie istniej¹cy byt ma racjê, grunt swego istnienia. Ten grunt 
musi byæ dostarczony, poniewa¿ jest „ratio”, tzn. sprawozdanie, rozliczenie 
(Rechenschaft). Bez ratio s¹d zostaje bez uzasadnienia. S¹d jest tylko wtedy 
prawd¹, kiedy jest podane uzasadnienie, rozliczenie. W tym uzasadnieniu 
zostaje ukazane to, od czego zale¿y, ¿e dana rzecz jest taka, jaka jest41. Bez ra-
tio twierdzenie, s¹d, przypuszczenie albo mniemanie pozostaj¹ bez uzasad-

34  M. Heidegger, Die Frage nach der Technik, str. 28.
35  W jêz.niemieckim brzmi ona: Nichts ist ohne Grund.
36  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, Franfurt am Mein 1997, str. 171.
37  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 44.
38  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 150.
39  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 104.
40  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 162.
41  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 177.
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nienia, bez wystarczaj¹cej poprawności, nieuzasadnione, nieumotywowane. 
Racja jest zatem czymś, co cz³owiekowi myśl¹cemu, tworz¹cemu sobie wy-
obra¿enia, musi byæ dostarczone. Ta racja musi byæ zwrócona cz³owiekowi, 
jako podmiotowi.

Ta podawana racja musi byæ „ratio sufficiens”, tzn. musi podawaæ w spo-
sób wystarczaj¹cy uzasadnienie dla danych przedmiotów. Wystarczaj¹cy 
mianowicie do tego, aby coś istniej¹cego (ein Seiendes) mog³o byæ „zapew-
nione, zabezpieczone” w swym stanie (in seinem Stand) jako przedmiot (Ge-
gen-Stand)42. Ta sta³ośæ (Ständigkeit) przedmiotu musi zostaæ zabezpieczona 
poprzez kompletnośæ podanej racji, poprzez perfectio warunków mo¿liwości 
tego przedmiotu43. Ten dostateczny grunt jest tym, co czemuś istniej¹cemu 
udziela tego, co pozwala mu siê w tym w³aśnie stanie wype³niæ, zrealizowaæ 
jego pe³n¹ istotê, tzn. perfectio44. Nie mo¿e istnieæ coś, czego wystarczaj¹ca 
podstawa egzystencji nie mo¿e byæ podana45.

Wed³ug zasady racji istnienia istnieje ta racja nie jakkolwiek i gdziekol-
wiek. Racja jako taka wymaga, by by³a podana, zwrócona; zwrócona w kie-
runku re-prezentacji danego przedniotu.

Racja istnienia domaga siê byæ wszêdzie widoczn¹ w taki sposób, ¿e wszyst-
ko w obszarze tego ¿¹dania ukazuje siê jako nastêpstwo, to naczy, ¿e musi byæ 
przedstawione jako konsekwencja. Tylko to, co siê naszemu wyobra¿eniu uka-
zuje w ten sposób, co nas „spotyka” w taki sposób, ¿e ¿e jest osadzone na w³a-
snym gruncie, na w³asnej racji istnienia, jest czymś pewnym (gilt als sicher 
Stehendes), to znaczy jest przedmiotem, obiektem (Gegenstand). Tylko wte-
dy to coś jest tym, o czym mo¿emy powiedzieæ z pewności¹: to jest. Tylko 
to, co jest wystarczaj¹co uzasadnione, mo¿e byæ uwa¿ane za coś istniej¹cego 
(kann als Seiendes gelten). Wyobra¿enie, widzenie czegoś, mo¿e byæ uzasad-
nione dopiero wówczas, kiedy widz¹cemu podmitowi zostanie dostarczona 
jego racja istnienia, podstawa46. 

Czynnikiem dzia³aj¹cym w zasadzie racji istnienia jest roszczenie, wyma-
ganie dostarczenia tej racji.

4.  PODPORZĄDKOWANIE TECHNIKI ROSZCZENIU 
 ZASADY RACJI ISTNIENIA

Wszystko, co jest, jest wskutek ..., samo jest nastêpstewm jakiejś przyczy-
ny, racji istnienia, tzn. jest wskutek i stosownie do wymagania dostarczenia 

42  Tutaj, jak wielokrotnie u Heideggera, pojawia siê analiza s³ów w jêz. niemieckim: Stand, Gegenstad, 
Gegen-Stand, Ständigkeit. „Stand” – miejsce, stoisko; stan, po³o¿enie.

43  Por. O. Pöggeler, Der Denkweg Martin Heidegers, Pfullingen 1963, str. 153-154.
44  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 105.
45  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 175.
46  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 41-42.
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racji, któro to wymaganie brzmi w zasadzie racji istnienia jako principium 
reddendae rationis47.

¯yj¹ce w zasdzie racji istnienia wymaganie dostarczenia racji istnienia 
w celu niejako opartej na tym gwarancji, umacnia swe „panowanie” w cza-
sach nowo¿ytnych. Wraz ze wzrastastaj¹c¹ ilości¹ znaków zapytania. Temu 
w przejmuj¹cej zgroz¹ uwolnionemu nakazowi48 wspó³czesny cz³owiek sta-
je siê podporz¹dkowany i pos³uszny. Wspó³czesne poddañstwo nauki tej za-
sadzie tworzy siê jako pochodna podporz¹dkowania ogólnego. Wspó³czesna 
nauka opiera siê na tej podstawowej zasadzie dostarczania racji istnienia49. 
Technika jest w³aśnie nowo¿ytn¹ manifestacj¹ nauki.

4.1. Nowo¿ytna nauka

Principium reddendae rationis wymaga, aby ka¿de przedstawienie przed-
miotu by³o uzasadnione. Sposobem uzasadnionego ukazywania przedmio-
tów jest w³aśnie nowo¿ytna nauka. Ona opiera siê na zasadzie dostarczania 
racji. Bez tej zasady nie mog³aby ona istnieæ50. 

4.1.1. Dzia³alnośæ badawcza jako istota nauki

Nowo¿ytna nauka opiera siê na projektach badañ obszarów określonych 
obiektów badawczych i jednocześnie te¿ dzieli siê pod tym wzglêdem. Te 
projekty rozwijaj¹ siê w odpowiednich procesach, ściśle określonych. Ka¿dy 
taki proces odbywa siê w ramach pewnych czynności. Heidegger nazywa to 
procesem podstawowym nowo¿ytnej nauki51. Projekt i jego dok³adnośæ, spo-
sób i czynności postêpowania tworz¹ istotê nowo¿ytnej nauki, czyni¹ z niej 
dzia³alnośæ badawcz¹ (Forschung)52.

Nauka polega (równie¿) na usuwaniu wystêpuj¹cych sprzeczności. Dzie-
je siê to poprzez dochodzenie do rozwik³ania sprzeczności, a¿ do powstania 
pewnej jedności, która nadaje siê, by dźwigaæ to, co pozornie sprzeczne, tzn. 
daæ temu wspóln¹ podstawê. ̄ ¹danie i parcie do ci¹g³ego usuwania sprzecz-
ności pochodz¹ z wymagania principium reddendae rationis. To wymaganie 
jest jednak czymś innym ni¿ sama nauka. Ona bowiem odpowiada ¿¹daniu 
ratio reddendae i to w sposób konieczny. W przeciwnym wypadku nie mo-
g³aby byæ tym, czym jest53. 

47  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 42.
48  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 116.
49  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 44.
50  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 38.
51  Zobacz: M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, w: Gesamtausgabe, Band 5, Holzwege, Frankfurt am Mein 1997, 

str. 83.
52  M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, str. 86.
53  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 46-47.
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Bodźce do pytania o niesprzecznośæ jedności s¹dów i dochodzenie do 
odpowiedniego „umocowania” tej jedności pochodz¹ z w³adzy wymaga-
nia, roszczenia o dostarczenie, podanie wystarczaj¹cej podstawy, gruntu da-
nego wyobra¿enia54.

Istota badañ naukowych polega na tym, ¿e poznanie uwa¿a siebie samo za 
postêpowanie (Vorgehen) w obszarze tego, co istnieje (Seiende), natury albo 
historii. Badania dokonuj¹ sie przez to, ¿e w jakimś obszarze czegoś istniej¹-
cego, np. w naturze, zostaje nakreślony plan, zarys procesów natury55.

Poznanie jako badanie poci¹ga niejako to, co istnieje, do zakomunikowa-
nia tego, jak i o ile jest ono dyspozycyjne do stania siê widocznym, wyobra-
¿eniem (Vorstellen). Badanie dysponuje tym, co istnieje, jeśli potrafi określiæ 
je w jego przysz³ym przebiegu (Verlauf) albo jako coś przesz³ego56.

Obiektem wyobra¿enia w badaniu naukowym staj¹ siê natura i historia. 
Wyobra¿enie w³aśnie na nich siê opiera. Tylko to, co w ten sposób staje siê 
przedmiotem, jest jako istniej¹ce. Nauka jest badaniem, kiedy poszukuje 
Istnienia w tym, co istnieje w jego przedmiotowości. To uprzedmiotowienie 
tego, co istnieje dokonuje siê w przed-stawieniu (Vor-stellen), którego celem 
jest pewnośæ w stosunku do tego, co istnieje. Do nauki jako badania docho-
dzi dopiero wtedy i tylko wtedy, kiedy prawda przemieni siê w pewnośæ te-
go wyobra¿enia57.

To wyobra¿enie poszukuje racji istnienia. Dzieje siê to, kiedy wyobra¿e-
nie pyta: Dlaczgo jest to, co jest przedstawione i dlaczego jest takie, jakie je-
st?58 „Dlaczego” jest pytaniem o ratio, grunt, podstawê. To „Dlaczego” szuka 
racji istnienia.59

Heidegger cytuje Goethego w jego wypowiedzi o wytrwa³ości badañ:
„Przecie¿ badanie d¹¿y i walczy bez wytchnienia,
szukaj¹c prawa, gruntu, dlaczego i jak.”60

W przeciwieñstwie do „Poniewa¿” w „Dlaczego” poszukujemy przyczy-
ny. W „Dlaczego” ustanawiamy grunt aby by³, aby do nas mówi³ i odpowia-
da³61.

To „Dlaczego” rozwija siê w pytaniach: Jak? Kiedy? Gdzie? Pyta ono o regu-
³ê (Gesetz), o czas, o miejsce tego, co siê dzieje. To pytanie siê o przestrzenno-
-czasowo-regu³owy przebieg tego, co siê dzieje, jest sposobem, w jaki badanie 
„Dlaczego” prześladuje tego, który istnieje62.

54  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 180-181.
55  M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, str. 77.
56  M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, str. 86-87.
57  Por. M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, str. 86-87.
58  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 53.
59  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 38; Ju¿ Schopenhauer nazwa³ „dlaczego“, które zawiera siê w za-

sadzie racji istnienia, matk¹ nauki, por.: O. Pöggeler, Der Dekweg Martin Heideggers, str. 154.
60  „ Doch Forschung strebt und ringt, ermüdend nie, Nach dem Gesetz, dem Grund, Warum und Wie“; 

M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 185.
61  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 61-62.
62  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 185.
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Ten pytajnik ugania siê za przedstawieniem, od jednego ratio do drugie-
go. To „Dlaczego” nie daje spokoju, nie pozwala siê zatrzymaæ. To „Dlacze-
go” jest wpêdzaniem w nieustanne i-tak-dalej (Und-so-weiter), które badanie, 
poszukiwanie, gdy samo siebie zmêczy i oślepnie, pêdzi tak daleko, ¿e mo¿e 
zajśæ a¿ za daleko63. Bo to „Dlaczego” nie zna ani okoliczności, ani sta³ego 
pobytu, lecz co najwy¿ej zatrzymanie siê na moment. Ono stawia pytania 
w obszarze koniecznego i powszechnego ¿¹dania podania matematyczno-
-technicznych mo¿liwości obliczenia zasady racji istnienia.

4.2. Perfekcja techniki

Technika opiera siê na nauce i badaniach. Poprzez podanie wystarczaj¹-
cych przyczyn, racji otrzymuje jakieś wyobra¿enie tê wyj¹tkowośæ, kóra okre-
śla nowoczesny stosunek cz³owieka do świata, tzn. umo¿liwia nowoczesn¹ 
technikê64. Naukowa perfekcja kompletności podanych racji, dowodów, od-
powiada perfekcji techniki.

Dopiero ta kompletnośæ podanych racji, to perfectio, gwarantuje, ¿e coś 
dla ludzkiego wyobra¿enia jako obiekt, przedmiot w swym stanie jest „osa-
dzony, zabezpieczony”. Ta perfekcyjnośæ gwarantuje, ¿e ka¿de wyobra¿enie 
zawsze i wszêdzie mo¿e liczyæ na dany przedmiot i mo¿e liczyæ siê z jego 
obecności¹65.

Ta niesamowita presja zasady racji istnienia rodzi specyficzn¹ tendencjê: 
obecny w nowoczesnej technice pewien ci¹g ku optymalizacji poprzez za-
bezpieczenie (Sicherstellung). Wymaganie kompletności uzasadnienia ro-
dzi wiele inicjatyw: pe³nych nowych impulsów, pobudek, które razem wziête 
tworz¹ si³ê, która ma wp³yw na przebieg historii – proces nowo¿ytnej tech-
niki. Heidegger potwierdza istnienie pewnej istniej¹cej tendencji wspó³cze-
snej techniki, mianowicie, ¿e prze ona z si³¹ nie do zatrzymania w kierunku 
mo¿liwie najwiêkszej, wszystko obejmuj¹cej perfekcji jej wytworów. Polega 
ona na kompletności obliczeñ zabezpieczenia w istnieniu (Sicherstellung) 
przedmiotu, zabezpieczenia mo¿liwości liczenia siê z nim i pewności obli-
czalności mo¿liwości liczenia66.

Ta perfekcja techniki jest jedynie echem ¿¹dania perfekcji w ogóle. D¹¿e-
nie do kompletności uzasadnienia wywodzi siê z principium reddendae ra-
tionis sufficiens. Perfekcja ta polega na zwyczajnej obliczalności przedmiotu. 
Ta obliczalnośæ obiektów zak³ada nieograniczon¹ obowi¹zywalnośæ princi-
pium rationis. W ten sposób wp³ywa przedstawione panowanie zasady racji 
istnienia na istotê wspó³czesnej, technicznej epoki67.

63  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 185.
64  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 130.
65  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 175.
66  M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 177.
67  Por. M. Heidegger, Der Satz vom Grund, str. 177-178.
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PODSUMOWANIE

Nowo¿ytna technika jest „pos³uszna” zasadzie racji istnienia. Racja ta 
jest pytaniem i odpowiedzi¹ jednocześnie, jest podstaw¹ dominuj¹cego w na-
uce i technice planowania68. Szczególnie dzisiaj temu wymaganiu tej zasady 
w postaci ca³kowitej racjonalizacji odpowiada kompletna technizacja świa-
ta i cz³owieka. Wa¿ne jest to, ¿e myśleniu technicznemu odpowiada pewne 
zawê¿enie otwartości Bycia i ¿e to, co techniczne (i w tym obszarze dokona-
ne naukowe „ukazanie”) jest „pos³uszne” ¿¹daniu, o którym samo jednak 
nic wiedzieæ nie mo¿e.

68  W. Schirmacher, Technik und Gelassenheit. Zeitkritik nach Heidegger, Freiburg/München 1983, str. 
178.
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Wraz z wolności¹, ow¹ wolności¹, któr¹ Bóg zaszczepi³ w cz³owieku, dana 
jest mo¿liwośæ tego, co moralnie z³e: mo¿liwośæ grzeszenia. Wobec wszech-
obecności i rozmiarów z³a w naszym świecie wolno w sposób uzasadniony 
pytaæ, czy Bóg, stwarzaj¹c wolnego cz³owieka nie podj¹³ zbyt du¿ego ryzy-
ka? Historia ludzkości jest tak dalece histori¹ z³a, ¿e zrozumia³ym jest, gdy 
zadaje siê pytanie, czy aby cena do zap³acenia za tê historiê nie jest za wyso-
ka. Czy Bóg zatem, by siê tak wyraziæ, nie zagra³ zbyt ryzykownie, stwarzaj¹c 
wolnego cz³owieka?

Wielki myśliciel i teolog Romano Guardini mówi³ w tym kontekście o nie-
s³ychanej odwadze Boga. Kiedy rozwa¿a siê z³o, które wci¹¿ na nowo dokonuje 
siê w historii ludzkości, to nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ owa prawdziwa odwaga 
Boga polega na tym, ¿e w ogóle zdecydowa³ siê On na stworzenie wolnych 
ludzi, i tym samym tak¿e na otwarcie mo¿liwości czynienia tego, co jest mo-
ralnie z³e, chocia¿ Bóg – kiedy siê wyjdzie od Jego istoty – nie mo¿e niczego 
innego, jak tylko ca³kowicie odrzuciæ z³o. Guardini pisze: „Widocznie to, co 
skoñczone, jest dla Boga tak wa¿ne, ¿e decyduje siê na tak¹ mo¿liwośæ. To jest 
w³aśnie tajemnicza odwaga Boga, o której mo¿na myśleæ tylko z najg³êbszym 
szacunkiem. Jeśli tê myśl rozwa¿a siê dalej z zachowaniem owego szacunku, 
to ca³a powaga tej odwagi zdaje siê polegaæ na tym, ¿e Stwórca od samego po-
cz¹tku wzi¹³ na siebie tak¿e odpowiedzialnośæ za dzieje z³a spowodowanego 
przez stworzenie, ¿e zamierzy³ sam odpokutowaæ za winê i z³o, które cz³o-
wiek mo¿e uczyniæ i bêdzie czyni³”1.

ODKUPIENIE OD Z£A.
WZAJEMNA ZALE¯NOŚÆ

STWORZENIA I ODKUPIENIA

1  R. Guardini, Theologische Briefe an einen Freund, München 1976, 11-12. Te myśli Guardiniego znajduj¹ swój 
oddźwiêk w Urzêdzie Nauczycielskim Kościo³a, a dok³adnie w przemówieniu, które wyg³osi³ papie¿ 
Jan Pawe³ II podczas audiencji generalnej w dniu 4 czerwca 1986 r. :“A motivo di quella pienezza di be-
ne che Dio vuole realizzare nella creazione, l‘esistenza degli esseri liberi è per lui un valore più im-
portante e fondamentale del fatto che quegli esseri abusino della propria libertà contro il Creatore 
e perciò la libertà possa portare al male morale”. La Divina Provvidenza e la presenza del male e della sofferen-
za nel mondo, w: Insegnamenti Giovanni Paolo II, IX/1 (1986), 1762.



176 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

Gdy Jezus, Syn Bo¿y, wzi¹³ na siebie krzy¿, aby na nim umrzeæ i w ten spo-
sób odkupiæ świat od przekleñstwa z³a, wtedy sta³o siê jasnym, o jak¹ powa-
gê i o jak¹ odwagê tutaj chodzi. Na krzy¿u widaæ ostatecznie, jak bardzo Bóg 
– bior¹c pod uwagê dzie³o stworzenia i intencjê, jaka mu od pocz¹tku towa-
rzyszy³a – po³¹czy³ swój w³asny los z losem cz³owieka.

Tê wewnêtrzn¹ jednośæ stwórczej intencji wcielenia i krzy¿a rozpisuje Pi-
smo Świête na dramatyczne wydarzenia historii zbawienia. Stwórczy zamys³ 
Boga polega na tym, aby miêdzy Bogiem a stworzeniem, które zosta³o uczy-
nione na Jego obraz i podobieñstwo, mog³a siê rozwin¹æ historia wolności 
i mi³ości. Pismo św. jest niez³omnym świadkiem tego, ¿e Bóg robi wszyst-
ko ze swej strony, aby urzeczywistni³a siê ta historia wolności i mi³ości. Bóg 
z pe³nym zaanga¿owaniem bierze w niej udzia³, wraz ze swym cierpieniem, 
gniewem, skarg¹, ¿alem, mi³osierdziem i mi³ości¹. Bóg okazuje siê w tym 
wszystkim jako bezwarunkowo wierny2.

Pismo św. zaświadcza jednocześnie, ¿e Bóg tak samo bezwarunkowo re-
spektuje wolnośæ cz³owieka. Historia wolności mo¿e siê urzeczywistniæ tylko 
wtedy, gdy tak¿e cz³owiek jako partner Boga bêdzie móg³ podejmowaæ wolne 
decyzje. Bóg zniszczy³by swój w³asny zamys³ stwórczy, jeśliby chcia³ coś zre-
alizowaæ przez przymus, presjê, bez liczenia siê z cz³owiekiem. Je¿eli zatem 
cz³owiek siê nie zgadza i odwraca siê od Boga, to Bogu nie pozostaje w³aści-
wie nic innego, jak iśæ za tym cz³owiekiem i zabraæ go z miejsca, w którym siê 
on zgubi³. Kiedy cz³owiek pogubi³ siê w tym, co jest z³e i uwik³a³ siê w grzech, 
to Bóg postêpuje z najwiêksz¹ konsekwencj¹, gdy sam w swoim Synu udaje 
siê tam, gdzie jest to z³o, i bierze na siebie ciê¿ar grzechu, aby w ten sposób 
na nowo podj¹æ i dalej prowadziæ rozmowê, kontakt z cz³owiekiem.

Prorok Izajasz wyrazi³ tê troskê i zaanga¿owanie Boga wobec cz³owieka za 
pomoc¹ wzruszaj¹cego obrazu: „Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o swym 
niemowlêciu, ta, która kocha syna swego ³ona? A nawet gdyby ona zapomnia-
³a, Ja nie zapomnê o tobie. Patrz: oto wyry³em ciê na obu mych d³oniach” (Iz 
49,15-16a). To prorockie s³owo – „wyry³em ciê na obu mych d³oniach” – oj-
cowie Kościo³a odnieśli do ran Ukrzy¿owanego. Jezus pozwoli³ sobie prze-
biæ rêce, na których wypisane s¹ imiona ludzi i tym samym równocześnie 
stwórczy zamiar Boga3. Obraz ten wyra¿a w dobitny sposób, ¿e to, co Bóg 
podczas poranka stworzenia wprawi³ w ruch, znajduje ostateczn¹ konsekwen-
cjê w Nim samym na krzy¿u. Pe³ne mi³ości zaanga¿owanie Boga wzglêdem 
Jego stwórczego zamiaru i bezwzglêdny szacunek wobec wolności, któr¹ da³ 
cz³owiekowi, sprawiaj¹, ¿e Bóg sam daje siê zraniæ w swoim Synu. Na krzy¿u 
Bóg w Jezusie Chrystusie sam staje siê pierwsz¹ i w³aściw¹ ofiar¹ z³a; staje siê 
ofiar¹ wolności, któr¹ podarowa³ cz³owiekowi4. Przez swoje mi³osne zaanga-

2  Te biblijno-teologiczne aspekty s¹ przytoczone w kontekście pytania o z³o u: H. Riedlinger, Vom Schmerz 
Gottes, Freiburg 1983.

3  J. M. Garrigues, Dieu sans idée du mal, Limoges 1982, 107.
4  R. Latourelle, L’homme et ses problèmes dans la lumière du Christ, Pa ris-Montréal 1981, 293.
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¿owanie wzglêdem cz³owieka Bóg niejako sam otwiera siê na cierpienie i ist-
nieje mo¿liwośæ zranienia Go, nie wykluczaj¹c śmierci.

BÓG OFIARĄ ZŁA?

Tym pytaniem zag³êbiamy siê w najbardziej drogocenne i tajemnicze wy-
miary naszej wiary: uni¿enie i cierpienie Boga w Jezusie a¿ do śmierci na 
krzy¿u za nasze grzechy i za z³o świata (1 Kor 15,3b). Zag³êbiamy siê rów-
nie¿ w now¹ i kontrowersyjn¹ terminologiê, w mówienie o istnieniu mo¿-
liwości zranienia Boga, o cierpieniu Boga i o Bogu jako ofierze z³a5. Mowa 
ta nie ma ju¿, jak dotychczasowe ujêcia, na uwadze Boga, który wprawdzie 
dopuszcza z³o, ale jest beznamiêtnie wolny od niego, lecz chodzi tu o takie-
go Boga, który pozwala z³u, aby Go dosiêg³o „a¿ na wskroś”. Jest to mowa, 
w której w ten sposób próbuje siê tak¿e uwzglêdniæ bezgraniczn¹ przepaśæ 
z³a w naszych czasach i pe³ne niewypowiedzianych cierpieñ doświadczenia 
tych, którzy stali siê jego ofiarami. Ta mowa jest s³uszna i konieczna na tyle, 
na ile mo¿e przybli¿yæ Boga cz³owiekowi, który dzisiaj cierpi i szuka odku-
pienia. Bóg bowiem ukazuje siê tu jako ten, który ca³kowicie stoi po stronie 
ofiary z³a i wszystko dla niej poświêca, ostatecznie nawet siebie samego. Mo-
wa ta jest problematyczna i mo¿e prowadziæ do b³êdów, jeśli siê stwierdzi, ¿e 
Bóg, stwarzaj¹c wolnego cz³owieka, zrezygnowa³ ze swej wszechmocy albo 
¿e Oświêcim udowodni³, i¿ sam Bóg jest s³aby i dopiero poprzez dramat z³a 
musi odnaleźæ siebie samego.

Tego typu sposoby myślenia rozwinê³y siê przede wszystkim na terenie 
nauk humanistycznych i filozofii, ale tak¿e w krêgach tak zwanej teologii 
procesu. Tak np. ¿ydowski filozof H. Jonas reprezentuje stanowisko, ¿e po 
Oświêcimiu mo¿na myśleæ o Bogu, ale tylko w taki sposób, ¿e jest On s³aby, 
podporz¹dkowany sile z³a i dopiero poprzez d³ug¹, zmienn¹ historiê odnaj-
duje siebie samego6. Amerykañski teolog D. R. Griffin przedstawi³ tezê, ¿e 
wobec dzisiejszego z³a nale¿a³oby na nowo zinterpretowaæ, co relacja o stwo-
rzeniu mówi na temat dzia³alności stwórczej Boga. Wed³ug Ksiêgi Rodza-
ju 1 Bóg nie stwarza³ z niczego („ex nihilo”), lecz z ju¿ istniej¹cego chaosu 
(Rdz 1,1). Stworzenie jest zatem trwaj¹cym procesem ewolucji, gdzie Bóg pra-
cuje nad tym, by nadaæ chaosowi coraz wiêcej formy i porz¹dku. Ten chaos 
jednak stawia opór dzia³aniu Boga i st¹d w³aśnie rodz¹ siê ró¿ne fenomeny 
z³a. Bóg objawia siê w tym procesie jako Ten, który sam musi najpierw zdo-
byæ moc, która Mu ostatecznie pozwoli na to, by pokonaæ z³o i doprowadziæ 
stworzenie do porz¹dku7.

5  Nie mo¿na rozwin¹æ tutaj kwestii tego, dlaczego Kośció³ staro¿ytny odrzuci³ ideê cierpienia Boga. 
Patrz: W. Kasper, Der Gott Jesu Christi, 235-245.

6  W ujêciu filozoficznym zob. np.: H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Genova 1991.
7  D. R. Griffin, Creation out of Chaos and the Problem of Evil, w: Encountering Evil (S.T. Davis Ed.). Atlanta/

(USA) 1981. Idee te rozwa¿a R. Ammicht-Quinn, Von Lissabon nach Auschwitz, 195-2151.
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Taki sposób myślenia oraz jemu podobne dowodz¹, ¿e konfrontacja z dzi-
siejszym z³em rzeczywiście stawia obraz Boga pod znakiem zapytania. Sprowa-
dza siê Boga ca³kowicie na stronê cierpi¹cych i ofiar z³a. To jest bez w¹tpienia 
s³uszne. Stanie siê jednak b³êdne, jeśli przy tym sam Bóg zostanie uznany za 
s³abego i za Tego, który musi siê dopiero rozwin¹æ. Takie podejście okazuje 
siê ma³o pomocne (pomijaj¹c ju¿ kwestiê dogmatyczn¹) zw³aszcza w spojrze-
niu na z³o. Bowiem w jaki sposób s³aby, podlegaj¹cy z³u Bóg mo¿e wyzwoliæ 
i odkupiæ? To krytyczne pytanie wiele razy s³usznie przytoczy³ J. B. Metz8. Ju¿ 
GUARDINI przestrzega³ przed patrzeniem na krzy¿ i śmieræ Jezusa jako ko-
nieczne sk³adniki planu stworzenia. Kto by tak czyni³, ten uznaje tak¿e z³o, 
a ostatecznie tak¿e krzy¿ za konieczny element procesów historii9.

Jeśli wiêc mówimy o Bogu, który jest ca³kowicie po stronie cierpi¹cych 
i który sam staje siê „ofiar¹ z³a”, to trzeba te¿ – dla wykluczenia nieporozu-
mieñ – z naciskiem wskazaæ na to, ¿e dzieje siê to ze strony Boga na podsta-
wie Jego suwerennej wolności oraz ze wzglêdu na Jego mi³ośæ, która gotowa 
jest u¿yæ nie tylko coś, ale siebie sam¹. Dlatego powinno dojśæ tutaj do g³osu 
i przez samego Boga powinno byæ wypowiedziane zarówno uni¿enie i cier-
pienie Boga, jak równie¿ Bo¿a moc i chwa³a, które jako jedyne mog¹ odku-
piæ od z³a. Spróbujê to teraz uczyniæ, maj¹c nadziejê, ¿e w ten sposób na tle 
dzisiejszego z³a bêdzie móg³ zab³ysn¹æ krzy¿ Chrystusa jako „copiosa re-
demptio”.

„COPIOSA REDEMPTIO”

Napiêcie istniej¹ce miêdzy uni¿eniem i wywy¿szeniem Boga w Jezusie 
Chrystusie, miêdzy Bogiem jako ofiar¹ i Odkupicielem od z³a jest ju¿ obec-
ne w Nowym Testamencie w opisach pasji i zmartwychwstania Jezusa. To 
napiêcie chyba najwyraźniej ukazuje Ewangelia św. Jana. Dla Jana godzina 
krzy¿owej śmierci Jezusa jest równocześnie godzin¹ Jego wywy¿szenia i tym 
samym ostatecznym objawieniem istoty Jezusa i Boga10.

Jan przedstawia zwi¹zek miêdzy krzy¿em i chwa³¹ przy pomocy konkret-
nego i dobitnego obrazu. Mówi, ¿e na krzy¿u Jezus zosta³ wywy¿szony „nad 
ziemiê” (12,32). Jan wype³nia ów obraz teologiczn¹ symbolik¹: Ten, który 
na krzy¿u zosta³ podniesiony, jest wywy¿szony u Boga. Dlatego Jan akcen-
tuje mocniej ni¿ synoptycy, ¿e haniebne drzewo krzy¿a jest w rzeczywistości 
królewskim tronem Jezusa. Jan czyni to, obwieszczaj¹c wobec ca³ego świata, 

8  J. B. Metz, Die Rede von Gott angesichts der Leidensgeschichte der Welt, w: StZ 117 (1992/5) 311-320. Ten¿e, Theo-
dizee-empfindliche Gottesrede, w: J.B. Metz (red.), Landschaft aus Schreien, Mainz 1995, 93-97.

9  R. Guardini, Theologische Briefe an einen Freund, 18. Absolutn¹ wolnośæ, a tym samym jednorazowośæ śmier-
ci Jezusa na krzy¿u z naciskiem przedstawi³ Guardini w: Der Herr, Würzburg 1949, 155-156.

10  R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, II .Teil, Freiburg 1971, 498.
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¿e Jezus jest Królem; mówi bowiem o tabliczce na krzy¿u Jezusa, która mia-
³a informowaæ o Jego winie, a by³a napisana w trzech urzêdowych jêzykach 
Palestyny (J 19,19-22). W ten sposób Jan og³asza, „¿e os¹dzony i wyszydzony 
przez ludzi król ¿ydowski, który wydaje siê byæ bezsilny, jest prawdziwym 
zbawiaj¹cym królem (por. 18,37; 19,5n.13n)”11. Godzina poni¿enia na krzy-
¿u jest wobec tego dok³adnie godzin¹, w której Jezus, a w Nim Bóg, zostaje 
wywy¿szony (13,30-32). Chwa³a Bo¿a promieniuje na krzy¿u jako mi³ośæ, bo 
tam urzeczywistnia siê w niepowtarzalny sposób to, ¿e „nikt nie ma wiêkszej 
mi³ości od tej, gdy ktoś ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich (J 15,13)12. Ten, 
który zosta³ wywy¿szony na krzy¿u, jest rozpoznawany jako mi³ośæ (1 J 4,9-
-10). Tako oto Bóg objawia na krzy¿u swoj¹ istotê jako chwa³ê, a mówi¹c bar-
dziej precyzyjnie, objawia j¹ jako chwa³ê mi³ości13.

To wszystko dzieje siê jednak w jakimś nies³ychanym napiêciu i pod zna-
kiem jakiegoś paradoksu, który przekracza nasze zdolności poznawcze. Bóg 
objawia na krzy¿u swoj¹ chwa³ê w³aśnie w uni¿eniu i niepowodzeniu, w tym, 
co Pismo św. nazywa przekleñstwem (Gal 3,13), czy nawet opuszczeniem przez 
Boga (Mk 15,34). Krzy¿ jest tak¿e t¹ „godzin¹” która jest tak straszn¹, ¿e Jezus 
prosi³, aby ona nie przysz³a (Mk 14,35); to jest godzina, w której niesie On 
grzechy ca³ego świata i za nas sam zostaje uczyniony grzechem (2 Kor 5,21); 
to jest godzina wrogów Jezusa i godzina „mocy ciemności (panowania ciem-
ności)”, gdzie wydaje siê, ¿e z³o w swojej niezg³êbionej przepaści odnosi zwy-
ciêstwo.

Godzina, w której objawia siê Bo¿a chwa³a, jest dok³adnie t¹ sam¹ godzi-
n¹, w której tak¿e zostaje objawione z³o w swojej g³êbi i skrajnej brzydocie. 
Z³o wyra¿a siê w najrozmaitszych fenomenach i wymiarach, ale w swym j¹-
drze jest ono wyraźnym „NIE” skierowanym do Boga i Jego królestwa, które 
przysz³o do ludzi w osobie i dziele Jezusa. To jest „NIE” wobec wszystkie-
go, co powinno rozkwitn¹æ przez nadejście Królestwa Bo¿ego. To jest tak¿e 
„NIE” odnosz¹ce siê do czynów zbawczych Jezusa, przez które winno siê 
dokonaæ przezwyciê¿enie cierpieñ duchowych i cielesnych, oraz zwi¹zanej 
z nimi bezsensowności; chodzi o „NIE” wobec wspólnoty sto³u z Jezusem, 
a przez Niego ze wszystkimi ludźmi, bo przecie¿ wszyscy, dobrzy i źli, s¹ do 
tej wspólnoty zaproszeni; to jest „NIE” skierowane do Boga, który ka¿e świe-
ciæ swojemu s³oñcu nad dobrymi i z³ymi i który siê wzbrania, aby s¹dziæ do-
bro i z³o; to jest wreszcie „NIE” wobec przebaczenia grzechów i tym samym 
wobec ¿ycia w ³asce, mi³osierdziu i mi³ości.

11  Tam¿e, 501.
12  Pojêcie „doxa” zawiera w sobie starotestamentalne wyobra¿enie o Bo¿ym „kabod”, o tym sposobie 

teofanii, które „przedstawia dostojnośæ i majestat, a nawet istotê Boga i Jego świata w ogóle“ (H. Kit-
tel, art. „Doxa”, w: ThWNT Bd. II, Stuttgart 1935, 240) Patrz tak¿e: G. v. Rad, art. „Kabod”, tam¿e, 240-
-245.

13  Stosownie do tego w nastêpuj¹cych rozwa¿aniach „krzy¿“ rozumiany jest, zgodnie z zamys³em św. Ja-
na, jako zjednoczenie cierpienia i wywy¿szenia, śmierci i chwa³y, jako jedno wydarzenie mêki i Zmar-
twychwstania.
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Poniewa¿ Jezus by³ tym wszystkim w ca³kowicie pozytywnym znacze-
niu i to przepowiada³, i poniewa¿ objawia³ po prostu Boga jako obdarowu-
j¹c¹ wszystkich mi³ośæ, dlatego z³o musia³o ods³oniæ swoj¹ istotê jako negacjê 
i zniszczenie; a dokona³o siê to wtedy, gdy odrzuci³o Jezusa, a z Nim tego Bo-
ga, którego objawia³. H. U. von Balthasar wskazywa³ z naciskiem na to, ¿e mo-
ce z³a zosta³y przez Jezusa wywleczone z najtajniejszych kryjówek i zmuszone 
do zrzucenia wszelkich masek, gdy¿ „im wiêcej znaków mi³ości Bo¿ej, tym 
wiêcej pojawia siê nienawiści do Boga”14. Tak oto z³o demaskuje siê podczas 
ukrzy¿owania Jezusa i ukazuje siê jako „NIE” skierowane do Boga i do wszyst-
kiego, co oznacza i t³umaczy Bo¿¹ chwa³ê jako mi³ośæ i dobroæ.

Na krzy¿u uwidacznia siê tak¿e to, jak bardzo niszczycielsk¹ moc posiada 
z³o. Nawet Bo¿ego Syna zaprowadzi³a ona na śmieræ i sprawi³a, ¿e na krzy¿u 
zosta³ opuszczony przez Boga15. Ta niszczycielska si³a uwidacznia siê konkret-
nie w tym, ¿e nawet samemu Bogu zada³a rany, którymi na zawsze bêdzie on 
naznaczony. Bóg bowiem w Jezusie uczyni³ walkê przeciw z³u swoj¹ w³asn¹ 
spraw¹. Po zmartwychwstaniu Jezus nie ukrywa przecie¿ ran, które zosta³y 
Mu zadane podczas ukrzy¿owania, lecz pozostaje nimi oznaczony na ca³¹ 
wiecznośæ. Pisze o tym wyraźnie teolog redemptorysta F. X. Durwell. Pisze 
tak: „Jezus nigdy nie wyzdrowieje z tych śmiertelnych ran, nigdy nie zosta-
nie wymazana z Jego cia³a pieczêæ ci¹gle aktualnej zbrodni”16. W spojrzeniu 
na krzy¿ wyraźnym staje siê to, ¿e z³o nie jest tylko jakimś zak³óceniem u po-
jedynczego cz³owieka lub w mechanizmie ca³ego świata, zak³óceniem, które 
spowodowa³a ewolucja czy uwarunkowania spo³eczne i które mog³oby byæ 
usuniête przez tê czy inn¹ naprawê, lecz to z³o posiada potêgê, która – jeśli 
chce siê j¹ przezwyciê¿yæ – wymaga zaanga¿owania siê Boga; jest to potêga, 
która mo¿e na ca³¹ wiecznośæ poraniæ nawet Bo¿ego Syna – Tego, który sam 
jest Bogiem z Boga.

Jak zatem Ewangelia św. Jana przedstawia zwyciêstwo nad z³em? Jak po-
kazuje, ¿e Jezus na krzy¿u pokona³ z³o, odkupi³ nas i w³aśnie przez to obja-
wi³ Bo¿¹ chwa³ê? Czyni to w³aśnie poprzez g³êbok¹ teologiczn¹ symbolikê, 
która jest jej w³aściwa. Jan s³awi zwyciêstwo Bo¿ej chwa³y nad wszelkim z³em 
poprzez krzy¿ Chrystusa. Czyni to, ³¹cz¹c ze sob¹ w swoim opowiadaniu pa-

14  H. U. v. Balthasar, Epilog, Einsiedeln 1987, 94.
15  Wed³ug s³ów Balthasara opuszczenie przez Boga ma swoje skutki w tym, ¿e Jezus na krzy¿u musi iśæ 

a¿ do tego, co przeciwstawia siê Ojcu: zstêpuje do piek³a, „w to, co Bóg potêpi³, w czym nie mo¿na Go 
znaleźæ“ i gdzie zmar³y Syn w taki sposób przyjmuje tajemnicê ciemności, „jak Ojciec Mu podda³: 
w odwróceniu siê od samego Ojca“, TD IV, 242.

16  „Jésus ne guérit jamais de ces plaies mortelles, jamais l’empreinte d’une immolation toujours actuel-
le ne s’efface de son corps» (F. X. Durwell, La résurrection de Jésus. Mystère de sa lut, Le Puy 1963, 181). Apo-
kalipsa św. Jana przedstawia to samo w swej eschatologicznej wizji poranionego, a mimo to stoj¹cego 
mocno na nogach baranka. W 5. rozdziale (Ap 5,6) zmartwychwsta³y Chrystus ukazuje siê jako bara-
nek, który stoi „jakby zabity”. Jest On przedstawiony jako Ten, który przez ca³¹ wiecznośæ pozostanie 
śmiertelnie zranionym przez moce z³a, ale w³aśnie przez to je pokona³ i teraz je os¹dza. St¹d tylko On 
sam jest godzien otworzyæ siedmiokrotnie opieczêtowan¹ ksiêgê – symbol historii świata. Por. B. Hid-
ber, Ostern und das Geheimnis der Weltgeschichte, w: ThG 29 (1986), 21-28.
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syjnym – w rozdziale 19, wiersze 36-37 – dwa pierwotnie bardzo ró¿ne wyra¿e-
nia ze Starego Testamentu: pierwsze pochodzi z Wj 12,46: „¯adna jego kośæ 
nie zostanie z³amana”, drugie z Ksiêgi Zachariasza 12,10: „Bêd¹ patrzeæ na 
tego, którego przebili”17.

Nie ma w¹tpliwości, ¿e w Ewangelii św. Jana wyrok na Jezusa zosta³ wy-
dany dok³adnie o tej godzinie, o której w świ¹tyni przygotowywano baran-
ki ofiarne na świêto Paschy (J 19,14). Wed³ug starotestamentalnego przepisu 
musia³ to byæ baranek o nieskazitelnej jakości (Wj 12,5). Jeśli wiêc Jezus zosta³ 
wydany na śmieræ dok³adnie o tej samej godzinie, o której przygotowywano 
siê w świ¹tyni na zabijanie baranków, to w ten sposób chce siê wskazaæ na to, 
¿e Jezus jest tym w³aściwym, nieskalanym barankiem ofiarnym. Jan uwypu-
kla to powi¹zanie mówi¹c, ¿e ¿adna kośæ Jezusa nie zosta³a z³amana w³aśnie 
dlatego, poniewa¿ tak¿e nie mo¿na by³o z³amaæ ¿adnej kości starotestamen-
talnemu barankowi paschalnemu (Wj 12,46; J 19,36).18

W tym kontekście nale¿y sobie uświadomiæ, ¿e dla semickiej antropolo-
gii cielesnośæ by³a koniecznym warunkiem rzeczywistego ludzkiego ¿ycia. 
Dlatego ¯ydzi mogli sobie wyobraziæ zmartwychwstanie tylko jako konty-
nuacjê pomiêdzy obecnym cielesnym stanem i stanem przysz³ym19. Za – 
nazwijmy to – twardy rdzeñ tej cielesności uwa¿ano szkielet. Gdy komuś 
³amano kości, oznacza³o to zamach na jego ostateczn¹ to¿samośæ osobow¹. 
Dlatego sprawiedliwy w Starym Testamencie mia³ nadziejê na to, ¿e Bóg go 
uratuje, „zachowuj¹c wszystkie jego kości, tak ¿e ¿adna z nich nie zostanie 
z³amana” (Ps 34,21). W czyim przypadku tak siê dzieje, ten pozostaje w Bo-
¿ej pieczy nawet po śmierci. I przeciwnie, jak to mówi Ps 53,6: „Bóg rozpra-
sza kości niegodziwych”.

Jan stara siê bardzo mocno zaakcentowaæ, ¿e w przeciwieñstwie do obu 
ukrzy¿owanych z Jezusem z³oczyñców tylko Jezusowi nie ³amano ¿adnej ko-
ści. W ten sposób nie tylko chce powiedzieæ, ¿e Jezus jest nieskazitelnym ba-
rankiem paschalnym, lecz tak¿e przy pomocy sobie w³aściwej symbolicznej 
mowy chce ukazaæ tê ostateczn¹ osobow¹ to¿samośæ Ukrzy¿owanego; a mia-
nowicie, ¿e ten wisz¹cy na krzy¿u jako baranek paschalny, mo¿e wprawdzie 
zostaæ śmiertelnie zraniony przez moce z³a, ale nie mo¿e zostaæ przez nie 
poch³oniêty, poniewa¿ sam jest ostatecznie Bogiem, który jest silniejszy od 
wszystkich mocy z³a, jest silniejszy nawet od śmierci. Wzmianka o patrzeniu 
na przebitego wyra¿a śmiertelne zranienie w ca³ym jego realizmie. Natomiast 
wzmianka o niez³amanych kościach jest, przeciwnie, ukryt¹ wskazówk¹ na to, 
¿e Ten, który wisi przebity na krzy¿u, sam jest Bogiem, który tak¿e w śmierci 
nie poddaje siê tej śmierci, a nawet przezwyciê¿a śmieræ, która oznacza z³o. 

17  Patrz tak¿e: B. Hidber, Ostern und das Geheimnis der Weltgeschichte, 26-27.
18  R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium III. Teil, Freiburg 1975, 306-307.
19  Patrz: J. Nelis, Auferstehung, w: Bibellexikon (red. H. Haag), Einsiedeln 1968, 127-133.
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W ten sposób teologia św. Jana og³asza, ¿e na krzy¿u objawia siê ca³a wspó³-
czuj¹ca i poraniona ofiara Boga, a w tym objawia siê jednocześnie Bo¿a chwa-
³a, która przezwyciê¿a wszelkie z³o20.

Krzy¿ jako „copiosa redemptio” pokazuje Boga ca³kowicie po stronie tych, 
którzy stali siê ofiarami z³a. Pokazuje, ¿e potrzebny jest udzia³ samego Boga, 
aby przezwyciê¿yæ z³o w jego ca³ym ogromie. „Tutaj Bóg bierze na siebie con-
dition humaine, los cz³owieka, i czyni to a¿ do ostatniej konsekwencji. Bóg 
zgadza siê na opuszczenie przez Boga. Ju¿ nie ma takiej sytuacji ludzkiej, któ-
ra by³aby z gruntu pozbawiona Boga i ratunku”.21 Z³o mog³o byæ pokonane 
tylko przez tê instancjê, która sama nie jest podporz¹dkowana naznaczonym 
śmierci¹ uwarunkowaniom ludzkiej egzystencji i która nie jest wytworem na-
szej historii, ale ze swej istoty zdolna jest do ustanowienia ca³kiem nowego 
pocz¹tku i do umocnienia nowej wolności22. Krzy¿ pokazuje, ¿e Bóg w swojej 
bezgranicznej mi³ości wi¹¿e siê ca³kowicie z cz³owiekiem. Uwalnia go z mo-
cy z³a poprzez to, ¿e sam staje siê w swoim Synu pierwsz¹ i w³aściw¹ ofiar¹ 
z³a i pozostaje na ca³¹ wiecznośæ naznaczony przez z³o.

Ale w³aśnie w tym uwidacznia siê Bo¿a moc i chwa³a. „Samoogo³ocenie siê 
przez Boga, Jego niemoc i cierpienie nie s¹ wyrazem jakiejś wady czy braku, jak 
to jest u istot skoñczonych; nie s¹ te¿ wyrazem jakiejś losowej konieczności. 
Jeśli Bóg cierpi, to cierpi na sposób boski, tzn. Jego cierpienie jest wyrazem 
Jego wolności; Boga nie dotyka cierpienie, ale On sam w swojej wolności po-
zwala siê przez nie dotkn¹æ. Bóg nie cierpi tak jak stworzenie: z niedostatku 
istnienia – On cierpi z mi³ości”23. Krzy¿ jest „copiosa redemptio”. Pokazu-
je Boga po stronie ofiary z³a; pokazuje Go jako ofiarê z³a; pokazuje Go jako 
tego, który przezwyciê¿a z³o i w³aśnie w ten sposób objawia siê jako chwa³a 
w mi³ości.

PRZEPOWIADAĆ KRZYŻ JAKO „COPIOSA REDEMPTIO”

Co mo¿e i co powinno to oznaczaæ dla naszej pastoralnej dzia³alności? 
Jak mo¿e i jak powinien byæ przepowiadany krzy¿ jako „copiosa redemp-
tio”, jeśli mamy oczywiście na uwadze z³o na miarê Oświêcimia? Zwrócê 
uwagê tylko na dwa zapewne decyduj¹ce wymiary. Pierwszy dotyczy obrazu 
Bo¿ego, a drugi ludzkiego. Jeśli prawd¹ jest, ¿e krzy¿ ukazuje Boga bêd¹ce-
go ca³kowicie po stronie ofiary z³a, a mianowicie po stronie tych, którzy sta-

20  P. Durwell wyra¿a to nastêpuj¹co:»C’est là, dans l’immolation, qu’il est pour toujours dans la gloire, 
reconnu comme Celui qui EST (8,28), proclamé Seigneur Dieu à la vue de ses plaies (20,28); w :La résurrec-
tion de Jésus...,180.

21  W. Kasper, Der Gott Jesu Christi 202.210-221.
22  Tam¿e, 216.
23  Tam¿e, 242.
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li siê równie¿ niewinnymi ofiarami z³a w Oświêcimiu i po Oświêcimiu, to 
nale¿y wzi¹æ zdecydowany dystans do takiego przepowiadania krzy¿a, któ-
re ujmowa³oby go tylko w powi¹zaniu z grzechem i win¹; trzeba wzi¹æ zde-
cydowany dystans tak¿e do g³oszenia takiego Boga, który w odniesieniu do 
z³a i grzechu mia³by byæ Bogiem przede wszystkim karz¹cym, os¹dzaj¹cym 
czy nawet mszcz¹cym siê.

Kośció³ zachodni w ogólności, a zw³aszcza my, redemptoryści, jesteśmy 
w tym wzglêdzie ukszta³towani przez pewn¹ raczej problematyczn¹ tradycjê. 
Nie ma w¹tpliwości: krzy¿ by³ zawsze czczony i przepowiadany jako „obfi-
te odkupienie” (copiosa redemptio). Ale nie ma równie¿ w¹tpliwości, ¿e by-
³o to równie¿ przys³oniête i zaciemnione przez takie podejście, gdzie krzy¿ 
przedstawiano niemal wy³¹cznie jako karê za grzechy, a Jezusa, który wisi na 
krzy¿u, jako ofiarê mszcz¹cego siê Boga. Francuski historyk Jean Delumeau 
omawia³ to w ró¿nych publikacjach w sposób dobitny, a nawet wstrz¹saj¹cy-
24. Wskazywa³ przy tym równie¿ na redemptorystów i ich kazania o śmier-
ci, s¹dzie i piekle25.

Nie chodzi tutaj wcale o to, aby s¹dziæ czy potêpiaæ naszych poprzedni-
ków. Im chodzi³o najpierw o to, aby uwypukliæ g³êbok¹ powagê sytuacji i po-
trzebê decyzji nawrócenia bez ¿adnego „ale”, do czego te¿ krzy¿ bez w¹tpienia 
wzywa. W tym dostrze¿eniu owej powagi sytuacji widzê ci¹gle aktualny śro-
dek zaradczy wobec pewnych dzisiejszych tendencji w przepowiadaniu, gdzie 
w imiê Bo¿ej mi³ości i Bo¿ego mi³osierdzia tak siê rzecz ujmuje, jak gdyby 
grzech i z³o wcale nie by³y czymś a¿ tak z³ym, bo dobry Bóg i tak przecie¿ 
wszystko odpuści i przebaczy. Degraduje siê tu Boga do jakiegoś automatu do 
przebaczania i banalizuje siê z³o od strony teologicznej i pastoralnej. Wobec 
obu powy¿szych kierunków nale¿y zachowaæ krytyczny dystans: a wiêc wobec 
wspomnianego banalizowania oraz wobec tej tradycji, która krzy¿ i odkupie-
nie widzia³a i przepowiada³a praktycznie tylko w kontekście s¹du i kary.

„Copiosa redemptio” jest z pewności¹ odkupieniem z grzechu, z ka¿de-
go osobistego grzechu i z grzechu ca³ego świata. Ale ono jest równie¿ i w pe-
wien sposób najpierw uni¿eniem siê Boga i Jego wejściem w tê niezg³êbion¹ 
przepaśæ wszechobecnego z³a, która przekracza nawet to, co oznaczamy za 
pomoc¹ takich terminów jak „grzech” i „wina” (Jan Pawe³ II). Jest to przede 
wszystkim pochylenie siê Boga nad swoim umi³owanym stworzeniem – nad 
cz³owiekiem, który jest jednocześnie sprawc¹ i ofiar¹ z³a. „Copiosa redemp-
tio” odkupuje z obu tych wymiarów: odkupuje zarówno grzesznego sprawcê 
z³a, jak równie¿ niewinn¹ ofiarê z³a. Tylko w ten sposób mo¿e byæ widoczne 
w ca³ej swojej mocy dzie³o zbawienia, którego Bóg dokona³ w Jezusie Chry-
stusie na krzy¿u oraz to, ¿e Ten, który sam by³ naprawdê bez winy, sta³ siê na 

24  J. Delumeau, La peur en Occident, Paris 1978. Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, Paris 1983.
L’aveu et le pardon. Les difficultés de la confession, Paris 1990.

25  J. Delumeau, Le péché et la peur, 375-376.
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krzy¿u ofiar¹ grzechu i ca³ego z³a, aby wszystkie ofiary z³a – wszystkie ofiary 
z Oświêcimia, a tak¿e te przed i po Oświêcimiu – mog³y byæ odkupione (2 Kor 
5,21). W przepowiadaniu nale¿y zatem uwzglêdniæ grzech i winê, a ponad-
to tak¿e niewinn¹ ofiarê z³a oraz jej niezmierzone cierpienie26. Tylko w taki 
sposób Bóg uka¿e siê w perspektywie krzy¿a jako Ten, który sprawia „copio-
sa redemptio”, sprawia odkupienie bêd¹ce czyst¹ ³ask¹, poniewa¿ uwzglêd-
nia i obejmuje ca³e z³o. Tam, gdzie Bóg stoi ca³kowicie po stronie ofiar z³a, 
nie mo¿e staæ na pierwszym planie kara, lecz ma promieniowaæ Bo¿e mi³o-
sierdzie, a tym samym tak¿e Bo¿a chwa³a.

Przepowiadanie sprawi wiele dobra, gdy poruszy symbolikê ran Jezusa, 
która jest bardzo „nośna”. Jeśli o. Durrwell tak zdecydowanie upiera siê przy 
tym, ¿e nawet jeszcze po zmartwychwstaniu pozosta³y Jezusowi stygmaty, 
które zosta³y wyryte na Nim przez grzech i śmieræ, to czyni tak w³aśnie dla-
tego, ¿e przez to ukazuje siê ca³a powaga krzy¿a wobec destruktywnej mocy 
z³a i jego ohydy. Ale ukazuje siê to w świetle zmartwychwstania, w świetle zre-
alizowanego „copiosa redemptio”. Poprzez stygmaty, z którymi Zmartwych-
wsta³y wci¹¿ na nowo staje wobec swoich uczniów i wszystkich ludzi, og³asza 
siê nam: „Patrzcie, co mo¿e Bo¿a chwa³a i mi³ośæ!” Mo¿e mianowicie, na 
przekór ca³emu z³u, doprowadziæ pierwotny zamiar stwórczy Boga do zwy-
ciêstwa. Zrealizowa³o siê to w osobie ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Pa-
na. Tam, gdzie s¹ stygmaty Jezusa, tam równie¿ s¹ i pozostan¹ odciśniête na 
ca³¹ wiecznośæ imiona ludzi. Wszêdzie, gdzie w ten sposób przepowiada siê 
„copiosa redemptio”, nie ma miejsca na ¿aden strach, lecz cz³owiek docho-
dzi do pe³nego wdziêczności adorowania tak jak „niewierny” Tomasz, który 
wobec stygmatów pokazanych mu przez ukrzy¿owanego i zmartwychwsta-
³ego Pana upad³ na kolana i modli³ siê: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). To jest 
w³aśnie „copiosa redemptio”.

Byæ w ten sposób odkupionym od z³a oznaczaæ bêdzie dla cz³owieka 
przede wszystkim to, ¿e my, ludzie, jesteśmy uwolnieni od przymusu ipoku-
sy, aby samemu chcieæ usuwaæ z³o przy pomocy wszelkich mo¿liwych środ-
ków. W³aśnie to zawiera siê w istocie wolności, ku której Chrystus wyzwoli³ 
nas przez krzy¿ i zmartwychwstanie (Gal 5,1). Ta myśl musi byæ znana zw³asz-
cza tym wszystkim pośród was, którzy wyrośli pod presj¹ marksistowskiego 
re¿imu i musieli w tym re¿imie ¿yæ. Marksistowska ideologia wyst¹pi³a prze-
cie¿ z przekonaniem, ¿e rzekomo znalaz³a polityczne i gospodarcze mecha-
nizmy, dziêki którym mo¿na bêdzie przezwyciê¿yæ wszelkie z³o i stworzyæ 
raj na ziemi. Z tego w³aśnie marksiści i komuniści wywiedli moralne rosz-
czenie, by za pomoc¹ totalitarnej przemocy przeforsowaæ swój system. Co 
z tego konkretnie wynik³o, ile cierpienia i nêdzy to przynios³o, o tym wiecie 
lepiej ni¿ ja. Ale „po Oświêcimiu” i „po Archipelagu Gu³ag” wszyscy wiemy, 

26  Joannes Paul II, Dives in misericordia, nr 8.
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¿e wszêdzie, gdzie ludzie sami lub przez roszczenie sobie prawa do totalita-
ryzmu chc¹ usun¹æ z³o, tam te¿ w nieszczêsnej dialektyce stwarzaj¹ jedynie 
terror, dyktatury oraz zniewolenie ludzkiej godności i wolności.

Zrezygnowanie z chêci usuwania tego, co z³e, o w³asnych si³ach, przy po-
mocy wewn¹trzświatowych strategii i ludzkich środków, jest dla cz³owieka 
podstaw¹ do tego, ¿eby jako realista podj¹³ walkê przeciw z³u, które trzeba 
przezwyciê¿yæ. Ale owa rezygnacja mo¿e byæ tylko prze¿ywana i podtrzymy-
wana bez popadania w rezygnacjê czy zw¹tpienie tylko na gruncie wiary. Kto 
wierzy, ¿e Bóg sam przeprowadzi³ decyduj¹c¹ walkê przeciw z³u i w krzy¿u 
oraz zmartwychwstaniu Chrystusa z³ama³ si³ê z³a, ten mo¿e byæ pewny, ¿e po-
mimo ca³ego istniej¹cego z³a ostatnie s³owo nie bêdzie nale¿eæ do rezygnacji 
czy zw¹tpienia. Mo¿e byæ te¿ pewny, ¿e cz³owiek i świat nale¿¹ do dobra, s¹ 
w³asności¹ dobra, tego dobra, które Bóg ju¿ na pocz¹tku zaszczepi³ w swoim 
stworzeniu i które poprzez „copiosa redemptio” zakwasza tak jak zaczyn hi-
storiê ¿ycia ka¿dego pojedynczego cz³owieka i historiê ca³ego świata. Zaczyn 
jest wprawdzie ukryty, ale mimo to nadaje pieczywu kszta³t i smak.

Tak jak Bóg przezwyciê¿y³ z³o dobrem, tak te¿ zosta³o polecone cz³owie-
kowi, aby z³o dobrem zwyciê¿a³ (Rz 12,21). Mo¿e to czyniæ niezmordowanie 
i w wolności równie¿ wtedy, gdy jego czyn jest niedoskona³y. Ostatni¹ decyzjê 
mo¿e spokojnie zostawiæ Bogu, który ka¿e świeciæ swojemu s³oñcu nad dobry-
mi i z³ymi, i Jemu tylko powinno siê zostawiæ zadanie rozdzielenia chwastów 
od zbo¿a (Mt 13,24-30.36-42). Cz³owiek wie równie¿, ¿e dobro, którym osta-
tecznie jest sam Bóg, bêdzie mia³o ostatnie s³owo. O tym zapewnia nas „co-
piosa redemptio”, i to nale¿y te¿ przepowiadaæ jako wyzwalaj¹c¹ prawdê.

     t³um. O. Jan Walentek CSsR
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Zmartwychwstanie Jezusa stanowi centrum przepowiadania apostolskie-
go. W Piśmie św., zw³aszcza u św. Paw³a, wi¹¿e siê ono w sposób przyczynowy 
ze zmartwychwstaniem chrześcijan. „Je¿eli bowiem wierzymy, ¿e Jezus istot-
nie umar³ i zmartwychwsta³, to równie¿ tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg 
wyprowadzi wraz z Nim” /1Tes 4,14/, oraz „Je¿eli umarliśmy razem z Chry-
stusem, wierzymy, ¿e z Nim równie¿ ¿yæ bêdziemy, wiedz¹c, ¿e Chrystus po-
wstawszy z martwych, ju¿ wiêcej nie umiera” /Rz 6,8/. 

Jest czymś oczywistym, ¿e to przekonanie św. Paw³a nie mo¿e byæ rozu-
miane w sensie uchwycenia jedynie przedmiotowej prawdy. Chodzi w tym 
wypadku o doświadczenie „mocy” i „uczestnictwa”, prowadz¹ce do „upodob-
nienia” z Chrystusem, który zmartwychwstaj¹c, przezwyciê¿a w³adze śmier-
ci /Rz 6,9/. Powstaje z królestwa śmierci, przezwyciê¿a nie tylko swoj¹ w³asn¹ 
śmieræ, ale zmienia tak¿e ogólne po³o¿enie cz³owieka wobec śmierci. Chry-
stus zmartwychwsta³y oświeca tych, „co mieszkaj¹ w cieniu i mroku śmierci” 
/£k 1, 7-9/. Uwalnia ludzi od „prawa grzechu i śmierci”, którego dot¹d byli 
niewolnikami /Rz 8, 2; Hbr 2, 15/. Jego triumf osi¹gnie swoj¹ pe³niê w mo-
mencie powszechnego zmartwychwstania. Wtedy to śmieræ zostanie pokona-
na na zawsze „zniknie w zwyciêstwie” /1 Kor 15, 26/. Dziêki temu w obliczu 
śmierci chrześcijanin zajmuje nowe stanowisko. Umiera dla Pana tak, jak dla 
niego ¿y³ /Rz 14,7n; Flp 1,20 /. Dla chrześcijanina śmieræ jest ostatecznie zy-
skiem, bo Chrystus jest jego ¿yciem /Flp 1,4/. 

Powy¿sz¹ prawdê potwierdza tak¿e nauka Soboru Watykañskiego II. So-
bór zwraca uwagê, ¿e śmieræ jest tajemnic¹ /por. KDK 18.21/, ale jest to ta-
jemnica rozjaśniona przez Chrystusa, który uświêca śmieræ /por. KDK 21/. 
Jezus przez swoj¹ śmieræ /KDK 18/ jest zwyciêzc¹ śmierci /por. KK 59/ i wy-
zwala z jej mroków /por. KO4/. 

PROBLEM
ZMARTWYCHWSTANIA CZ£OWIEKA
W TEOLOGII LADISLAUSA BOROSA
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1  J. Ratzinger, Eschatologia. Śmieræ i ¿ycie wieczne, Warszawa 1986, s.123.
2  Ladislaus Boros, teolog szwajcarski, profesor teologii w Innsbrucku. Autor licznych artyku³ów i ksi¹-

¿ek o tematyce zwi¹zanej z zagadnieniami cierpienia i śmierci. Do najwa¿niejszych jego prac zalicza 
siê „Istnienie wyzwolone”. „Mysterium mortis”, „Doświadczenie Boga”. Boros jest autorem znanej 
w teologii koncepcji „wydarzenia śmierci” , w której określa moment śmierci jako uprzywilejowane 
bytowo miejsce podejmowania decyzji o wiecznym przeznaczeniu. W g³ównym nurcie myśli Borosa 
zawiera siê tak¿e wiele szczegó³owych zagadnieñ teologicznych, takich jak chrzest, mi³ośæ, wolna wo-
la, grzech pierworodny, oczyszczenie. L. Boros zmar³ w Innsbrucku w 1981r.

3  L. Boros, Istnienie wyzwolone, Warszawa 1971, s. 113.

W okresie posoborowym pojawi³o siê wiele opinii, które wzbudzi³y kon-
trowersje na temat śmierci, wiecznego trwania cz³owieka, momentu zmar-
twychwstania. Przedstawicielami nowego podejścia do tych zagadnieñ byli 
dwaj teologowie ewangeliccy: Karl Stange (1870 -1953) i Aday Schutter (1852 
-1938). Ich stanowisko podzieli³ tak¿e Paul Althaus w swojej eschatologii wy-
danej w roku 19221. Powodem zainteresowania siê problematyk¹ śmierci by³o 
samo ¿ycie i „wiara szukaj¹ca zrozumienia” /por. DM 22/. Nast¹pi³o wiêc 
o¿ywienie badañ teologicznych nad problematyk¹ eschatologiczn¹. Teolo-
dzy podejmowali próby reinterpretacji tradycyjnych sformu³owañ i ujêcia 
ich istotnej treści w jêzyku bardziej dostosowanym do ró¿nych nurtów my-
śli wspó³czesnej. 

Jednym z autorów wspó³czesnych ujêæ problemu śmierci jest Ladislaus 
Boros2, który na bazie eschatologii egzystencjalnej i pos³uguj¹c siê metod¹ 
fenomenologiczn¹, określa śmieræ jako moment ostatecznej decyzji cz³owie-
ka. W śmierci, twierdzi Boros, rozumianej jako bezgraniczne otwarcie ludz-
kiego istnienia na nieskoñczone „Ty” osobowego Boga, staje cz³owiek przed 
mo¿liwości¹ wyboru Boga lub Jego odrzucenia. Na mocy decyzji podjêtej 
w sposób świadomy i wolny, dostêpuje on pe³nego udzia³u w mi³ości Chry-
stusa, albo te¿ przez świadome i skierowane przeciwko „objawiaj¹cemu siê 
w mi³ości Chrystusowi „nie” cz³owiek pogr¹¿a siê w bezgranicznym osa-
motnieniu”3. 

Śmieræ zatem, zgodnie z tym co sugeruje Boros, jest ostatecznym samo-
określeniem i ostateczn¹ dyspozycyjności¹ cz³owieka. Owa dyspozycyjnośæ 
w śmierci jest wewnêtrznym momentem w jednym akcie wolności, który 
spe³nia siê w śmierci i przez który cz³owiek rozporz¹dza sob¹ w obliczu Bo-
ga. W tym znaczeniu moment śmierci jawi siê jako pocz¹tek zmartwych-
wstania.

ŚMIERĆ JAKO POCZĄTEK ZMARTWYCHWSTANIA

Próba teologicznej interpretacji śmierci w aspekcie zmartwychwstania 
wymaga uwzglêdnienia dwóch faktów. Pierwszy dotyczy Objawienia i opar-
tej na nim nauki Kościo³a, która wi¹¿e zmartwychwstanie Chrystusa z koñ-
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cem świata /por. J 11,23-25; 1 Tes 4,16/ i z Paruzj¹ Chrystusa4. Drugi odnosi 
siê do zasadniczych twierdzeñ antropologii chrześcijañskiej o istotowej jed-
ności duchowo-cielesnej natury cz³owieka. W³aściwe zrozumienie Boroso-
wej koncepcji śmierci, pojêtej jako pocz¹tek zmartwychwstania cz³owieka, 
wymaga prezentacji myśli niektórych teologów w odniesieniu do drugiego 
z wy¿ej wymienionych faktów.

Zdaniem K. Rahnera, istnieje „substancjalny stosunek duszy do cia³a, 
który jest identyczny z dusz¹ i nie jest jej przypad³ości¹, mo¿e siê zmieniæ, 
ale nie mo¿e po prostu ustaæ”5. Śmieræ zatem jest pocz¹tkiem nowej relacji 
duszy do cia³a. 

W. Granat, analizuj¹c znaczenie pogl¹du o substancjonalnej jedności du-
szy i cia³a dla teorii chrześcijañskiego personalizmu, stwierdza, ¿e „przy za-
³o¿eniu, i¿ cz³owiek nie jest ca³ości¹, lecz tylko dusz¹, jaka mieszka w ciele 
i nim siê pos³uguje, idea osoby mia³aby inne cechy treściowe. Nie mo¿na by 
wtedy utrzymywaæ, ¿e cz³owiek jest ca³ości¹ duchowo-cielesn¹, dzia³aj¹c¹ ja-
ko podmiot, bo takim by³aby jedynie dusza”6.

Innego zdania jest J. Ratzinger. Stwierdza on mianowicie, ¿e cz³owiek jest 
niepodzielny i jako taki zaczyna te¿ istnieæ w momencie swojej śmierci. Uwa¿a 
on, ¿e tam, gdzie istnieje wiara w świêtych obcowanie, to pojêcie anima sepa-
rata (duszy oddzielonej), o której mówi scholastyka, jest ju¿ przestarza³e7. 

Wed³ug J. Piepera, umieranie dotyczy ca³ego cz³owieka. Wyjaśniaj¹c to 
zagadnienie podkreśla, i¿ ściśle rzecz bior¹c, nie „umiera” ani cia³o ani du-
sza, lecz jedynie cz³owiek. Je¿eli zatem w ogóle „ma byæ mo¿liwe mówienie 
o nieśmiertelności w odniesieniu do sfery ludzkiej, to nie mo¿na odnosiæ 
jej sensownie do „duszy”, lecz jedynie do cz³owieka i znowu do ca³ego cz³o-
wieka z dusz¹ i cia³em”8.

Ciekawe spojrzenie na zagadnienie jedności duchowo – cielesnej natury 
cz³owieka prezentuje tak¿e C. Cresmontant. Stwierdza on, ¿e nie dorzeczno-
ści¹ jest twierdzenie przyjête z ca³ej tradycji platoñskiej i kartezjañskiej, ¿e 
cz³owiek jest z³o¿ony z duszy i cia³a. Jest to raczej ¿ywe cia³o, z³o¿one z zasa-
dy informacji, któr¹ jeśli siê chce, mo¿na nazwaæ „dusz¹” i z mnogiej mate-
rii. Gdy mówimy, ¿e ¿ywy cz³owiek jest z³o¿ony z cia³a i duszy, wyra¿amy siê 
tak, jakby cia³o by³o czymś innym ni¿ dusza. Tymczasem cz³owiek, jako cia-
³o bez duszy nie istnieje. Jeśli nie ma duszy, nie ma tak¿e cia³a9. 

4  Por. G. Barbaglio, La prima lettera ai Corinzi, Bologna 1996; por. J. Rademakers i P. Grelot, Zmartwych-
wstanie, w: S³ownik teologii biblijnej, Poznañ 1990, s. 48; por. H. U. von Balthasar, Mysterium pascha-
le, Einsiedeln 1983, s. 215, 263-264; por. F. J. Nocke, Eschatologie, Dusseldorf 1982, s. 56-58; por. 
G. Lohfink, Der Zeitproblem und die Vollendung der Welt, Freiburg 1976, s. 143-144; por. H. Concel-
mann, Grundriss der Theologie des Neuen Testaments, Munchen 1967, s. 129 – 130; por. J. Klingier, 
O istocie prawos³awia, Wybór pism, Warszawa 1983, s. 84-86; por. H. Langkammer, Teologia Nowego 
Testamentu, cz. 1, Wroc³aw 1985, s. 142-144, 186-288, cz. 2, Wroc³aw 1984, s. 246-250; por. R. Deneken, 
La foi pascale. Rendre compte dela Résurrection de Jésu aujourď hui, Paris 1997.

5  K. Rahner, Ma³y S³ownik Teologiczny, Warszawa 1987, s. 449-451.
6  W. Granat, Personalizm chrześcijañski, Poznañ 1985, s. 142.
7  J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijañstwo, Kraków 1970, s. 295.
8  J. Pieper, Śmieræ i nieśmiertelnośæ, Paris 1970, s. 36.
9  Por. C. Cresmontant, Problem duszy, Warszawa 1973, s. 206.
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R. Rogowski, rozwa¿aj¹c problem relacji duszy do cia³a w śmierci cz³o-
wieka stwierdza, ¿e cz³owiek nie jest tylko dusz¹ i nie jest tylko cia³em, lecz 
jest jedności¹ cia³a i duszy. Teolog ten uwa¿a, ¿e bez tej wzajemnej relacji du-
sza nie by³aby dusz¹ ludzk¹, a cia³o ludzkim cia³em10. Zatem istnieje d¹¿e-
nie duszy, aby zjednoczyæ siê z cia³em, a tak¿e d¹¿enie cia³a do po³¹czenia 
siê z dusz¹. 

Zagadnienie jedności duchowo- cielesnej natury cz³owieka analizuje rów-
nie¿ Boros. Teolog ten twierdzi, ¿e „stan uwolnienia siê od cielesności jest 
dla duszy czymś g³êboko nienaturalnym”11. Dusza bowiem nie mo¿e istnieæ 
bez cia³a. Relacja duszy ludzkiej z materi¹, któr¹ nazywa Boros transcenden-
taln¹, jest wyra¿eniem tego, co nale¿y do istoty duszy, mianowicie, ¿e „dusza 
z naturaln¹ konieczności¹ znajduje istotny wyraz w materii”12.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika istotny wniosek, który mo¿na by uj¹æ 
w stwierdzenie, ¿e dusza ludzka nie mo¿e istnieæ bez relacji do cia³a. Jednak 
w zwi¹zku z tym stwierdzeniem nasuwa siê pytanie: jaki jest charakter i spo-
sób kontaktu duszy z cia³em w odniesieniu do momentu kresu ziemskiego 
¿ycia cz³owieka ?

W teologii znajdujemy liczne odpowiedzi na wy¿ej postawione pytanie. 
Koncepcje te pojête jako próby teologicznej interpretacji śmierci na gruncie 
antropologii chrześcijañskiej, jednocześnie staj¹ siê podstaw¹ do g³êbszego 
zrozumienia problemu zmartwychwstania cz³owieka. 

Wed³ug K. Rahnera w momencie śmierci nastêpuje uwolnienie duszy 
od cia³a. Jednak ten rozdzia³ nie jest zwi¹zany z utrat¹ kontaktu duszy z ma-
teri¹. Dusza bowiem po śmierci ³¹czy siê z pratworzywem wszelkich zmian 
materialnych. Dlatego staje siê po śmierci nie „akosmiczn¹” czy „pozako-
smiczn¹”, ale „wszechkosmiczn¹”, niejako wszechobecn¹ w świecie przez 
kontakt i odniesienie do wszechbytu13. Rahner twierdzi, ¿e w chwili śmierci 
przez wejście duszy w g³êbiê wszechświata, gdzie wszystko siê jednoczy i ma 
swoje podstawy, ca³a stworzona rzeczywistośæ budzi siê do nowej ostateczno-
ści „świat przez śmieræ duchowo-cielesnej osoby, której w pewnym sensie jest 
„cia³em”, uzyskuje ju¿ obecnie wewnêtrzn¹ przemianê. Świat przez śmieræ 
poszczególnych ludzi jest ju¿ spe³niony. W ten sposób zmartwychwstanie, 
które ma siê dokonaæ na koñcu świata, bêdzie tylko uwieñczeniem pozytyw-
nego odniesienia siê duszy do świata, czyli zmartwychwstaniem tego, co do-
kona³o siê ju¿ w momencie śmierci”14. 

Problem kontaktu duszy ludzkiej z cia³em nieco inaczej interpretuj¹ dwaj 
teolodzy: P. Schoonenberg i C. Geffre. Wed³ug ich koncepcji dusza kontak-

10  Por. R. Rogowski, Świat³ośæ i tajemnica, Katowice 1986, s. 356-361.
11  L. Boros, Istnienie wyzwolone, s. 48.
12  Tam¿e.
13  Por. K. Rahner, Zur Theologie des Todes, Freiburg 1958, s. 20.
14  Tam¿e, s. 26nn; por. R. Rogowski, dz. cyt., s. 357-358.
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tuje siê z cia³em poprzez „uwielbion¹ cielesnośæ Chrystusa”. W momencie 
śmierci chrześcijanin zostaje jakby wch³oniêty w osobowe ¿ycie zmartwych-
wsta³ego Pana, trwaj¹c w Jego uwielbionej cielesności15. 

Kongregacja do Spraw Doktryny Wiary tak¿e ustosunkowa³a siê do wspó³-
czesnych dyskusji, dotycz¹cych problemu istotowej jedności natury ducho-
wo -cielesnej cz³owieka16. Kongregacja stwierdza, ¿e „owo ludzkie „ja”, jakim 
jest dusza, trwa miêdzy śmierci¹, a zmartwychwstaniem, nie maj¹c swej pe³nej 
cielesności”17. Ten brak „dope³nienia cia³a” nale¿y rozumieæ w tym sensie, ¿e 
materia nie osi¹ga jeszcze w śmierci cz³owieka swego pe³nego przeobra¿enia. 
Nast¹pi to dopiero na koñcu świata w dniu zmartwychwstania.

Na tle powy¿szych rozwa¿añ ciekaw¹ wydaje siê byæ tak¿e koncepcja Bo-
rosa. Teolog ten uwa¿a moment śmierci za pocz¹tek zmartwychwstania, któ-
rego powszechny fina³ nast¹pi zgodnie z nauk¹ Objawienia na koñcu świata. 
Zmartwychwstanie cia³a, twierdzi Boros, rozpoczynaj¹ce siê ju¿ w momencie 
śmierci, nie jest jeszcze dokoñczone, poniewa¿ zmartwychwsta³emu cia³u po-
trzebny jest przemieniony wszechświat jako środowisko z istoty przynale¿ne 
do cia³a. Zatem cz³owiek swoje cielesne zmartwychwstanie mo¿e prze¿ywaæ 
w pe³ni dopiero wtedy, gdy dokona siê przemiana świata. Dlatego ostatecz-
nym spe³nieniem siê zmartwychwstania, którego pocz¹tkiem jest moment 
śmierci, bêdzie dopiero dzieñ Paruzji18. Boros, konstytuuj¹c moment zmar-
twychwstania w śmierci cz³owieka, nawi¹zuje do misterium śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Uwa¿a on, ¿e w śmierci Chrystus osi¹gn¹³ spe³nienie 
swej ludzkiej duchowo-cielesnej rzeczywistości. Bowiem w procesie śmierci 
odrzuci³ On ostatecznie ów „cielesny” sk³adnik swej zjawiskowości i wkroczy³ 
w otwarty zwi¹zek z bytowym wszechświatem19. Świat zatem zosta³ przemie-
niony przez nasycenie duchem Chrystusa, lecz jego ostateczna przemiana jest 
jeszcze ukryta i czeka na ostateczne ods³oniêcie w momencie kresu dziejów. 
Boros twierdzi, ¿e ten „przekszta³cony w śmierci Chrystusa od najg³êbszych 
podstaw świat, znajduje najdoskonalszy wyraz w wyzwolonym i rozświetlo-
nym ciele Chrystusa, uduchowionym, wyzwolonym z ograniczoności cza-
soprzestrzeni i przemijania20. Chrystus, dziêki wyzwoleniu od „cielesnej” 

15  Por. P. Schoonenberg, Christus Verlossingsdaad, Bijdragen 27 [1966], s. 481-483, por. C. Geffre, La re-
surrection ou la victoire de l’ Esprit, Vie Spirituelle 4 [1963], s. 382-393; por. P. Schoonenberg, Wierzê 
w ¿ycie wieczne, Concilium 5 [1969], s. 69.

16  Por. Epistu³a /.../ de quibusdam quaestionibus ad eschatologiam spectantibus. AAS 71 [1979], s. 939 
-94.

17  Tam¿e, s. 941.
18  Por. L. Boros, Istnienie wyzwolone, s. 50; por. J. Moltmann, Das kommen Gottes. Christliche Eschato-

logie, Gütersloh 1995; por. ten¿e, Im Ende-Gott, w Concilium 34[1998], s.459; por.M. Kehl, Eschato-
logie, Würzburg 1986; por. W. Kasper,Die Kirche angesicht der Herausforderungen der Postmoderne, 
w: Stimmen der Zeit 215[1997], s.657-672; por. J. B. Metz, Zeit ohne Finde? Zum Hintergrund der De-
batte über „Resurrektion oder Reinkarnation”, w: Concilium 29[1993], s.458-462; por. M. Gronemey-
er, Das Leben als letzte Gelegenhiet. Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit, Darmstadt 1993; por.
J. Ratzinger, Salz der Erde. Christentumund katolische Kirche an der Jahrtausendwende. Ein Gespräch 
mit Peter Seewald, Stuttgart 1996.

19  Por. L. Boros, Mysterium mortis, Warszawa 1985s. 269; por. ten¿e, Gott – Unsere Zukunft, w: Gott Heu-
te, Maintz 1967, s. 127.

20  Tam¿e, s. 273.
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ograniczoności, dociera do wszystkich ludzi, czyni¹c ich cz³onkami swego 
przemienionego cia³a. Zatem przemienione cia³o Chrystusa jest źród³em na-
szego cielesnego kontaktu z Nim. Warunkiem naszego zespolenia ze zmar-
twychwsta³ym cia³em Chrystusa jest owo „tak”, które cz³owiek wypowiada 
w momencie swojej śmierci. To zespolenie z Chrystusem stanowi o naszym 
zbawieniu21. Tak wiêc ludzka śmieræ rozumiana jako moment ostatecznej de-
cyzji cz³owieka w wyniku pozytywnego jej rozstrzygniêcia jest pocz¹tkiem 
zmartwychwstania.

Nowa próba spojrzenia na misterium śmierci, któr¹ prezentuje Boros, 
budzi jednak pewn¹ w¹tpliwośæ. Dotyczy ona stanu absolutnej gotowości 
cz³owieka do zjednoczenia z Bogiem. Boros uwa¿a, ¿e owa gotowośæ jest je-
dynie rezultatem pozytywnej decyzji, jak¹ cz³owiek podejmuje w momencie 
śmierci. Zatem pojêcie śmierci jako pocz¹tku zmartwychwstania suponuje 
koniecznośæ nowego spojrzenia na cz³owieka w wymiarze jego ponaddocze-
snego istnienia.

CZYŚCIEC

W nauczaniu Kościo³a Katolickiego22, śmieræ jako pocz¹tek ponaddocze-
snego istnienia cz³owieka zwi¹zana jest z zagadnieniem czyśæca: „Ci, którzy 
umieraj¹ w ³asce i przyjaźni z Bogiem, ale nie s¹ jeszcze ca³kowicie oczysz-
czeni, chocia¿ ju¿ pewni swego wiecznego zbawienia, przechodz¹ po śmierci 
oczyszczenie, aby uzyskaæ świêtośæ konieczn¹ do wejścia do radości nieba-
”23. Oczyszczenie to dotyczy spowodowanych grzechem skutków: winy i ka-
ry, które s¹ przeszkod¹ do pe³nego zjednoczenia z Bogiem.

Doktryna Kościo³a, dotycz¹ca istnienia czyśæca, ma swoje źród³o w Ob-
jawieniu. Niektóre teksty Pisma św. ukazuj¹ mo¿liwośæ odpuszczania grze-
chów po śmierci /2 Mach 12,43 – 46/; wzywaj¹ do okazania mi³osierdzia 
zmar³ym /Syr 7,33/; do sk³adania ja³mu¿ny czy te¿ ofiary ekspiacyjnej w ich 
intencji /Tb 4,17/. Chrystus dopuszcza tak¿e mo¿liwośæ odpuszczania grze-
chów w ¿yciu pozaziemskim /Mt 12,32; Mt 5,26; £k 12,59/. Św. Pawe³, mó-
wi¹c o praktyce przyjmowania „chrztu za zmar³ych” /1 Kor 15,29/, wskaza³ 
na obowi¹zek niesienia pomocy zmar³ym24.

21  Tam¿e, s. 270; por. ten¿e, Doświadczenie Boga, Warszawa 1983, s. 148.
22  Odmienne stanowisko prezentuj¹ Kościo³y Prawos³awny i Protestandzki. Por. W. Hryniewicz, Czyściec 

w teologii prawos³awnej, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, t. 3 kol. 941-942; por. F. Szulc, Czy-
ściec, w: Bóg, Cz³owiek, Świat, Katowice 1991, s. 51; por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijañstwo, 
s. 239-248.

23  Katechizm Kościo³a Katolickiego, Poznañ 1994, cz. 1, s. 251; por. M. Rusecki, Byæ chrześcijaninem dziś, 
Lublin 1994, s. 263-264; por. Cz. Bartnik, Kośció³ Jezusa Chrystusa, Wroc³aw 1982, s. 65-67.

24  Por. Z. Pawlak, Katolicyzm A-Z, Poznañ 1989, s. 70; por. G Martelet, Odnaleźæ ¿ycie pozagrobowe, Kra-
ków 1987, s. 137-138; por. J. Ratzinger, dz. cyt., s. 248-253.
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Problematyka czyśæca znalaz³a równie¿ swoje miejsce w pismach Ojców 
Kościo³a, takich jak: św. Cyprian, św. Cyryl z Jerozolimy, św. Bazylii Wielki, 
św. Jan Chryzostom, św. Grzegorz Wielki i św. Augustyn. Wszyscy oni wzywa-
li do modlitwy i ja³mu¿ny za zmar³ych oraz sk³adania ofiary eucharystycz-
nej w ich intencji25. 

Pojêcie czyśæca w formie definicji dogmatycznej zosta³o po raz pierwszy 
określone na Soborze Florenckim /1439/. Sobór stwierdzi³, ¿e „jeśli by praw-
dziwie pokutuj¹cy zakoñczyli ¿ycie w mi³ości Boga jeszcze przed godnym za-
dośæuczynieniem czynami pokutnymi za pope³nione grzechy i zaniedbania, 
wówczas dusze ich po śmierci zastan¹ oczyszczone karami czyśæcowymi. Do 
zg³adzenia tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo wiernych ¿yj¹cych, 
a mianowicie ofiary Mszy św., modlitwy, ja³mu¿ny i inne akty pobo¿ności, 
które zgodnie z postanowieniami Kościo³a jedni wierni zwykli ofiarowaæ za 
innych wiernych”26. Treśæ tego orzeczenia zosta³a powtórzona przez Sobór 
Trydencki,27 a tak¿e Sobór Watykañski II, który uczy, ¿e dusze niektórych lu-
dzi po śmierci ich cia³ „poddaj¹ siê oczyszczeniu” /KK 49/ i ¿e od zarania 
religii chrześcijañskiej Kośció³ modlitwy swe ofiarowa³ za zmar³ych, aby by-
li od grzechów uwolnieni /KK 50/. 

We wspó³czesnej teologii znajdujemy próby nowego ujêcia nauki o czyśæcu28. 
Interpretacje te skupiaj¹ siê przede wszystkim na rozumieniu istoty czyśæca.

K. Rahner twierdzi, ¿e trwanie w jedności z Bogiem, które stanowi istotê 
nieba, mo¿e byæ udzia³em cz³owieka rozumnego jako istoty wzglêdnie do-
skona³ej. Poprzez d¹¿enie do doskona³ości cz³owiek stopniowo staje siê tym, 
czym jest. Jednak osobisty akt wyboru ci¹gle napotyka w cz³owieku na opór 
fa³szywych i zawinionych wyborów, których dokonywa³ poprzednio. Akt ten 
tak rozumiany utrwala siê w momencie śmierci w sposób definitywny i nie-
odwo³alny. Rahner uwa¿a, ¿e doświadczenie tego oporu jest cierpieniem, 
wynikaj¹cym w grzechu. Zaś pokonanie go jest wysi³kiem, który stanowi 
podstawê procesu zbawienia, do którego cz³owiek zbli¿a siê w miarê zadośæ-
czyni¹cego cierpienia29. Czyściec jawi siê zatem jako stan istnienia w czasie, 
w którym cz³owiek prze¿ywa swoje cierpienie.

Inne rozumienie istoty czyśæca proponuje Boros. Swoj¹ koncepcjê opiera 
on na hipotezie koñcowej decyzji, twierdz¹c, ¿e „czyściec jest dokonuj¹cym 
siê w koñcowej decyzji przejściem przez oczyszczaj¹cy ogieñ boskiej mi³ości, 
jest procesem zetkniêcia siê z Chrystusem w śmierci”30. 

25  Por. K. Strzelecka, Czyściec: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, t.3, kol. 939 – 941.
26  XVII Sobór Powszechny Florencki, Dekret dla Greków , Breviarium Fidei, Poznañ 1989, VIII, 112.
27  Por. XIX Sobór Powszechny Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, Breviarum Fidei, VII 106.
28  Por. A. Skwierczyñski, Wspó³czesne interpretacje katolickiej nauki o czyśæcu, Lublin 1983, s. 125
29  Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, czyściec, Ma³y S³ownik Teologiczny., kol. 73-74.
30  L. Boros, Misterium mortis, s. 254.
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W³aściwa recepcja twierdzenia Borosa jest mo¿liwa dziêki odniesieniu siê 
do fundamentalnych przes³anek dyskusji o istocie czyśæca, jakimi s¹: wina 
i kara. Boros uwa¿a, ¿e ka¿dy ludzki grzech wi¹¿e siê z na³o¿eniem kary, któ-
ra w rzeczywistości nie mo¿e byæ zg³adzona przez samo tylko odwrócenie siê 
od winy. Tak wiêc istota oczyszczenia polega³aby na zmazaniu kary poprzez 
zadośæcierpienie31. Boros uwa¿a tak¿e, ¿e ogl¹danie Boga uwarunkowane jest 
nie tylko faktem zniesienia obci¹¿enia kar¹, ale tak¿e na wymazaniu obci¹-
¿enia win¹. Proces wyzwalania siê cz³owieka mo¿e dokonywaæ siê tylko dziê-
ki jego subiektywnej inicjatywie, zwanej nawróceniem. W zwi¹zku z tym, ¿e 
w czyśæcu czyny ludzkie pozbawione zostaj¹ momentu inicjatywy, trac¹ cha-
rakter „zas³ugi”, proces nawrócenia staje siê niemo¿liwy32.

Z powy¿szego rozwa¿ania wynika wa¿ny dla naszej refleksji wniosek, mia-
nowicie umieszczenie w koñcowej decyzji zniesienia kary i odpuszczenia winy 
jest sprzeczne. Boros próbuje wyjaśniæ ten problem, odwo³uj¹c siê do rozwa-
¿añ metodologicznych i staraj¹c siê wykazaæ, ¿e śmieræ jest splotem dwóch 
momentów: ostatniego momentu przed śmierci¹ i pierwszego momentu po 
śmierci. Jego zdaniem owa bezczasowośæ prze³omu śmierci staje siê powodem 
tego, ¿e momenty od³¹czania siê i bycia od³¹czonym zbiegaj¹ siê, tworz¹c spo-
ist¹ sytuacjê33. Tak wiêc zbudowany z momentów od³¹czania siê i bycia od³¹-
czonym proces śmierci i spe³niona w nim koñcowa decyzja, z jednej strony 
jest najwy¿szym aktem mi³ości Boga, zdolnym spowodowaæ odpuszczenie 
winy, podczas istniej¹cego jeszcze stanu pielgrzymowania, z drugiej zaś stro-
ny wi¹¿e siê z cierpieniem, które umo¿liwia zniesienie czasowego obci¹¿enia 
kar¹, ze wzglêdu na wkroczenie ju¿ w stan oczyszczaj¹cego spotkania z Bo-
giem, pojêty jako funkcja koñcowa decyzji34. Zatem proces integracji ludzkiej 
rzeczywistości w mi³ości Boga przebiega w cierpieniu.

Boros w swoich rozwa¿aniach o czyśæcu określa źród³o tego cierpienia. 
Jest nim oczyszczaj¹cy ogieñ Bo¿ej mi³ości, który przenika ukszta³towane 
pok³ady egoizmu mocno osadzone w ludzkiej egzystencji. „Im twardsze, im 
potê¿niejsze s¹ te pok³ady, tym boleśniejsze bêdzie owo przebicie siê Chrystu-
sa”35. Tak wiêc ró¿ni ludzie z rozmaitym natê¿eniem przechodziliby proces 
oczyszczenia w chwili śmierci. Ró¿nica czasu spêdzanego w czyśæcu zamie-
nia siê w ró¿nicê intensywności oczyszczania.

Koncepcja czyśæca w ujêciu Borosa by³aby niepe³n¹, gdybyśmy nie 
uwzglêdnili faktu, wspomagaj¹cego orêdownictwa wiernych, którzy modl¹ 
siê za zmar³ych. W zwi¹zku z tym zagadnieniem powstaje jednak pewien 
problem. Mianowicie je¿eli oczyszczenie w czyśæcu jest wydarzeniem chwi-

31  Por. tam¿e, s. 246.
32  Por. tam¿e , s. 247
33  Por. tam¿e, s. 140; por. ten¿e, Istnienie wyzwolone, s. 101.
34  Por. Misterium mortis, s. 253.
35  L. Boros, Istnienie wyzwolone, s. 110; por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, Warszawa 1987, 

s. 356.
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li, to jaki jest sens naszej modlitwy za zmar³ych ? Boros, odpowiadaj¹c na to 
pytanie, jako punkt wyjścia przyjmuje twierdzenie, ¿e dla Boga wszystko jest 
teraźniejszości¹36. Tak wiêc „śmieræ cz³owieka, za którego siê modlimy i na-
sza modlitwa zbiegaj¹ siê razem”37. W zwi¹zku z powy¿szym stwierdzeniem, 
w ka¿dym momencie naszego czasu mo¿emy wspomagaæ zmar³ych w pod-
jêciu najwiêkszej decyzji ich ¿ycia.

Rekapitulacja rozwa¿añ na temat czyśæca w kontekście hipotezy koñcowej 
decyzji, sprowadza siê do nastêpuj¹cych konkluzji. Ukonstytuowanie czyśæ-
ca w śmierci czyni go uprzywilejowanym bytowo miejscem spotkania cz³o-
wieka z Bogiem. To spotkanie Boga w ognistym spojrzeniu Chrystusa jest 
najwy¿szym spe³nieniem naszej zdolności mi³owania, a jednocześnie naj-
straszliwszym cierpieniem naszej istoty. Jest w tym spotkaniu zawarta tajem-
nica oczyszczenia i wyzwolenia ku istnieniu, którego pocz¹tkiem jest śmieræ 
cz³owieka, a ostatecznym dope³nieniem dzieñ Paruzji. 

ZBAWIENIE JAKO OSOBOWA WSPÓLNOTA Z JEZUSEM 
CHRYSTUSEM

Wspó³czesn¹ eschatologiê chrześcijañsk¹ cechuje wyraźna tendencja do 
skupiania uwagi na osobowym centrum wydarzeñ ostatnich, którym jest 
Chrystus ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y38. W zbawczym dziele Jezusa Chry-
stusa, g³ównie zaś Jego misterium paschalnym, objawiony zosta³ przez Boga 
sens ludzkich dziejów. Zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzeniem 
daru zbawienia, wszechogarniaj¹cym wydarzeniem dotycz¹cym losu wszyst-
kich ludzi. Dzieje ludzkie s¹ dziejami spe³nienia siê tajemnicy zbawienia. 
Ocalaj¹ca moc Boga, objawiona w zmartwychwstaniu Chrystusa, jest obiet-
nic¹ ostatecznego spe³nienia losu cz³owieka. To ostateczne spe³nienie doko-
nuje siê w śmierci rozumianej nie tylko jako bierne doznanie, ale równie¿ jako 
czyn cz³owieka39. Centralnym punktem odniesienia jest pod tym wzglêdem 
śmieræ samego Chrystusa. Ewangelie ukazuj¹ j¹ jako oddanie siê w rêce Oj-
ca /£k 23,46/, „pójście do Ojca” /J 13,1; 14,2; 12-28; 16,5. 28/, „wype³nienie 
siê” /J 19,30/. W konsekwencji równie¿ ca³e ¿ycie cz³owieka mo¿e byæ rozu-
miane jako „umieranie wraz z Chrystusem” /Rz 6,3-11/, „oddawanie ¿ycia” 
/J 15,13/, „wyrzeczenie” /Mk 8,35; por. J 12,25/. Wszystkie te określenia mó-
wi¹ o umieraniu z Chrystusem jako aktywnym procesie urzeczywistniania 
siê ¿ycia, a¿ po jego spe³nienie. W akcie śmierci /2 Kor 4,10-12/ śmieræ jest 

36  Por. A. Valensin, O mojej wierze, Warszawa 1979, s. 50.
37  Por. L. Boros, Istnienie wyzwolone, s. 111.
38  Por. A. Nossol, Problem chrystologicznej interpretacji eschatologii, Zeszyty Naukowe KUL 21 [1978], 

s. 3-4, s. 3-9; por. ten¿e, Teologia bli¿sza ¿yciu, Opole 1984, s. 205-214.
39  Por. L. Rubio Moran, Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1982, s. 239, 247-250.
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oddaniem ¿ycia Bogu. Dokonuje siê w niej ostateczna radykalizacja odda-
nia praktykowanego w ci¹gu ¿ycia40. Pocz¹tkiem owego oddania jest sakra-
ment chrztu św.

Spe³nienie siê tajemnicy zbawienia pojêtej jako pojednanie wszystkich lu-
dzi z Bogiem wi¹¿e siê tak¿e z uwzglêdnieniem sytuacji ludzi niewierz¹cych, 
tzn. nie maj¹cych wiedzy odnośnie fundamentalnych prawd wiary, a tak¿e 
tych, do których nie dotar³o przepowiadanie Ewangelii. 

Kośció³ katolicki poprzez naukê Soboru Watykañskiego II przedstawi³ 
swoje stanowisko w tej kwestii. Sobór stwierdzi³, ¿e zjednoczenie z miste-
rium paschalnym Chrystusa jest mo¿liwe tak¿e dla niewierz¹cych, je¿eli po-
stêpuj¹ zgodnie ze swoim sumieniem /KDK 22/. Bóg, który pragnie zbawiæ 
wszystkich ludzi – stwierdza Sobór – nie jest daleko od tych, którzy szukaj¹ 
Go niejako po omacku i odnajduj¹ Jego wolê poprzez nakaz sumienia /KK 
16/. Sobór uznaje tak¿e mo¿liwośæ objawienia i zbawczej wiary nawet tam, 
gdzie nie dotar³o przepowiadanie Ewangelii lub gdzie z winy ludzkiej stra-
ci³a ona swoj¹ wiarygodnośæ. Z przedstawionych twierdzeñ Soboru wynika, 
¿e jedyn¹ przeszkod¹ do zbawienia mo¿e byæ z³a wola cz³owieka. W Konsty-
tucji Lumen Gentium Sobór wyraźnie podkreśla, „¿e nie dostêpuje jednak 
zbawienia, choæby by³ wcielony do Kościo³a ten, kto nie twierdz¹c w mi³ości 
pozostaje wprawdzie w ³onie Kościo³a „cia³em”, ale nie „sercem” /KK 14/. 
Jednak zawsze pozostaje nadzieja, ¿e moc Bo¿ej ³aski mo¿e przemieniæ z³¹ 
wolê, aby w pe³nej świadomości i wolności zwróci³a siê ku Bogu.

Uniwersalizm zbawienia, pojêty jako fundament nowej świadomości sote-
riologicznej Kościo³a wyra¿onej w nauczaniu Soboru Watykañskiego II, opie-
ra siê na dwóch przes³ankach. Jedn¹ z nich jest Objawienie Bo¿e, ukazuj¹ce 
Boga jako Tego, który wzywa do zbawienia /1 Tes 5,24/, pragnie, aby wszyscy 
ludzie byli zbawieni / 1 Tm 2,4 / przez uczestnictwo w odkupieñczym dzie-
le Chrystusa /Rz 2, 13 -15; Kol 1,14; Hbr 5,9; 1 P 1,18-19; 1 J 2,2/. 

Drug¹ przes³ankê stanowi¹ wypowiedzi wspó³czesnych przedstawicieli 
antropologii chrześcijañskiej, dotycz¹ce mo¿liwości przyjêcia przez ka¿de-
go cz³owieka daru zbawienia, który ofiaruje mu Chrystus. Recepcja tego daru 
przez cz³owieka jest pocz¹tkiem osobowej wspólnoty z Chrystusem.

Wśród wspó³czesnych teologów katolickich zarysowuje siê coraz wiêksza 
otwartośæ na mo¿liwośæ zbawienia ka¿dego cz³owieka. „Dziś pytamy, pisze 
K. Rahner, czy nie mo¿na ¿ywiæ nadziei, ¿e wszyscy ludzie zostan¹ zbawie-
ni. Tego rodzaju postawa jest owocem d³ugiej historii dojrzewania świado-
mości chrześcijañskiej, która zbli¿a siê powoli do ostatecznej i podstawowej 
nowiny Jezusa o zwyciêstwie Królestwa Bo¿ego”41. 

40  Por. J. Ratzinger, Eschatologia-śmieræ i ¿ycie wieczne, s. 254nn; por. K. Rahner, Zur Theologie des To-
des, Freiburg 1958, s. 29-30, 40-41, 85; por. L. Boros, Misterium mortis, s. 208.

41  K. Rahner, Die bleibende Bedeutung des II Vatikanischen Konzils, Freiburg 1966, Schriften XIV 
s. 317.
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Schoonenberg uwa¿a, ¿e stoimy dziś przed tajemnic¹ niezg³êbioności Bo-
ga i cz³owieka. Piek³o jest jak¹ś mo¿liwości¹ w nas, a zbawienie jeszcze wiêk-
sz¹ mo¿liwości¹ w Bogu”42. 

W nurcie antropologii chrześcijañskiej mieści siê tak¿e próba interpreta-
cji zagadnienia powszechności zbawienia, któr¹ podj¹³ L. Boros. Podstawê 
tej interpretacji stanowi rozwiniêta przez niego hipoteza ostatecznej decy-
zji, która określa pierwszy w pe³ni osobowy akt ludzki43. Rozwa¿anie pro-
blemu zbawienia ka¿dego cz³owieka w aspekcie hipotezy koñcowej decyzji 
wi¹¿e siê, zdaniem Borosa, z konieczności¹ uwzglêdnienia dwóch faktów. 
Z jednej strony istnieje potrzeba „uwydatnienia roli Chrystusa w dziele zba-
wienia i przeniesienie procesu ubóstwienia w dziedzinê osobowości, a wiêc 
upatrywanie zbawienia w osobowym zwi¹zku z Chrystusem i wyraźnej po-
stawie wobec Niego”44. Z drugiej jednak strony nale¿y liczyæ siê z trudności¹ 
zrozumienia przenikaj¹cej wszystko Bo¿ej woli zbawienia, zawartej w ka¿-
dym ludzkim bycie. 

W odniesieniu do pierwszego z wy¿ej wymienionych faktów, Boros twier-
dzi, ¿e ³aska Chrystusa, stanowi¹ca inicjatywê zbawcz¹ Boga, z któr¹ zwraca 
siê On do ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka, wywo³uje bardzo g³êboki oddźwiêk 
w duszy, budz¹c w niej intensywne, chocia¿ nie zawsze uświadomione d¹¿e-
nie do tajemniczego z nim zjednoczenia. Osobowe wezwanie Boga doma-
ga siê jednak osobowej odpowiedzi cz³owieka, który „ca³kiem świadomie 
i swobodnie anga¿uje swój byt ludzki, na rzecz czegoś określonego”45. ̄ ycie 
chrześcijañskie, sugeruje Boros, jest ¿yciem ³aski, a wiêc ¿yciem podlegaj¹-
cym ubóstwieniu, które dotyczy przede wszystkim osoby w jej duchowo-
ści. Zatem dokonuje siê ono na p³aszczyźnie mi³ości, świadomości i decyzji. 
A wiêc na p³aszczyźnie tego, co osobowe. ¯aden cz³owiek, stwierdza Boros, 
nie zostaje ubóstwiony ani odtr¹cony bez wyraźnej w³asnej decyzji. Dokonu-
je siê to jedynie przez osobowy zwi¹zek z Jezusem Chrystusem46. Ta wyraźna 
postawa wobec Chrystusa zapocz¹tkowana podczas ziemskiego ¿ycia, sta-
nowi w ujêciu Borosa podstawê do ostatecznego wyboru zbawiciela w pe³nej 
świadomości i wolności w momencie śmierci. Zatem ostatni wybór cz³owie-
ka mo¿na by przyj¹æ za sumê wszystkich wyborów Boga, których dokony-
wa³ w swoim ¿yciu.

Interpretacja teologiczna treści drugiego z wymienionych przez Boro-
sa faktów, odnosi siê do sytuacji cz³owieka, który podczas ziemskiego ¿ycia 
pozbawiony zosta³ bezpośredniego odniesienia do Chrystusa. Jego zdaniem 
ró¿ne mog¹ byæ przyczyny tego zjawiska. Do najwa¿niejszych z nich Boros 

42  P. Schoonenberg, Wierzê w ¿ycie wieczne, art. cyt., s. 68.
43  Por. L. Boros, Misterium mortis, s. 50-51, 63, 99.
44  Tam¿e, s. 225; ten¿e, In Menschen Gott begegenen, Maintz 1967, s. 142; por. A. Nossol, Teologia na 

us³ugach wiary, Opole 1978, s. 339.
45  L. Boros, Misterium mortis, s. 224.
46  Por. tam¿e.
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zalicza: niewiedzê, niewiarê, wychowanie, wp³yw środowiska, upośledzenie 
czy fa³szywe ideologie. Wszystkie te przyczyny s¹ wynikiem „projekcji tkwi¹-
cej w bycie potrzeby Absolutu w ca³kowicie odmienne idee, realia i instytucje, 
którym nastêpnie s³u¿y z religijnym oddaniem. W zachowaniu tym pojawia 
siê wewnêtrzne, pojêciowo wprawdzie nie wypracowane i nie wyra¿one reflek-
syjnie ale zupe³nie realne przekonanie o istnieniu osobowego Boga”47. W tym 
kontekście hipoteza koñcowej decyzji stwarza mo¿liwośæ ostatecznego ukon-
stytuowania wszystkich d¹¿ności cz³owieka na Chrystusa, który nadaje im 
nowy zbawczy sens w momencie śmierci. Sytuacja ta stanowi fundament zba-
wienia. Jest wejściem w osobow¹ wspólnotê z Jezusem Chrystusem. 

Analiza mo¿liwości odniesieñ cz³owieka wzglêdem daru zbawienia, który 
ofiaruje mu Chrystus, prowadzi do nastêpuj¹cej konkluzji. Hipoteza koñco-
wej decyzji otwiera przed wszystkimi ludźmi mo¿liwośæ zajêcia osobowego 
stanowiska wobec Boga, w momencie śmierci. 

PRÓBA OCENY ESCHATOLOGII BOROSA

Rekapitulacja rozwa¿añ teologicznych dotycz¹cych problemu zmartwych-
wstania cz³owieka, daje mo¿liwośæ oceny tej nowej próby spojrzenia na mi-
sterium śmierci. Punkt wyjścia dla tej refleksji, stanowi twierdzenie Borosa, 
zgodnie z którym moment śmierci jawi siê jako pocz¹tek zmartwychwstania. 
Stwierdzenie to wynika z subiektywnego przekonania naszego autora, odno-
śnie zbie¿ności wydarzenia śmierci pojêtej jako pocz¹tek zmartwychwstania 
cz³owieka ze śmierci¹ i zmartwychwstaniem Chrystusa.

W tym kontekście, za koncepcj¹ Borosa, wydaj¹ siê przemawiaæ pewne 
teksty biblijne. I tak na przyk³ad, św. Pawe³ spodziewa siê byæ natychmiast 
po śmierci z Chrystusem /Flp 1,23/. Śmieræ cz³owieka, bêd¹ca partycypa-
cj¹ w śmierci Chrystusa, staje siê uczestnictwem w Jego zmartwychwstaniu 
/Rz 6,4-5; 1 Kor 15,21/48. Podobn¹ interpretacjê mo¿na zastosowaæ do sceny 
na Golgocie i s³ów Chrystusa: „Dziś ze mn¹ bêdziesz w raju” /£k 23,43/.

Koncepcja ta znalaz³a równie¿ potwierdzenie w wierze Kościo³a, wyra-
¿onej w przekonaniu wiernych o uwielbieniu i wniebowziêciu Maryi „wraz 
z dusz¹ i cia³em” w momencie Jej śmierci,49 oraz o wstawiennictwie świêtych, 
wierni bowiem prosz¹c Świêtych o wstawiennictwo, modl¹ siê nie tylko do 
ich dusz, ale do Świêtego jako integralnego cz³owieka50. 

Innym wa¿nym elementem, wynikaj¹cym z hipotezy Borosa, jest pro-
blem interpretacji zmartwychwstania w dniu Paruzji. Zdaniem naszego au-

47  Tam¿e, s. 223.
48  Cz. Bartnik, Wieczne trwanie istoty ludzkiej w świetle filozofii i teologii, AK 39 [1982], 159-169.
49  Por. Breviarum Fidei, VI 105.
50  Por. tam¿e, IX 44.
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tora „chocia¿ zmartwychwstanie ma miejsce po śmierci, jednak¿e nie jest 
on jeszcze dokoñczone. Zmartwychwstanie cia³a wymaga przekszta³cone-
go i przemienionego świata jako swej przestrzeni bytowej”51. Zatem cz³owiek 
swoje cielesne zmartwychwstanie mo¿e prze¿yæ w pe³ni dopiero wtedy, gdy 
dokona siê przemiana świata. Dlatego ostatecznym spe³nieniem siê zmar-
twychwstania, którego pocz¹tkiem jest moment śmierci, bêdzie dopiero dzieñ 
Paruzji.

Boros w oparciu o teoriê „ostatecznego wyboru” w nowy sposób ujmuje 
tak¿e naukê o czyśæcu. Tradycyjna teologia katolicka mówi³a o czyśæcu jako 
o stanie oczyszczenia, ale pos³ugiwa³a siê kategoriami sprawiedliwości karz¹-
cej i fizycznego bólu. Boros konstytuuje czyściec w śmierci, czyni¹c go uprzy-
wilejowanym bytowo miejscem spotkania cz³owieka z Bogiem. Taka wizja 
czyśæca zmierza zdecydowanie w kierunku kategorii osobowych. Cz³owiek 
doświadcza „intensywnego” oczyszczenia w spotkaniu z Bogiem. Mo¿e byæ 
ono bolesne, ale zawsze prowadzi do przemiany.

Hipoteza Borosa pozwala tak¿e przezwyciê¿yæ liczne trudności zwi¹za-
ne z dyskutowanym od dawna zagadnieniem nieśmiertelności duszy i zmar-
twychwstania cia³a. Toruje drogê do dialogu z teologi¹ protestanck¹. Znalaz³o 
to swój wyraz w ekumenicznym opracowaniu „wspólnej wiary chrześcijañ-
skiej”52. 

Mimo wielu wy¿ej wymienionych elementów pozytywnych, koncepcja 
Borosa nasuwa tak¿e wiele w¹tpliwości. T¹ zasadnicz¹ w¹tpliwości¹ jest de-
precjacja ca³ości ¿ycia ludzkiego jako czasu zas³ugiwania na zbawienie, na 
rzecz decyzji, któr¹ cz³owiek podejmuje w momencie śmierci, określaj¹c osta-
tecznie swoje istnienie.

Kolejnym problemem referowanych pogl¹dów na temat śmierci jest brak 
określenia charakteru kontaktu duszy z ca³ości¹ materialnego świata w mo-
mencie śmierci zapocz¹tkowuj¹cej zmartwychwstanie cz³owieka. Teoria Bo-
rosa zdaje siê nadawaæ tej relacji charakter panteistyczny. 

Trudnośæ sprawia tak¿e pogodzenie koncepcji śmierci, traktowanej ja-
ko „pocz¹tek” zmartwychwstania, z nauk¹ Kościo³a o zmartwychwstaniu 
w dniu ostatecznym 53.

Teoria Borosa pozbawiona jest tak¿e argumentacji opartej na tradycji pa-
trystycznej. Jest ona zbyt skrypturystyczna w wielu miejscach. Jego interpre-
tacja tematów biblijnych pozostaje zbyt jednoznaczna i nie przekonywuj¹ca, 
a nawet ma³o uzasadniona (np. £k 23,43 ).

51  L. Boros, Czy ¿ycie ma sens ?, art. cyt. s. 210.
52  Die individuelle Auferstehung von den Toten erfolgt mit dem und im Tod. Ch. Schutz. Vollendung. 

w: Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube. Hrsg. J. Feiner, L. Vischer. 14. Aufl. Fre-
iburg – Zurich 1978, s. 541-542.

53  Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach cz³owieka i wszechświata, Lublin 1988, s. 324; por. 
E. Kopeæ, Zmartwychwstanie Jezusa jako fakt realny, w: Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, Lublin 
1988, s. 253 – 254.
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Istotnym wydaje siê byæ równie¿ fakt, ¿e koncepcja śmierci, jako momen-
tu ostatecznej decyzji cz³owieka, nie jest oryginaln¹ myśl¹ Borosa. Ma ona 
swoich prekursorów w historii teologii54. 

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo pewnych w¹tpliwości, refleksja 
teologiczna Borosa nad problemem zmartwychwstania cz³owieka daje szereg 
ciekawych rozwi¹zañ, które z pewności¹ w istotny sposób rzutuj¹ na określe-
nie charakteru trwania cz³owieka po śmierci.

54  O zmartwychwstaniu jako wydarzeniu dokonuj¹cym siê w śmierci cz³owieka mówi³a tak¿e protestanc-
ka teologia dialektyczna; por. A. d’ Ales, La lucidite des morts, Etudes 214 [1933], s. 314-317; P. Glo-
rieux, Endurcissement final et graces derniers, Nouvelle Revue Theologique 39 [1932], s. 865-892.
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Dzieje Tomasza, apokryf ciesz¹cy siê wielk¹ popularności¹ w staro¿ytności 
chrześcijañskiej, jak świadcz¹ o tym t³umaczenia na ró¿ne jêzyki, opowiada 
o podró¿ach aposto³a Tomasza po Indiach i o jego śmierci. Oryginalnym 
jêzykiem apokryfu by³ prawdopodobnie syryjski. Do naszych czasów tekst 
dotar³ w wersji syryjskiej oraz w wersji greckiej1. Syryjski tekst Dziejów Toma-
sza zosta³ przekazany przez piêæ manuskryptów:

1. Sinai 30, V/VI wiek2.
2. British Museum, add. 14645, 936 r3.
3. Mosul Nr 86, 1711/1712 r.
4. Sachau Nr 222, Berlin, 1881 r4.
5. Cambridge, add. 2822, 1883 r.
Przyjmuje siê, ¿e choæ Dzieje Tomasza pochodz¹ z III wieku, to zawieraj¹ wiele 

wcześniejszych elementów z II wieku. Pierwotne tendencje gnostyckie, obecne 
w apokryfie, zosta³y z³agodzone w nastêpnych redakcjach. Fragmentem, któ-
ry od samego pocz¹tku zwróci³ uwagê uczonych jest tzw. Hymn o Perle5, śpie-
wany przez aposto³a Judê Tomasza w wiêzieniu. Uwagê syrologów i badaczy 
staro¿ytności chrześcijañskiej zwróci³ archaizm tekstu, zapo¿yczenia z ter-
minologii irañskiej oraz teologia lub teologie obecne w hymnie.

Sama treśæ hymnu ma charakter narratywny. Ma³y ksi¹¿e (ze wzglêdu na 
w³¹czenie utworu do dziejów Tomasza, jest nim sam Aposto³ Tomasz) zo-
staje wys³any przez rodziców do Egiptu po per³ê, która jest strze¿ona przez 

HYMN O PERLE

1  Polskie t³umaczenie wersji greckiej: Dzieje Świêtego Tomasza Aposto³a, t³. L. Rzymowska, Wroc³aw 2002.
2  A. Smith Lewis, Acta Mythologica Apostolorum, w: Horae Semiticae III i VI, London 1904.
3  W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, I-II, London-Edinburgh 1871.
4  P. Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, III, Parisiis 1892.
5  Bibliografia poświêcona Hymnowi jest bardzo obszerna. Zob. wydanie krytyczne Hymnu i obszerne stu-

dium tekstu w P.-H. Poirier, L’Hymne de la Perle des Actes de Thomas. Introduction, texte, traduction, commentaire, 
Louvain-la-Neuve 1981.
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straszliwego wê¿a. Po wype³nieniu misji ksi¹¿ê zostanie dziedzicem króle-
stwa. Maj¹ mu o tym przypominaæ s³owa umowy wypisane w jego sercu. Przed 
opuszczeniem pa³acu ma³y ksi¹¿ê zostawia wspania³e królewskie szaty, za-
biera drogocenny pakunek przygotowany przez rodziców i w towarzystwie 
opiekunów-przewodników wyrusza do Egiptu. 

Szlak prowadzi przez wielkie miasta handlowe staro¿ytnego Wschodu. 
W Egipcie osiedla siê w pobli¿u wê¿a i czeka na okazjê, aby zabraæ per³ê. Po-
znaje te¿ m³odzieñca, który nale¿y do jego rasy i staje siê jego towarzyszem. 
Aby ukryæ cel swojego pobytu przed miejscowymi, ksi¹¿ê ubiera siê w ich sza-
ty. Mieszkañcy nie daj¹ siê jednak oszukaæ. Podstêpnie daj¹ mu spróbowaæ 
miejscowe pokarmy. Pod ich wp³ywem m³odzieniec zapomina o swej misji 
i zapada w sen.

Rodzice ksiêcia zwo³uj¹ wielk¹ naradê w królestwie, aby ratowaæ syna. Wy-
sy³aj¹ list, podpisany przez wszystkich dostojników, w którym przypomina-
j¹ ksiêciu kim jest i po co wyruszy³ do Egiptu. List pod postaci¹ or³a leci a¿ 
do niego i budzi go ze snu. Ksi¹¿ê przypomina sobie kim jest, usypia wê¿a, 
zabiera mu per³ê i wyrusza w drogê powrotn¹.

Przez zaufanych pos³añców, rodzice wysy³aj¹ mu na spotkanie szatê kró-
lewsk¹, która staje siê dla niego jakby zwierciad³em. Okryty ni¹ przekracza 
bramê pa³acu, oddaje cześæ ojcu i do³¹cza do grona dostojników. Misja zo-
sta³a zrealizowana i stosownie do obietnicy ksi¹¿ê staje siê dziedzicem kró-
lestwa.

Ta na pozór prosta historia posiada wiele interpretacji. Temat ksiêcia wy-
ruszaj¹cego na poszukiwanie per³y zdradza³by pochodzenie judeo-chrze-
ścijañskie i syryjskie hymnu. Z drugiej strony tekst zawiera praktycznie ca³y 
gnostycki mit o upadku i zbawieniu. Inni, maj¹c na uwadze miejscowości, 
które pojawiaj¹ siê w tekście (Sarbug, Babilonia, Maiszan) odczytuj¹ hymn 
w kluczu manichejskim. Pojawi³y siê te¿ twierdzenia o niechrześcijañskim 
pochodzeniu hymnu, którego autorem by³by np. wyznawca religii perskiej. 
Wreszcie, istnieje tak¿e interpretacja, która widzi w hymnie historiê duszy, 
która po upadku zostaje odkupiona przez Chrystusa (Nicetas z Tesaloniki)6. 
Przyjmujemy za Antonio Orbe tezê, ¿e Hymn o Perle przedstawia gnozê chrze-
ścijañsk¹, której momentem szczytowym by³aby iluminacja Jezusa podczas 
chrztu w Jordanie. Interpretacja hymnu w sensie gnostyckim nie rozwi¹zu-
je wszystkich trudności tekstu i nie wyklucza oczywiście innych mo¿liwych 
lektur, ale wydaje siê byæ najlepszym kluczem pozwalaj¹cym na zrozumie-
nie tekstu.

Poni¿sze t³umaczenie z jêzyka syryjskiego opiera siê na wydaniu krytycz-
nym P.-H. Poirier, L’Hymne de la Perle des Actes de Thomas. Introduction, texte, tra-
duction, commentaire, Louvain-La-Neuve 1981, 329-336. 

6  Wiêcej w studium P.-H. Poirier.
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Hymn7 aposto³a Judy Tomasza8,
kiedy przebywa³ w Indiach

Misja

1.  Kiedy by³em ma³ym dzieckiem9

   i mieszka³em w moim Królestwie, domu mojego Ojca,
2.  i w bogactwie i rozkoszach
   moich ¿ywicieli przebywa³em,
3.  ze Wschodu, naszej ojczyzny,
   rodzice moi, wyposa¿ywszy mnie, w podró¿ mnie wyprawili.
4.  Z bogactw naszego skarbca
   hojnie zwi¹zali dla mnie pakunek.
5.  Wielki by³ i zarazem lekki10,
   tak bym unieśæ go zdo³a³ sam jeden.
6.  By³ ze z³ota z Bet-Elaye,
   ze srebra wielkiej Gazak,
7.  z chalcedonów Indii
   i z têczowych kamieni z Bet-Kuszan11.
8.  I przewi¹zali mnie diamentem,
   który przecina ¿elazo.

7  W jêzyku syryjskim  (madrāšā), co tradycyjnie t³umaczy siê jako hymn lub pieśñ. Ten poetycki 
rodzaj literacki by³ bardzo popularny wśród chrześcijan syryjskich. Madrāše by³y śpiewane g³ównie 
podczas liturgii. S³u¿y³y do przekazywania prawd wiary, s³awienia cnót świêtych oraz nauki obycza-
jów. By³y ulubion¹ form¹ św. Efrema, którego późniejsza tradycja nazwa³a „Harf¹ Ducha św.”. 

8  Pewne tradycje przedstawiaj¹ Tomasza jako aposto³a Edessy lub Partów. Z kolei apokryficzne Dzieje Apo-
sto³a Tomasza mówi¹ o nim jako apostole Indii. Misja Tomasza da³aby pocz¹tek tzw. „chrześcijanom św. 
Tomasza” na wybrze¿u malabarskim. Tekst apokryfu nazywa go wiele razy Juda Tomasz Bliźniak (gr. Di-
dymos), określenie bardzo popularne wśród tradycji syryjskiej. Tomasz pojawia siê w wielu apokryfach. 
Interesowali siê nim gnostycy (zob. Biblioteka z Nag Hammadi) i pisarze chrześcijañscy. Intrygowa³ 
ewangeliczny przydomek Tomasza Didymos (J 20, 24), zw³aszcza gnostyków. Prolog Ewangelii Tomasza 
mówi, ¿e „to s¹ tajemne s³owa, które Jezus ¿ywy wypowiedzia³, a zapisa³ je Didymos Juda Tomasz”
(32, 10-12). S³owami „Ja nie jestem twoim nauczycielem, poniewa¿ wypi³eś i napoi³eś siê ze źród³a ki-
pi¹cego, które ja odmierzy³em” (35, 5-7) Jezus potwierdza szczególn¹ rangê aposto³a. Tomasz mo¿e 
bezpośrednio czerpaæ ze źród³a gnozy, bardziej jako partner-bliźniak (Didymos) Jezusa ni¿ Jego uczeñ. 
Tylko on jest godny, aby poznaæ „trzy s³owa” (35, 7-8), które przekazuje mu Jezus. W³aśnie Judasz To-
masz śpiewa Hymn o Perle.

9  Narrator, ksi¹¿ê, który uto¿samia siê z aposto³em Tomaszem w kontekście Dziejów Tomasza, jest ma³ym 
dzieckiem. Termin  jest czêsto u¿ywany w tradycji syryjskiej na określenie Adama w raju. Adam 
jest „niedoświadczony”, jest jak „ma³e dziecko”. Przeciwieñstwem jest , „ten, który jest zdol-
ny do rozeznania”. W³aśnie „brak doświadczenia”, , by³ przyczyn¹ upadku Adama. Idea 
dzieciêctwa Adama w raju jest bardzo bliska św. Ireneuszowi. Bóg stworzy³ pierwszego cz³owieka jako 
dziecko, aby wzrastaj¹c doszed³ do doskona³ości. Z³y wybór, źle u¿yty dar wolności, a w konsekwen-
cji dzieciêce niepos³uszeñstwo, doprowadzi³o do wypêdzenia Adama z raju. Bóg jednak nigdy nie opuści³ 
swoje dziecko, ale ofiarowa³ mu wszystko, w³¹cznie z w³asnym Synem, aby w ci¹gu historii móg³ staæ siê 
prawdziwie Bo¿ym dzieckiem (zob. Wyk³ad wiary prawdziwej 12; Przeciwko herezjom IV, 37-39). O antropo-
logii Ireneusza zob. A.Orbe, Antropología de san Ireneo, BAC 286, 2Madrid 1997, zw³aszcza ss. 204-225.

10  Por. Mt 11, 30.
11  Por. Gn 10, 8 (Gn 2, 13). „Têczowych kamieni”, por. J. Ménard, Le Chant de la Perle, Paris 1991, 42. Hymn 

przedstawia obraz kupca, który przygotowuje siê do drogi.
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9.  Potem zdjêli ze mnie wspania³¹ szatê12,
   jak¹ w swojej mi³ości uczynili dla mnie,
10. tak¿e p³aszcz purpurowy,
   utkany stosownie do mojego wzrostu.
11. I zawarli ze mn¹ umowê,
   i wypisali j¹ w moim sercu, bym nie zapomnia³:
12. „Jeśli zejdziesz do Egiptu13

   i przyniesiesz Per³ê jedyn¹14,
13. która le¿y pośrodku morza,
   w pobli¿u wê¿a sycz¹cego,
14. wówczas w³o¿ysz znowu twoj¹ wspania³¹ szatê 
   i twój p³aszcz, który j¹ spowija,
15. i razem z twoim bratem, naszym drugim,
   zostaniesz dziedzicem15 w naszym Królestwie”16.

Podró¿ do Egiptu

16. Opuści³em Wschód i zst¹pi³em,
   a dwaj opiekunowie mi towarzyszyli17,
17. poniewa¿ droga by³a niebezpieczna i trudna,
   a ja dzieckiem ma³ym, aby j¹ przebyæ.
18. Przekroczy³em granice Maiszanu,
   gdzie spotykaj¹ siê kupcy ze Wschodu,

12  Centralna idea hymnu. Ksi¹¿ê w³o¿y tê szatê, i p³aszcz z purpury, dopiero po wype³nieniu misji. Kró-
lewska szata jest przeciwieñstwem tej, któr¹ za³o¿y w Egipcie. Opis wspania³ości królewskiej szaty przy-
pomina tradycje rozpowszechnione w świecie syryjskim o Adamie w raju: nosi³ tam „szaty królewskie” 
lub „szaty świat³ości”, które utraci³ po wypêdzeniu z raju, zob. La cueva de los tesoros, III, 14-17, Madrid 
2004, 94; Ephrem, Commentaire sur la Genèse, 2, 14, CSCO 152, 33; Id., Hymnes sur le Paradis 6, 9, CSCO 174, 
84-85. O bogatej symbolice szaty, zob. E. Haulotte, Symbolique du vêtement dans la Bible, Paris 1966; J.J. Ay-
án Calvo, Biblia y Liturgia en la Catequesis patrística, w: Formación bíblica y litúrgica, Madrid 2000, 35-60. We-
d³ug teologii syryjskiej wcielenie Chrystusa jest „ubraniem cia³a”, zob. R. Murray, Symbols of Church and 
Kingdom. Study in Early Syriac Tradition, Cambridge 1975, 310-312.

13  Hymn przedstawia negatywny obraz Egiptu, w³aściwy tradycji judeo-chrześcijañskiej. 
14  „Per³a jedyna” przypomina tê z przypowieści Mt 13, 46. Tak¿e logion 76 Ewangelii Tomasza, który po-

siada wiele elementów wspólnych z Hymnem o Perle, mówi o kupcu, który sprzeda³ pakunek, aby ku-
piæ per³ê, któr¹ znalaz³. Jednak w naszym hymnie per³a jest jedynie zwyk³ym obiektem poszukiwania. 
Nie rozwija bogatej symboliki, jak¹ posiada³a w tradycji syryjskiej. Zob. C. Vona, La „margarita preciosa” 
nell’interpretazione di alcuni scrittori ecclesiastici, w: Divinitas 1 (1957) 118-160; F. Graffin, Les hymnes sur la perle 
de saint Ephrem, w: Orient Syrien 12 (1967) 129-150; Id., Le thème de la perle chez Jacques de Saroug, w: Orient Syrien 
12 (1967) 355-370. 

15  W³aściwym celem misji nie jest, jakby siê wydawa³o na pierwszy rzut oka, zdobycie per³y, ale odziedzi-
czenie Królestwa.

16  Podró¿ syna królewskiego ze Wschodu, krainy świat³a, do Egiptu, który tradycyjnie jest symbolem grze-
chu i z³a, w myśli gnostyckiej jest obrazem przyjścia Zbawiciela z nieba na ziemiê, aby zbawiæ swój ko-
śció³, per³ê, który jest w mocy śmierci, wê¿a. Ojciec i matka to Pierwszy Cz³owiek i Pierwsza Kobieta, 
czyli gnostycki Bóg najwy¿szy widziany jako dwa eony (mêski i ¿eñski) tworz¹ce syzygiê. Starszy brat 
Zbawiciela jest jednym z dwóch aspektów gnostyckiego pojêcia Syna. Jeden aspekt podkreśla imma-
nencjê Syna wobec Ojca: Syn jako Drugi Cz³owiek lub Nous; drugi aspekt podkreśla rolê kosmologicz-
n¹ i soteriologiczn¹ Syna: Syn jako Trzeci Cz³owiek lub Logos. Ten ostatni by³by bohaterem naszego 
Hymnu. Zob. A. Orbe, Cristología gnóstica, I, 384, Madrid 1976, 548-550.

17  Chodzi prawdopodobnie o anio³ów stró¿ów.
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19. dotar³em do kraju Babilonii
   i wszed³em w mury Sarbug18.
20. Zst¹pi³em do Egiptu
   i moi towarzysze od³¹czyli siê od mnie19.

Zapomnienie i sen

21. Poszed³em prosto do wê¿a,
   i zamieszka³em w pobli¿u jego nory,
22. <czekaj¹c> a¿ sen go zmorzy i zaśnie
   i bêdê móg³ mu zabraæ moj¹ Per³ê.
23. A poniewa¿ by³em sam jeden, w pojedynkê,
   obcy by³em dla moich towarzyszy z gospody.
24. Ujrza³em tam syna z mojej rasy,
   syna mo¿nych, potomka Wschodu20,
25. m³odzieñca piêknego i pe³nego wdziêku, namaszczonego.
26. Przyszed³ i przy³¹czy³ siê do mnie.
27. I uczyni³em go moim powiernikiem,
   przyjacielem, z którym dzieli³em siê moim towarem.
28. Ostrzeg³em go przed Egipcjanami
   i przed towarzystwem nieczystych.
29. I w³o¿y³em ich szaty21,
   aby nie podejrzewali mnie, ¿e przyby³em z daleka,
30. by zabraæ Per³ê,
   i aby nie obudzili wê¿a przeciwko mnie.
31. Ale w taki czy inny sposób
   rozpoznali, ¿e nie pochodzê z ich kraju.
32. Przy³¹czyli siê do mnie podstêpnie,
   i dali mi nawet spróbowaæ ich po¿ywienia.
33. Zapomnia³em, ¿e by³em synem królewskim
   i s³u¿y³em ich królowi.

18  W opisie drogi do Egiptu niektórzy widzieli manichejskie źród³o hymnu: Babilonia by³a miejscem 
dzia³alności i mêczeñstwa Maniego, zaś Maiszan miejscem sk¹d pochodzi³. Zob. J. Ménard, dz. cyt., 22-
-23.

19  Przybycie do Egiptu oznacza w³aściwy pocz¹tek misji, dlatego towarzysze opuszczaj¹ ksiêcia, który 
musi sam stawiæ czo³o wê¿owi.

20  Byæ mo¿e chodzi o Jana Chrzciciela (Ireneusz, Przeciw Herezjom I, 30, 11-2) lub te¿ jednego z pneumaty-
ków, którego Jezus przychodzi, aby zbawiæ.

21  W myśli gnostyckiej jest to moment wcielenia i pojawienia siê wśród ludzi. Szata oznacza ludzk¹ natu-
rê. W³o¿enie tej szaty widziane jest jako degradacja, poniewa¿ stawia Zbawiciela na tym sam poziomie, 
co ludzi, których ma zbawiæ. Ten pierwszy moment misji, na pozór nieu¿yteczny, poniewa¿ przedsta-
wia Zbawiciela zdegradowanego i pogr¹¿onego w śnie, znajduje kontynuacjê w drugiej czêści misji, 
tym razem o niezywk³ej skuteczności. Te dwa momenty odpowiadaj¹ dwóm etapom z ¿ycia Chrystu-
sa, o których mówi¹ ewangelie: ¿ycie ukryte od narodzenia do chrztu oraz od chrztu do zmartwych-
wstania.
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34. Zapomnia³em te¿ o Perle,
   po któr¹ wys³ali mnie moi rodzice.
35. I od ciê¿kości ich pokarmu
   zapad³em w g³êboki sen.

List i przebudzenie

36. Jednak o wszystkim, co mi siê przytrafi³o,
   wiedzieli moi rodzice i cierpieli z mojego powodu.
37. Og³oszono w naszym królestwie,
   ¿e wszyscy maj¹ stawiæ siê u naszej bramy.
38. Królowie i ksi¹¿êta Partów,
   i wszyscy dostojnicy Wschodu.
39. I przygotowali plan w mej sprawie,
   abym nie pozosta³ w Egipcie.
40. Napisali do mnie list22

   i ka¿dy z wielkich z³o¿y³ na nim swoje imiê:
41. „Od twojego Ojca, Króla królów,
   i od twojej Matki, w³adczyni Wschodu,
42. oraz od brata twojego, naszego drugiego,
   tobie, naszemu synowi, który przebywa w Egipcie, pozdrowienie.
43. Zbudź siê i wstañ z twojego snu,
   i pos³uchaj s³ów naszego listu.
44. Przypomnij sobie, ¿e jesteś synem królewskim,
   spójrz na niewolê, komu s³u¿y³eś.
45. Wspomnij na Per³ê,
   po któr¹ zst¹pi³eś do Egiptu.
46. Przypomnij sobie twoj¹ wspania³¹ szatê
   i wspomnij na twój świetny p³aszcz,
47. abyś móg³ je przywdziaæ i nimi siê przyozdobiæ,
   poniewa¿ twoje imiê zosta³o odczytane w ksiêdze bohaterów,
48. i z twoim bratem, naszym namiestnikiem,
   wraz z nim bêdziesz w naszym Królestwie”.
49. I mój list by³ listem,
   który król opieczêtowa³ w³asn¹ prawic¹,
50. <aby chroniæ go> przed niegodziwcami, potomstwem Babilonii,
   i okrutnymi demonami Sarbug.
51. Wzbi³ siê na podobieñstwo or³a,
   króla wszystkich ptaków.

22  List, który stanowi prze³om w misji, odpowiada g³osowi z nieba, który Chrystus s³yszy w czasie chrztu 
wed³ug tradycji ewangelicznej. W ewangelii mowa jest o go³êbicy i g³osie, w Hymnie – o liście w formie 
or³a. Jednak cel jest ten sam: oświeciæ, tj. objawiæ prawdziw¹ to¿samośæ Jezusa i jego misjê.
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52. Lecia³ a¿ usiad³ przy mnie23

   i ca³y sta³ siê mow¹.
53. Na jego g³os i na szmer jego ruchów,
   obudzi³em siê i wsta³em z mojego snu.
54. Chwyci³em go i uca³owa³em,
   z³ama³em pieczêæ i przeczyta³em.
55. Jak to, co mia³em wyryte w moim sercu
   by³y s³owa mojego listu.
56. Przypomnia³em sobie, ¿e by³em synem królewskim,
   i ¿e moje szlachetne urodzenie d¹¿y do swej natury.
57. Przypomnia³em sobie Per³ê,
   po któr¹ wys³ano mnie do Egiptu24.
58. I zacz¹³em zaklinaæ
   wê¿a straszliwego i sycz¹cego.
59. Sprawi³em, ¿e zamkn¹³ oczy i zapad³ w sen,
   albowiem wymówi³em nad nim imiê mojego Ojca
60. tak¿e imiê naszego drugiego
   i mojej Matki, królowej Wschodu.
61. Zabra³em Per³ê
   i wyruszy³em w drogê powrotn¹ do domu mojego Ojca.
62. Ich strój brudny i nieczysty
   zrzuci³em z siebie i zostawi³em w ich kraju25.

Powrót

63. I tak obra³em drogê, aby pójśæ prosto
   do świat³a naszej ojczyzny, Wschodu.
64. A list mój, ten, który który mnie obudzi³,
   znalaz³em przede mn¹ na drodze.
65. I tak jak zbudzi³ mnie swoim g³osem,
   tak teraz prowadzi³ mnie swoim świat³em,
66. poniewa¿ jedwab królewski
   jaśnia³ przede mn¹ swoim wygl¹dem.
67. G³osem swoim i przewodnictwem

23  Odpowiada zst¹pieniu Ducha św. pod postaci¹ go³êbicy w czasie chrztu wed³ug tradycji ewangelicz-
nej.

24  Chrzcielna iluminacja, czyli gnoza, budzi w Chrystusie świadomośæ jego boskiej godności i zbawczej 
misji. Jest mistrzem i zbawicielem per³y, tj. pneumatycznego kościo³a, ciemiê¿onego przez śmieræ (w¹¿, 
nieprzyjaciel). Podobnie ma siê z ka¿dym gnostykiem: dziêki iluminacji z wysoka uświadamia sobie 
jaka jest jego prawdziwa istota (ma w sobie boski element) i pragnie wyzwoliæ siê z niewoli cia³a i ma-
terii.

25  Zbawiciel pozostawia w grobie szatê, czyli ludzk¹ naturê, któr¹ przyj¹³, aby dzia³aæ w Egipcie, tj. w świe-
cie. Odrzuca w ten sposób zmartwychwstanie cia³a, które negowali gnostycy. Materialne cia³o nie jest 
przedmiotem zbawienia i nadaje siê jedynie do zniszczenia.
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   ponagla³ mnie tak¿e do pośpiechu,
68. a jego mi³ośæ pcha³a mnie do przodu.
69. Wyruszy³em, min¹³em Sarbug,
   zostawi³em Babiloniê po lewej stronie,
70. i wkroczy³em do wielkiego Maiszanu,
   portu kupców,
71. który le¿y na brzegu morza.

Szata królewska

72. Moj¹ wspania³¹ szatê, któr¹ niegdyś zdj¹³em,
   i mój p³aszcz, który j¹ okrywa³,
73. z wy¿yn Hyrkanii, 
   moi rodzice pos³ali do tego miejsca
74. przez skarbników,
   którzy dla swej wierności godni byli zaufania.
75. I kiedy nie pamiêta³em ju¿ jej świetności –
   ma³ym dzieckiem by³em bowiem, kiedy zostawi³em j¹ u mojego Ojca –
76. nagle, kiedy stan¹³em przed ni¹,
   szata wyda³a mi siê lustrzanym odbiciem mnie samego.
77. Ujrza³em j¹ w ca³ości
   i otrzyma³em wszystko w niej.
78. Albowiem dwóch nas by³o, kiedy byliśmy rozdzieleni,
   a teraz znowu byliśmy jednym w jednym kszta³cie26.
79. Tak¿e skarbników, którzy mi j¹ przynieśli,
   widzia³em w podobny sposób:
80. chocia¿ dwóch ich by³o27, jednego byli kszta³tu28,
   poniewa¿ jeden znak królewski by³ wypisany na nich,
81. <znak> r¹k tego, który zwróci³ mi,
   za ich pośrednictwem, mój skarb i moje bogactwo,
82. moj¹ wspania³¹ szatê ozdobn¹,
   ustrojon¹ przepysznymi kolorami,
83. z³otem i berylami,
   chalcedonami, agatami
84. i ró¿nokolorowymi sardonikami;

26  Chrystus Zbawiciel jako osoba jest identyczny z Synem jednorodzonym, który pozosta³ u Ojca, w Hym-
nie symbolizowanym przez szatê. Ró¿ni ich jedynie relacja jeśli chodzi o stworzenie i odkupienie świa-
ta. Na koñcu podró¿y Zbawiciel uto¿samia siê z Synem i z dwojakiego sposobu istnienia przechodz¹ 
do definitywnej jedności.

27  Podobnie jak dwóch by³o opiekunów-przewodników, którzy towarzyszyli ksiêciu w drodze do Egip-
tu.

28  Anio³, podobnie jak Bóg czy cz³owiek, posiada dwojaki wymiar (syzygia): jedna rzeczywistośæ, która 
objawia siê w dwóch ró¿nych aspektach.
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   ca³a piêknie by³a wykonana,
85. i kamieniami diamentowymi
   wszystkie jej szwy by³y po³¹czone
86. I obraz Króla królów,
   w ca³ej pe³ni by³ na niej wyhaftowany i namalowany wszêdzie29.
87. I niczym kamieñ szafiru
   mieni³a siê ró¿nymi kolorami.

Triumfalne wejście

88. Ujrza³em tak¿e, ¿e ca³a
   pulsuwa³a od drgañ poznania,
89. i jakby do mówienia
   spostrzeg³em, ¿e siê gotowa³a.
90. Us³ysza³em dźwiêk jej s³ów,
   które nuci³a, kiedy znoszono j¹ na dó³:
91. „To dla tego najmê¿niejszego ze s³ug
   zosta³am wzniesiona przed moim Ojcem;
92. ja równie¿ czu³am po sobie,
   ¿e mój rozmiar, podobnie jak jego dzie³a, stawa³ siê coraz wiêkszy”.
93. I poruszaj¹c siê po królewsku,
   ca³a d¹¿y³a ku mnie,
94. i z r¹k nios¹cych j¹
   śpieszy³a, abym j¹ wzi¹³ czym prêdzej,
95. a mnie tak¿e moja mi³ośæ ponagli³a,
   aby pobiec na jej spotkanie i j¹ przyj¹æ.
96. Wyci¹gn¹³em rêce i chwyci³em j¹,
   i przyozdobi³em siê piêknem jej kolorów,
97. i moim p³aszczem o wspania³ych kolorach
   okry³em siê ca³y.
98. Tak przybrany skierowa³em siê
   ku bramie powitañ i uwielbieñ.
99. Pochyli³em g³owê i uwielbi³em
   wspania³ośæ mojego Ojca, który mi j¹ pos³a³.

Zakoñczenie

100.  Poniewa¿ wype³ni³em jego rozkazy,
     on równie¿ zrobi³ to, co przyrzek³.
101.  I w bramie jego ksi¹¿¹t 

29  Obraz Króla królów (którym jest Bóg najwy¿szy) na szacie wskazuje, ¿e w swojej naturze Syn jest do-
skona³ym odbiciem Ojca, który go zrodzi³, wyemanowa³. 
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     do³¹czy³em do jego dostojników,
102.  albowiem uradowa³ siê na mój widok i mnie przyj¹³
     i wraz z nim by³em w jego Królestwie30.
103.  A pieśniami pe³nymi chwa³y
     wys³awiali go wszyscy jego s³udzy.
104.  I przyrzek³, ¿e w bramie
     Króla królów znowu stanê wraz z nim,
105.  i ¿e razem z moim darem i moj¹ Per³¹
     razem z nim stanê przed naszym Królem31.

    Koniec Hymnu aposto³a Judy Tomasza,
    który wyg³osi³ w wiêzieniu.

30  Wejście Zbawiciela do boskiego świata Pleromy po zakoñczeniu misji i przyobraniu siê w królewsk¹ 
szatê jest potwierdzeniem jego w³asnej doskona³ości oraz ca³ej Pleromy, poniewa¿ zosta³o odzyskane 
boskie nasienie w świecie (per³a).

31  Ostatnie trzy wersy s¹ niezrozumia³e w kontekście ca³ej historii, która wyraźnie koñczy siê wersem 102. 
Kim jest teraz ów „Król królów”? Nie ma jednak podstaw, aby odrzuciæ ten koñcowy fragment.
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W czasach wspó³czesnych dominuje sprzeciwiaj¹ce siê indywidualizmowi 
spojrzenie na cz³owieka jako na osobê, która nie mo¿e osi¹gn¹æ pe³ni rozwoju 
ani w ogóle egzystowaæ w odizolowaniu od innych ludzi. Socjalizacja, wycho-
wanie i przekaz wartości chrześcijañskich to zadania niemo¿liwe do zreali-
zowania bez kontekstu wspólnotowego. Ponadto z moc¹ dochodzi obecnie 
do g³osu samoświadomośæ Kościo³a jako komunii, która opiera siê na miê-
dzyosobowych relacjach wystêpuj¹cych na dwóch jednakowo wa¿nych p³asz-
czyznach: cz³owiek – Bóg i cz³owiek – cz³owiek. W tej perspektywie rodzi siê nowa 
koncepcja dzia³alności misyjnej, której cel jak i środki winny uwzglêdniaæ 
wspólnotowy (relacyjny) wymiar istnienia i rozwoju osoby ludzkiej. W ten 
sposób wypada te¿ podejśæ do dzia³alności misyjnej Redemptorystów, której 
celem jest „osobowe nawrócenie we wspólnocie” (Konst. 11 i 12).

Aby choæ po czêści wnikn¹æ w niedostêpn¹ do koñca dla cz³owieka ta-
jemnicê nawrócenia (chodzi w koñcu o rzeczywistośæ równocześnie bosk¹ 
i ludzk¹), podjête zostan¹ nastêpuj¹ce kroki: najpierw zaprezentowany zosta-
nie podwójny wymiar nawrócenia, a mianowicie indywidualny i wspólno-
towy. Nastêpnie ukazane zostanie, jak¹ rolê w procesie nawrócenia odgrywa 
doświadczenie wiary. Rozwa¿anie zakoñczy sformu³owanie niektórych wnio-
sków, przydatnych w praktyce misyjnej Redemptorystów, dla których celem 
dzia³alności apostolskiej jest osobowe nawrócenie (Konst. 11), dokonuj¹ce siê 
we wspólnocie i kieruj¹ce ku wspólnocie (Konst. 12).

I.  NAWRÓCENIE POSIADA WYMIAR INDYWIDUALNY

 I WSPÓLNOTOWY

Nawrócenie nie dotyczy tylko odnowy obyczajów i pog³êbienia praktyk 
religijnych, ale przede wszystkim odnowy wiary, która znajduje w ¿yciu ludz-

NAWRÓCENIE
JAKO CEL DZIA£ALNOŚCI MISYJNEJ 

REDEMPTORYSTÓW
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kim swój wyraz w postaci konkretnego zaanga¿owania1. Nawrócenie nie jest 
wiêc nigdy czymś tak bardzo wewnêtrznym i osobistym, ¿e nie mo¿na by 
dojrzeæ jego obecności w ¿yciu cz³owieka. Chocia¿ jest to rzeczywistośæ du-
chowa, to jednak podlega konkretyzacji w postaci ludzkiego zachowania, po-
staw, decyzji lub czynów. To, co bierze pocz¹tek w sercu cz³owieka, znajduje 
swe dope³nienie w świecie miêdzyosobowych odniesieñ. Zwraca na to uwagê 
Pismo świête, a tak¿e czerpi¹ce z biblijnych przekazów dokumenty kościel-
ne i Konstytucje Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela jako wyk³adnia 
charyzmatu Redemptorystów w czasach wspó³czesnych.

1. ... wed³ug Biblii

S³owo „nawrócenie” (gr. metanoia) oznacza: zmieniæ zamiar lub pogl¹d. 
Jeśli grzech nale¿y rozumieæ jako zerwanie lub zak³ócenie relacji z Bogiem, 
to nawrócenie oznacza ca³kowicie now¹ orientacjê i powrót do Boga, co za-
k³ada odwrócenie siê od z³a2.

W Nowym Testamencie „metanoia” oznacza decyzjê cz³owieka, który 
dokonuje istotnego zwrotu w swoim ¿yciu. Nie chodzi przy tym ani tylko 
o jakieś zewnêtrzne przeobra¿enie, ani te¿ o sam¹ wewnêtrzn¹ zmianê po-
gl¹dów. Nawrócenie pozwala cz³owiekowi nawi¹zaæ now¹ relacjê z Bogiem 
i ca³kowicie zmieniæ swoje ¿ycie.

Podczas gdy w Starym Testamencie nawrócenie sta³o na pierwszym miej-
scu, a potem dopiero zbawienie, to z przyjściem Jezusa kolejnośæ ta siê zmieni-
³a: najpierw dokonuje siê dzie³o Bo¿e, potem nastêpuje odpowiedź cz³owieka. 
W postawie Jezusa wobec grzeszników Bóg uznaje a priori grzeszn¹ przesz³ośæ 
cz³owieka za nieistotn¹. Czy grzesznik odpowie na tê Bo¿¹ inicjatywê, czy „na-
wrócenie” dokona siê teraz jako wyraz przyjêcia uprzedzaj¹cego zbawczego 
dzia³ania Boga, to ju¿ inna kwestia. Tak¿e w przypowieści o zagubionym synu 
(£k 15,11-32) nawrócenie nie jest czymś, czego syn musi dokonaæ, zanim otrzy-
ma przebaczenie, lecz czymś, co mo¿e urzeczywistniæ po otrzymaniu przeba-
czenia3.

Nawrócenie dla Jezusa to: ¿ycie wyp³ywaj¹ce z podarowanego cz³owiekowi 
zbawienia, ¿ycie wyp³ywaj¹ce z przebaczenia. Jezus nie rozpoczyna nigdy od 
¿¹dañ. Najpierw zdejmuje z cz³owieka ciê¿ar i ofiaruje mu wolnośæ. W ten spo-
sób wyzwala w nim si³y, przy pomocy których jest w stanie coś uczyniæ, tzn. 
zmieniæ kierunek ¿ycia. Cz³owiek, który siê nawraca, przyjmuje od Boga pro-
pozycjê nowego ¿ycia i odwraca siê od grzechu. Nawrócenie to ¿ycie w nadziei 
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na ostateczn¹ realizacjê zbawienia dla ca³ego świata w postaci nadchodz¹cego 
królestwa Bo¿ego. To nawrócenie jest skutkiem uprzedniego przebaczenia.

W przypowieści o zagubionej owcy (£k 15,7) jest mowa o radości z nawró-
cenia jednego grzesznika; nic nie wskazuje jednak na uprzedni¹ aktywnośæ 
zagubionego cz³owieka, zmierzaj¹c¹ do nawrócenia. W przypowieści dzia³a 
pasterz, a nie owca. Pasterz cieszy siê, gdy znajduje zgubê. Tak samo Bóg cie-
szy siê z odnalezienia zagubionych (a nie „synów nawrócenia”), bez jakie-
gokolwiek je¿eli lub ale.

Faryzeusze domagali siê od celnika, który chcia³ siê nawróciæ, by najpierw 
porzuci³ swój zawód. Jezus postêpuje inaczej: najpierw przynosi zbawienie 
i w ten sposób otwiera przed grzesznikiem now¹ perspektywê istnienia. Zacho-
wanie Jezusa umo¿liwia grzesznikowi udzielenie pozytywnej odpowiedzi, ale 
gotowośæ do nawrócenia nie jest warunkiem otrzymania propozycji zbawie-
nia. Bóg cieszy siê z powrotu nawracaj¹cego siê grzesznika i wzywa cz³owieka 
do wspó³dzielenia jego radości. W momencie nawrócenia udzia³em cz³owie-
ka staje siê prawdziwe ¿ycie. Powrót do Boga oznacza powrót do wspólnoty 
z tymi, którzy do niego nale¿¹4. 

W ¿yciu Jezusa przebaczenie komunikowane jest ludziom raczej poprzez 
czyny ni¿ s³owa, bardziej przez uzdrowienie i w³¹czenie ich na powrót w spo-
³ecznośæ ani¿eli przez wypowiadanie s³ów o przebaczeniu. Ta druga forma 
wystêpuje stosunkowo rzadko. Ju¿ poprzez samo uzdrowienie Jezus mówi do 
cz³owieka, ¿e Bóg mu przebacza grzechy. Podobnie i posi³ki, które Jezus spo-
¿ywa w gronie celników i grzeszników, s¹ jasnym znakiem przebaczenia. Nie 
chodzi tu tylko o wspólne jedzenie, lecz o dzielenie posi³ku, co jest wyrazem 
g³êbokiego zjednoczenia ze wspó³biesiadnikami. Wspólnota sto³u oznacza 
akceptacjê drugich i w³¹czenie ich we w³asne ¿ycie, zaproszenie, aby towarzy-
szyli sobie odt¹d na wspólnej drodze5. Zasiadaj¹c do sto³u razem z ludźmi 
poranionymi przez grzech, Jezus ukazuje im w ten sposób, ¿e s¹ akceptowa-
ni przez Ojca. Wtedy te¿ zabliźniaj¹ siê ich najg³êbsze rany.

To zaproszenie do wspólnoty z Bogiem i ludźmi jest czymś uprzednim 
w stosunku do nawrócenia, tak jak przebaczenie ofiarowane jest ludziom 
przez Boga wcześniej, zanim ci zdecyduj¹ o zmianie swojej orientacji ¿yciowej. 
Wówczas to doświadczenie akceptacji i przynale¿ności do wspólnoty z Bo-
giem i jego wybranymi mo¿e pobudziæ lub wzmocniæ wolê nawrócenia. 

Biblia ukazuje rzeczywistośæ nawrócenia przede wszystkim jako dzie³o Bo-
¿e: to On najpierw sam siê objawia cz³owiekowi, szuka go, poci¹ga ku Sobie 
i zaprasza do wspólnoty z Nim, która jest równocześnie wspólnot¹ z tymi, 
którzy w Niego wierz¹ i ju¿ korzystaj¹ z owoców ofiarowanego im przebacze-
nia. Odpowiadaj¹c na Bo¿e zaproszenie, cz³owiek przyjmuje now¹ orientacjê 

4  L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, 74.
5  E. Lyons, Partnership in Parish. A Vision for Parish Life, Mission and Ministry, Dublin 1987, 50.
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¿yciow¹ i odwraca siê od z³a. Tak wiêc znakiem nawrócenia nie jest tylko no-
wy, moralny sposób postêpowania, ale przede wszystkim nowe, bezpośrednie, 
bo osobowe odniesienie do Boga i miejsce we wspólnocie wierz¹cych.

2. ... wed³ug dokumentów kościelnych

Dokumenty kościelne mówi¹c o nawróceniu, siêgaj¹ po Bibliê, w której 
nawrócenie oznacza zmianê zachowania, mentalności lub sposobu bycia. 
Źród³em nawrócenia jest prawdziwe poznanie Boga, który jest Bogiem mi-
³ości i mi³osierdzia (DiM 13). To poznanie dokonuje siê poprzez przepowia-
danie s³owa Bo¿ego, które ma na celu chrześcijañskie nawrócenie, to znaczy 
pe³ne i szczere przylgniêcie do Chrystusa i do Jego Ewangelii poprzez wia-
rê. Nawrócenie to dar Bo¿y, którego przyjêcie wyra¿a siê od pocz¹tku w wie-
rze ca³kowitej i radykalnej. Nawrócenie oznacza „przyjêcie osobist¹ decyzj¹ 
zbawczego panowania Chrystusa i wejście do grona Jego uczniów” (RMi 46); 
jest ono nie tylko doraźnym aktem wewnêtrznym, ale sta³ym usposobieniem. 
¯ycie polega wówczas na sta³ym nawracaniu siê (DiM 13). 

Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem dzia³ania mi³ości i mi³o-
sierdzia Bo¿ego, które podnosi cz³owieka w górê, wyzwala dobro spod nawar-
stwieñ z³a (DiM 6). Obejmuje ono stosunek cz³owieka do Boga, do pope³nionej 
winy, do jej skutków, a wreszcie do bliźniego, jednostki lub wspólnoty (SRS 
38). Chocia¿ nawrócenie dokonuje siê w sercu cz³owieka, nie eliminuje ko-
nieczności zmiany zewnêtrznej postawy, np. naprawy niesprawiedliwych 
struktur (LC 75), co polega na zaanga¿owaniu siê na rzecz bliźniego, zatra-
cenia siebie na rzecz drugiego zamiast wyzyskiwania go, s³u¿enia mu zamiast 
uciskania go dla w³asnej korzyści (SRS 38). Chrześcijanie nie tylko otrzymu-
j¹ mi³osierdzie, ale s¹ tak¿e powo³ani, by je czyniæ. Brak takiej postawy ozna-
cza, ¿e nawrócenie jeszcze nie dokona³o siê w pe³ni (DiM 14).

W adhortacji Evangelii Nuntiandi Pawe³ VI uczy, w jaki sposób g³osiæ Ewan-
geliê, aby w cz³owieku dokona³o siê nawrócenie i powsta³a nowa ludzkośæ 

(EN 18). Nie ma bowiem prawdziwej ewangelizacji bez g³oszenia imienia 
i nauki, ¿ycia i obietnic, Królestwa i Tajemnicy Syna Bo¿ego. To przepowia-
danie kerygmatu zajmuje wa¿ne miejsce w ewangelizacji, ale to tylko jej czêśæ 
(EN 22). G³oszenie Ewangelii osi¹ga bowiem pe³n¹ moc i znaczenie wów-
czas, kiedy w cz³owieku wznieca pragnienie przylgniêcia do Chrystusa ca³¹ 
dusz¹. Mo¿na przyj¹æ prawdy, które Bóg objawi³ i na tym poprzestaæ. Tutaj 
jednak chodzi o coś wiêcej, a mianowicie o nawrócenie, czyli przyjêcie no-
wego, ewangelicznego programu ¿ycia. Ten program zaś musi obejmowaæ ¿y-
cie we wspólnocie, której kszta³t nadaje Ewangelia (EN 23).

Nawrócenie oznacza wtedy wst¹pienie do spo³eczności wiernych, czyli 
do wspólnoty, która ze swej natury jest znakiem przemiany i nowości ¿ycia, 
tzn. do Kościo³a, który jest widzialnym Sakramentem Zbawienia. Z kolei to 
wejście we wspólnotê Kościo³a potwierdzaj¹ i umacniaj¹ przez ³askê znaki 
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sakramentalne (EN 23), w których uczestnicz¹c, cz³owiek daje wyraz przyjê-
tej przez siebie postawie nawrócenia.

Dokumenty kościelne rozumiej¹ wiêc nawrócenie jako osobist¹ odpowiedź 
cz³owieka na objawiaj¹c¹ siê mu mi³ośæ Bo¿¹, przy czym cz³owiek odpowia-
daj¹c na ni¹, na sta³e wi¹¿e siê z Chrystusem i nieustannie d¹¿y do przyjêcia 
postawy zgodnej z idea³em Ewangelii. Nawrócenie nie odnosi siê wiêc tylko 
do ludzkiego wnêtrza, ale domaga siê tak¿e konkretnych decyzji zauwa¿al-
nych na zewn¹trz. Skutkiem osobowego nawrócenia jest wejście do wspólnoty 
uczniów Chrystusa, nowy sposób odniesienia do bliźnich oraz zaanga¿owa-
nie siê w przemianê „generuj¹cych” z³o struktur spo³ecznych.

3. ... w Konstytucjach Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela

Konstytucje 11 i 12 zosta³y w sposób logiczny z³¹czone w jedno, gdy¿ opi-
suj¹ cel dzia³alności misyjnej. Chodzi o nawrócenie osobowe oraz rozwój 
wspólnoty, co jest ze sob¹ wzajemnie ściśle powi¹zane6. 

3.1. Nawrócenie osobowe (Konst. 11)

O nawróceniu osobowym mówi¹ ju¿ Konstytucje: 3 ( w odniesieniu do 
SC 9) oraz 10. Konstytucja 11 stanowi bez w¹tpienia dope³nienie Konstytu-
cji 6: Redemptoryści maj¹ g³osiæ uprzedzaj¹c¹ wszystko mi³ośæ Bo¿¹ (Konst. 
6), a cz³owiek, dostrzegaj¹c w tym zaproszenie Boga do uczestnictwa w pe³ni 
zbawienia, winien odpowiedzieæ z takim samym pe³nym zaanga¿owaniem. 
Odpowiedź cz³owieka, która polega na przyjêciu Ewangelii z wiar¹, winna 
obj¹æ ca³¹ jego egzystencjê. Chodzi wiêc o opcjê, która dotyka osoby w jej 
wewnêtrznym sanktuarium, gdzie podejmowane s¹ najwa¿niejsze decyzje. 
Dlatego tekst mówi o „wyborze radykalnym i decyduj¹cym”, o „oddaniu 
siê Chrystusowi”, o „nawróceniu ci¹g³ym i pe³nym”. „Kerygmie” (Konst. 
6) odpowiada „metanoia” (Konst. 11)7.

Mo¿na zauwa¿yæ tutaj wyraźne odniesienia do Biblii, jak i do tradycji re-
demptorystowskiej, w której misjonarze Najświêtszego Odkupiciela nazy-
wani byli „aposto³ami nawrócenia”.

3.2. Tworzenie wspólnot (Konst. 12)

„Nawrócenie osobowe” i „tworzenie (rozwój) wspólnoty” pozostaj¹ ze 
sob¹ w ścis³ym zwi¹zku, który posiada charakter p³odnej interakcji. Nawró-
cenie osobiste mo¿e siê dokonaæ (tylko) we wspólnocie Kościo³a.

6  S. Raponi, Il Carisma dei Redentoristi nella Chiesa. Commento alle Costituzioni, Roma 1993, 151.
7  Ibid., 152.
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Tekst ten nawi¹zuje do wypowiedzi soborowych i podkreśla wymiar wspól-
notowy ¿ycia i dzia³ania wiernych, którzy jako podmioty dzia³alności pa-
storalnej s¹ powo³ani do pe³nienia aktywnej roli w Kościele. Kościelnośæ jest 
tutaj powi¹zana z liturgi¹ jako jej miejscem uprzywilejowanym. Odniesie-
nia do sakramentu pojednania i Eucharystii wskazuj¹ na dwa istotne aspek-
ty duszpasterstwa misyjnego Redemptorystów, zgodnie z myśl¹ Za³o¿yciela. 
Charakter redemptorystowski prezentuje zw³aszcza typowe s³ownictwo: pe³-
ny udzia³ w Odkupieniu, Ewangelia mi³osierdzia Boga w Chrystusie, s³owa 
Bo¿e jako pokarm itp.

Aby ¿ycie z wiary we wspólnocie chrześcijañskiej mog³o byæ atrakcyjn¹ 
propozycj¹ dla ludzi wspó³czesnych, powinno rozwijaæ siê w nastêpuj¹cych 
kierunkach8:

Wiara jako treśæ (wspólnota zas³uchana w s³owo Bo¿e),
Wiara jako sta³y zwrot ku Bogu (wspólnota celebracji sakramentów i mo-

dlitwy),
Wiara jako ¿yciowa praktyka i pos³anie (s³u¿ba w duchu mi³ości i ewan-

gelizacja).
Wspólnota jawi siê tutaj jako uprzywilejowana przestrzeñ, w której do-

konuje siê opowiedzenie za Chrystusem, a tak¿e wszechstronny rozwój du-
chowy ku osi¹ganiu pe³ni dojrza³ości chrześcijañskiej. Przypomina to jeden 
z istotnych elementów misyjnej strategii alfonsjañskiej, zgodnie z któr¹ nale-
¿a³o zadbaæ o zapewnienie trwa³ych owoców misji, czemu mia³y s³u¿yæ m.in. 
nastêpuj¹ce formy duszpasterskie o charakterze wspólnotowym: vita devota, 
stowarzyszenia świeckich itp.

II. NAWRÓCENIE DOKONUJE SIĘ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU

 WIARY

Nawrócenie oznacza, ¿e cz³owiek zosta³ ogarniêty przez Boga, gdy¿ zosta³ 
przez Niego „trafiony w samo serce” i tym samym rozpoczê³a siê w nim we-
wnêtrzna przemiana9. Nawrócenie dokonuje siê tam, gdzie Bóg wzywa cz³o-
wieka do swojego osobowego zjednoczenia z Chrystusem, a cz³owiek na to 
wezwanie odpowiada10. 

Nie ma pod¹¿ania drog¹ wiary bez nawrócenia, które jest jej elementem 
konstytutywnym. Tego rodzaju doświadczenia nie mo¿na nikomu oszczê-
dziæ. Jest to pastoralna koniecznośæ. 

8  K. Armbruster, Was ist Glaube? Zentrale Elemente unserer christlichen Erfahrung, „Ordenskorres-
pondenz” 1 (2001), 40.

9  Ibid., 28.
10  G. Siwek, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościo³a. Studium homiletyczne, Kraków 1999, 128.
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Pocz¹tkow¹ drogê wiary opisuj¹ nastêpuj¹ce faktory: otwarcie siê na obec-
nośæ Boga, spotkanie z Bo¿¹ mi³ości¹ oraz w³¹czenie siê do wspólnoty wie-
rz¹cych.

1. ... poprzez otwarcie siê na obecnośæ Boga

Otwartośæ na religijny wymiar ¿ycia oznacza, ¿e cz³owiek liczy siê z istnie-
niem przekraczaj¹cej go rzeczywistości. Gdy cz³owiek nie jest na ni¹ otwarty, 
potrzebuje prze¿yæ, które mu w tym pomog¹.

Najczêściej cz³owiek otwiera siê na istnienie transcendencji nie przez prak-
tyki „religijne”, ale przez sytuacje, w których cz³owiek osi¹ga granicê swoich 
mo¿liwości lub w których poszerza siê jego horyzont postrzegania rzeczy-
wistości11. Do takich sytuacji nale¿¹ fazy dokonywania istotnych zmian ¿y-
ciowych, gdy okazuje siê, ¿e dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie 
z problemami s¹ niewystarczaj¹ce. Do takich sytuacji nale¿¹ tak¿e wydarze-
nia, które pozostawiaj¹ wyraźne ślady na p³aszczyźnie relacji miêdzyosobo-
wych (ma³¿eñstwo, rozwód, śmieræ).

W tego rodzaju sytuacjach cz³owiek staje siê niepewny i dlatego te¿ bardziej 
otwarty na istnienie innych wymiarów rzeczywistości. Zmierza bowiem ku 
przysz³ości, która jest dla niego wielk¹ niewiadom¹. Szuka wówczas odpo-
wiedzi, której sobie nie mo¿e udzieliæ, gdy¿ sam sta³ siê dla siebie pytaniem. 
Szuka wtedy tego, co jest poza nim samym. Taka otwartośæ na religijny wy-
miar ¿ycia jest ludzkim przygotowaniem na objawienie siê Boga. 

Skoro pocz¹tek procesu wiary zale¿ny jest od wewnêtrznego stanu cz³o-
wieka, to ten fakt winien byæ uwzglêdniony w dzia³alności misyjnej. Decydu-
j¹ce miejsce spotkania znajduje siê wówczas nie tyle w obszarze zabudowañ 
kościelnych i w ramach dzia³alności duszpasterskiej, lecz pośród codzien-
ności.

2. ... w spotkaniu z Bo¿¹ mi³ości¹

Proces wiary rozpocznie siê, gdy Bóg sam objawi siê cz³owiekowi moc¹ 
Ducha Chrystusa. Gdy Bóg nie pozwoli siê zauwa¿yæ, cz³owiek nie bêdzie 
móg³ Go odnaleźæ. Bóg musi cz³owieka osobiście odszukaæ i spotkaæ. Mo¿e 
to dokonaæ siê w postaci jednego znacz¹cego spotkania albo poprzez powo-
li rozwijaj¹c¹ siê relacjê. Tego rodzaju nawi¹zanie relacji określa siê na ogó³ 
terminem „nawrócenie” lub „metanoia”; czasem te¿ jest mowa o „przyzwo-
leniu serca” lub „wewnêtrznej przemianie” (EN 18 i 23).

11  K. Armbruster, 30.
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Cz³owiek zaczyna prze¿ywaæ przemianê, gdy Bóg pozwala mu doświad-
czyæ, ¿e siê nim osobiście interesuje i chce byæ z nim w kontakcie. Jeśli do tej 
pory Bóg by³ dla niego kimś obojêtnym, to teraz doświadcza, ¿e on dla Boga 
nie jest ani te¿ nie by³ kimś obojêtnym. Dochodzi do spotkania pomiêdzy 
nim a Bogiem. Cz³owiek doświadcza nie tylko przy tym, ¿e Bóg jest dla nie-
go, ale to doświadczenie posiada charakter jakościowy, gdy¿ jest spotkaniem 
w mi³ości i z mi³ości¹.

W³aściwym momentem powrotu cz³owieka do Boga jest spotkanie z tym, 
kim Bóg jest: z mi³ości¹12. Cz³owiek doświadcza, ¿e jest nieskoñczenie kocha-
ny. Czuje, ¿e Bóg go kocha bezwarunkowo i akceptuje go takim, jaki jest. To 
„trafia” go w samo serce.

Poruszenie serca wywo³ane mi³uj¹c¹ obecności¹ Boga przekazywane jest 
przez spotkanie z ¿ywym Chrystusem. W Nim mo¿na doświadczyæ Bo¿ej 
mi³ości. Wprowadzenie w tajemnicê mi³ości Bo¿ej wzywa do nawi¹zania ści-
s³ej wiêzi osobowej z Chrystusem i otwiera drogê nawrócenia. Tego rodzaju 
spotkanie wzywa cz³owieka do udzielenia odpowiedzi. Nawrócenie określa 
wiêc rzeczywistośæ, w której Bóg w Chrystusie dotyka cz³owieka swoj¹ mi³o-
ści¹, a cz³owiek na tê mi³ośæ Bo¿¹ odpowiada.

Nawrócenie to moment, w którym odwracamy siê od tego, co wiemy o na-
szym ¿yciu, a staj¹c wobec Boga, przekonujemy siê, co On o nim myśli i co 
chce z niego uczyniæ. W tym momencie Bóg staje siê najwa¿niejszy, czyli 
wa¿niejszy ni¿ wszystko inne, wa¿niejszy od wszelkiego ¿ycia, ³¹cznie z na-
szym. Bez owego najwy¿szego prymatu ¿ywego Boga, który nas wzywa i ser-
cu ukazuje swoj¹ wolê, aby w sposób wolny odpowiedzia³o „tak” lub „nie”, 
nie ma ¿ywej wiary.

Nawrócenie obejmuje to, co dokonuje siê pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem. 
Nawrócenie ma miejsce tam, gdzie Bóg wzywa cz³owieka „do osobowej wspól-
noty z Chrystusem” (AG 13), a cz³owiek na to wezwanie odpowiada. Bardzo 
czêsto takie doświadczenie prze¿ywane jest jako pojednanie, gdy¿ cz³owiek, 
spogl¹daj¹c na swoje dotychczasowe ¿ycie, odnosi wra¿enie, ¿e wyrugowa³ 
z niego Boga, a ¿y³ w niewoli grzechu.

Proces wiary mo¿e siê rozpocz¹æ, gdy Bóg moc¹ Ducha Chrystusa obja-
wia siê cz³owiekowi13. Bóg ukazuje mu siê jako Ten, który bezgranicznie mi-
³uje. Cz³owiek mo¿e Go odnaleźæ i udzieliæ Mu odpowiedzi. 

Tam, gdzie Bóg dotyka cz³owieka swoj¹ mi³ości¹, a ten na ni¹ odpowiada, 
pojawiaj¹ siê tak¿e emocje. Nawrócenie jest od pocz¹tku pe³nym i radykal-
nym aktem wiary, który nie zna granic i w którym cz³owiek z otwartym sercem 
przyjmuje dar Bo¿y. Równocześnie rozpoczyna siê dynamiczny i sta³y pro-
ces, który trwa przez ca³e ¿ycie i polega na przechodzeniu do ¿ycia w Duchu. 

12  Ibid., 32.
13  Ibid., 33.
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Nawrócenie jest akceptacj¹ zbawczej rzeczywistości Chrystusa dokonan¹ po-
przez osobist¹ decyzjê, co sprawia, ¿e cz³owiek staje siê uczniem Chrystusa. 

Pe³ny i radykalny akt wiary mo¿e przybraæ na zewn¹trz ró¿ne postaci: 
czasem u kogoś pojawiaj¹ siê ³zy; ktoś inny okazuje radośæ, gdy¿ rozpoczyna 
powolny proces odkrywania prawdy, ¿e w jego ¿yciu wydarzy³o siê coś zna-
cz¹cego; zdarza siê równie¿, ¿e ktoś pozostaje niewzruszony.

3. ... przez kontakt ze wspólnot¹ wierz¹cych

Trzeci konieczny warunek wst¹pienia na drogê wiary to spotkanie z wie-
rz¹cymi. Z jednej strony chodzi tu o spotkanie z wierz¹cymi, którzy g³osz¹ 
mi³ośæ Bo¿¹, a z drugiej strony o prze¿ycie wspólnoty wiary, gdy ta wspólno-
ta, gromadz¹c siê na celebracjê liturgii, mówi o Bogu, a jednostka dostrzega, 
i¿ jej doświadczenie wiary jest w to wszystko w³¹czone.

Poruszenie bliskości¹ Boga pojawia siê wtedy, gdy ma miejsce „ods³aniaj¹-
ce spotkanie” (disclosure) ze wspólnot¹ wierz¹cych lub jej przedstawicielami. 
Polega ono na tym, ¿e cz³owiek w klimacie poszanowania godności ludzkiej, 
zrozumienia i autentycznej mi³ości rozpoznaje w sobie ogromn¹ wartośæ. 
Uzyskuj¹c zaś pozytywny stosunek do siebie samego, cz³owiek czyni pierwszy 
krok w kierunku odkrycia w sobie boskiego pierwiastka, nadprzyrodzonego 
pochodzenia oraz podobieñstwa do Boga. Dziêki temu mo¿e przekonaæ siê, 
i¿ jego istnienie nie jest dzie³em przypadku, a jego miejsce w świecie efektem 
splotu mniej lub bardziej szczêśliwych zrz¹dzeñ losu, ale ¿e jest – podobnie 
jak ca³y świat i wszyscy inni ludzie – stworzonym ex amore dzieckiem Boga, 
który ma o niego staranie i nadaje ostateczny sens jego ¿yciu. Wtedy ju¿ sa-
mo jego istnienie mówi mu o Bo¿ej mi³ości, której jest owocem i w której or-
bicie kr¹¿enia nieustannie siê znajduje14.

Bogiem nie mo¿na rozporz¹dzaæ, jest On ca³kowicie wolny i niezale¿ny 
od planów i dzia³añ Kościo³a. Mo¿e dotkn¹æ cz³owieka wtedy, kiedy chce 
i tam, gdzie chce. Nie oznacza to jednak, ¿e dzia³alnośæ ewangelizacyjna jest 
zbyteczna. Naszym zadaniem jest byæ „szafarzami ró¿norakiej ³aski Bo¿ej” 
(1 P 4, 10). „W z³o¿onej rzeczywistości misji pierwsze przepowiadanie pe³ni 
rolê centraln¹ i niezast¹pion¹, gdy¿ wprowadza w tajemnicê mi³ości Boga, 
który wzywa do osobistego przestawania z sob¹ w Chrystusie i otwiera dro-
gê do nawrócenia” (RM 44).

Pierwsze spotkanie cz³owieka z mi³ości¹ Bo¿¹ dokonuje siê za pośrednic-
twem s³owa g³oszonego przez wiarygodnego świadka. Mo¿e to wydawaæ siê 
zbyt proste, ¿e g³oszone s³owo jest w stanie wywo³aæ taki skutek. Tymczasem 
Bóg zleci³ swoim uczniom pe³niæ pos³ugê przepowiadania, zw³aszcza zaś 

14  R. Hajduk, Kszta³towanie relacji miêdzyosobowych w Kościele jako communio fidelium, Kraków 2000, 
218.
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g³oszenia orêdzia o uprzedzaj¹cej mi³ości Boga, czyli kerygmatu. Pierwsze 
przepowiadanie, czyli kerygmat, oznacza, ¿e cz³owiek po raz pierwszy s³yszy 
dobr¹ nowinê: „Bóg Ciê kocha! Chrystus przyszed³ na ziemiê dla Ciebie!” 
(ChL 34).

To pierwsze przepowiadanie nie jest ¿adn¹ nauk¹ ani pouczeniem kate-
chetycznym, ale zapowiedzi¹, ¿e Bóg chce siê cz³owiekowi objawiæ w mi³o-
ści. Pierwsze przepowiadanie jest wiêc przepowiadaniem kerygmatycznym, 
czyli orêdziem skierowanym do ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa 
i Jego mi³uj¹cego Boga Ojca15.

G³osiæ wiarê nie oznacza: przekazywaæ wiarê. Ostatecznie bowiem to nie 
od aposto³a zale¿y, czy cz³owiek nawróci siê i zacznie ¿yæ z wiary. Jako mi-
sjonarze jesteśmy odpowiedzialni za to, czy mówimy lub milczymy, ale nie 
jesteśmy odpowiedzialni za skutecznośæ naszych s³ów. To Bóg obdarza cz³o-
wieka wiar¹ (RM 46).

Tam, gdzie cz³owiek zaczyna odczuwaæ mi³ośæ Bo¿¹, pojawiaj¹ siê pyta-
nia i niepewnośæ. Nie wiadomo bowiem, czy to, co czuje, naprawdê istnieje. 
To indywidualne doświadczenie pozostaje w cz³owieku tak d³ugo niejasne 
i niepewne, dopóki nie zostanie potwierdzone i wzmocnione w spotkaniu 
ze wspólnot¹ wiary. Indywidualne doświadczenie szuka swojego potwier-
dzenia we wspólnocie. Wspólnoty wiary s¹ potrzebne, aby poszukuj¹cy cz³o-
wiek móg³ doświadczyæ spotkania z wierz¹cymi. Potrzeba równie¿ celebracji 
liturgicznych, w których wierz¹cy mog¹ świêtowaæ poszczególne etapy wzro-
stu w wierze.

Wskazane trzy elementy posiadaj¹ charakter konstytutywny dla rozpo-
czêcia i kontynuacji procesu wzrostu w wierze16. Ukazuj¹ one, jak powinna 
wygl¹daæ mistagogia, aby udzia³em cz³owieka mog³o staæ siê pierwsze do-
świadczenie wiary. Mistagogia zaś polega na prowadzeniu ludzi do osobistego 
religijnego doświadczenia, dziêki któremu pog³êbia siê świadomośæ tajemni-
czej relacji pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Ma ona prowadziæ cz³owieka ku 
tajemnicy Boga, który sam siê ³askawie objawia. Pragnie pomóc cz³owiekowi 
odkryæ to, ¿e Bóg od dawna dzia³a w świecie, ¿e do niego kieruje swoje s³owo, 
¿e chce byæ mu bliski, ¿e go kocha (jak ju¿ zosta³o wcześniej powiedziane, je-
śli cz³owiek uświadomi to sobie, jest bliski nawrócenia)17. To „prowadzenie” 
(mistagogia) polega na:

 – pobudzeniu świadomości cz³owieka do tego, by móg³ odkryæ, ¿e ¿yje 
w przestrzeni, w której Bóg z w³asnej woli mu siê objawia, ¿e Bóg pra-
gnie zbawienia ka¿dego cz³owieka, st¹d te¿ cz³owiek od pocz¹tku swe-
go istnienia znajduje siê w tajemniczej relacji do Boga; 

15 K. Armbruster, 34.
16  Ibid., 35.
17  S. Knobloch, H. Haslinger, Mystagogische Seelsorge, Mainz 1991, 28-30.
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 – doprowadzeniu cz³owieka do przemyślanego i świadomego powierze-
nia siê Bogu;

 – ukazaniu, ¿e przez odkrycie swej relacji do Boga i powierzenie siê Mu 
¿ycie ludzkie nabiera sensu oraz ¿e mo¿na nim odpowiedzialnie pokie-
rowaæ w ³¹czności z ca³ym ludem Bo¿ym (wspólnot¹).

III. ZADANIEM REDEMPTORYSTÓW JEST PROWADZIĆ LUDZI

 DO OSOBOWEGO NAWRÓCENIA

Gdy cz³owiek otwiera siê na Boga i pozwala Mu dotkn¹æ siê Jego mi³o-
ści¹, dokonuje siê nawrócenie. Nie jest to jednak moment, akt jednorazowy, 
ale jest to ci¹g³y i dynamiczny proces, w którym zbawienie staje siê dla cz³o-
wieka ¿yw¹ rzeczywistości¹.

Centralnymi elementami podstawowego doświadczenia wiary s¹: pew-
nośæ, ¿e jest siê umi³owanym dzieckiem Boga; odkrycie sensu istnienia, któ-
re przekracza ramy ziemskiego ¿ycia; pojednanie z Bogiem, które poprzedza 
przyznanie siê do w³asnych grzechów; nowe spojrzenie na w³asne ¿ycie jako 
na wêdrówkê z Bogiem18.

Redemptoryści, którzy maj¹ byæ w Kościele s³ugami nawrócenia, s¹ wiêc 
wezwani, by pomagaæ ludziom odnaleźæ drogê do Boga dziêki osobistemu 
doświadczeniu nadprzyrodzonej mi³ości. W ten sposób ich dzia³alnośæ mi-
syjna nabiera charakteru mistagogii.

1. ... we wspólnocie

Centralnym elementem chrześcijañstwa nie jest jakaś nowa nauka o zba-
wieniu, ale rzeczywistośæ zbawcza, której mo¿na doświadczyæ. Proces nawró-
cenia nie polega na przyjmowaniu wiary jako treści zas³uguj¹cej na uznanie 
za prawdziw¹; nawrócenie wynika ze spotkania, które przemienia cz³owie-
ka. Bez spotkania z Chrystusem nie mo¿na mówiæ o doświadczeniu chrze-
ścijañskim19.

Wiara chrześcijañska nie polega na opanowaniu jakichś treści, lecz cho-
dzi tu o momenty, w których ¿ycie ludzkie nabiera nowego kierunku. S¹ to 
g³êbokie doświadczenia wewnêtrzne, dziêki którym cz³owiek staje siê „no-
wym stworzeniem” (2 Kor 5, 17). 

Nowe ¿ycie oraz pe³niê ¿ycia mo¿na osi¹gn¹æ nie dziêki pouczeniu, lecz 
w relacjach z zaufanymi ludźmi. W dzia³alności misjonarskiej nie mo¿e wiêc 

18  K. Armbruster, 35-36.
19  Ibid., 36.



222 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

chodziæ w pierwszej linii o pouczenie, lecz o relacjê20. Przepowiadaniu s³owa 
musi towarzyszyæ – a mo¿e nawet je poprzedzaæ – bezpośrednie spotkanie 
z ludźmi, którzy s¹ adresatami misji parafialnych. Przekaz doświadczenia 
religijnego nie dokonuje siê tylko przy pomocy s³ów, lecz obejmuje tak¿e 
świadectwo ¿ycia. To zaś zak³ada, ¿e misjonarz znany jest ludziom nie tylko 
z dystansu jako g³osiciel kazañ, ale tak¿e bezpośrednio jako świadek wiary. 
Ponadto wa¿ne jest, aby by³ to ktoś zjednoczony z ludźmi i ¿ywo zaintereso-
wany ich egzystencjalnymi problemami21.

Samo g³oszenie s³owa Bo¿ego nie mo¿e polegaæ na przekazie rozumo-
wych prawd dotycz¹cych wiary. G³oszenie to wydarzenie o charakterze oso-
bowym. Św. Pawe³ zapoznaje swoich s³uchaczy z Osob¹ Jezusa i to nazywa 
g³oszeniem. Pierwsze g³oszenie prowadzi do osobistego spotkania22. Takie 
g³oszenie zaś mo¿liwe jest tylko wówczas, gdy misjonarz sam jest zafascyno-
wany Osob¹ Jezusa. Przekaz swej w³asnej fascynacji sprawia, ¿e ewangeliza-
cja jest wydarzeniem w pe³ni osobowym. Misjonarz mówi tak, aby s³uchacz 
czu³ siê poci¹gniêty do wspólnoty z Bogiem i by³ gotów ca³kowicie zdaæ siê 
na Niego23. 

G³oszenie Ewangelii to nie tylko kazania skoncentrowane wokó³ zagad-
nieñ teologicznych – chodzi o takie misyjne przepowiadanie, które bierze 
pod uwagê sytuacjê wspólnoty parafialnej, w której misjonarz przemawia, 
jak i nale¿¹cych do niej konkretnych ludzi24. Jeśli cz³owiek jest szczególnie 
otwarty na sprawy religijne w kontekście wa¿nych dla niego decyzji i wyda-
rzeñ ¿yciowych, to przepowiadanie nie mo¿e byæ skoncentrowane wy³¹cz-
nie na przekazywaniu określonych treści religijnych, lecz musi w konieczny 
sposób uwzglêdniaæ sytuacjê i potrzeby ludzi. S³owo Bo¿e musi byæ tak g³o-
szone, aby Osoba Jezusa Chrystusa i objawiaj¹ca siê w Nim mi³ośæ Bo¿a by-
³y dla cz³owieka upragnion¹ odpowiedzi¹ na istotne pytania, które tu i teraz 
sobie stawia (mea res agitur).

W perspektywie nawrócenia, które nie mo¿e siê obyæ bez osobistego do-
świadczenia Boga, sakrament pokuty jawi siê jako szczególna okazja spotka-
nia z mi³ości¹ Bo¿¹. Jego sprawowanie domaga siê od spowiednika przyjêcia 
postawy g³êbokiego zrozumienia sytuacji duchowej i egzystencjalnej penitenta 
oraz jego bezwarunkowej akceptacji. Ten postulat p³ynie nie tylko z powy¿ej 
przeprowadzonych rozwa¿añ, ale tak¿e z doświadczenia ¿yciowego i nauki 
św. Alfonsa de Liguoriego, dla którego spotkanie z mi³ości¹ Boga by³o pod-
staw¹ ca³ej egzystencji i najistotniejszym doświadczeniem, które chcia³ tak¿e 

20  K. Armbruster, Von der Krise zur Chance. Wege einer erfolgreichen Gemeindepastoral, Freiburg i. B. 
1999, 69-70.

21  P. Hitz, 210.
22  K. Armbruster, Von der Krise zur Chance, 70.
23  Ibid., 71.
24  F. Chiovaro, Ein missionarisches Charisma für das dritte Jahrtausend, w: N. Londoño, Heute Redemp-

torist sein. Zeugnisse eines Charismas, Bonn 1997, 414.
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przekazaæ innym. Najbardziej sprzyjaj¹cym momentem komunikacji bez-
miaru Bo¿ej mi³ości by³a dla niego pos³uga w konfesjonale, gdzie nastêpuje 
miêdzyosobowe spotkanie cz³owieka z cz³owiekiem oraz cz³owieka z Bogiem. 
Kiedy dziêki postawie spowiednika penitent doświadczy niezmierzonej mi-
³ości i dobroci Boga, mog¹ zostaæ zaspokojone jego najg³êbsze pragnienia, 
mo¿e umocniæ siê lub dopiero dokonaæ wewnêtrzna przemiana oraz trwa-
³e zjednoczenie z Bogiem. W tym wzglêdzie nauka naszego Za³o¿yciela nie 
traci nic ze swej aktualności25.

Konstytucje podkreślaj¹ tak¿e znaczenie Eucharystii w praktyce misyj-
nej Redemptorystów. W kontekście nawrócenia udzia³ w Eucharystii jawi 
siê jako jego wyraz, a tak¿e jako istotny środek wzmacniaj¹cy w cz³owieku tê 
postawê. Cz³owiek, który uczestniczy w Eucharystii jako dziêkczynieniu za 
dar nawrócenia, komunikuje wspólnocie swoje pragnienie jak najściślejszego 
trwania z Jezusem i swoj¹ radośæ z powodu przyjêcia tego daru, a tak¿e wolê 
trwania we wspólnocie z tymi, którzy podobnie jak on pragn¹ w swoim ¿y-
ciu kierowaæ siê Ewangeli¹.

2. ... i ku wspólnocie

W cz³owieku, który staje siê „nowym stworzeniem” (nawraca siê), poja-
wia siê radośæ i pragnienie, by dzieliæ j¹ z innymi i innym j¹ przekazaæ. St¹d 
te¿ trudno siê dziwiæ, ¿e ludzie nawróceni szukaj¹ wspólnoty, a tak¿e znajdu-
j¹ radośæ, podejmuj¹c siê dzie³a ewangelizacji. Powtarza siê wtedy to, o czym 
mówi¹ Dzieje Apostolskie, które ukazuj¹ nawróconych po Piêædziesi¹tnicy 
jako trwaj¹cych w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, przy ³amaniu chleba 
i na modlitwie (Dz 2, 42)26.

Misje parafialne winny mieæ na uwadze nie tylko indywidualny wymiar 
nawrócenia, ale tak¿e spo³eczny27. Dlatego misjonarze musz¹ pomóc szuka-
j¹cym wsparcia we wspólnocie, wskazuj¹c na dobrodziejstwa, jakie daje im 
aktywny udzia³ w ¿yciu parafii, przynale¿nośæ do grup parafialnych, a tak¿e 
mo¿liwośæ zak³adania nowych wspólnot, które byæ mo¿e jeszcze lepiej bêd¹ 
w stanie wesprzeæ zainicjowany w ludziach proces nawrócenia i stan¹ siê dla 
nich szko³ami ¿ycia w prawdziwej komunii.

Św. Alfons dba³ o to, by po misjach pozosta³y struktury wspieraj¹ce na-
wróconych w drodze ku świêtości. Podobnie i dzisiaj potrzeba struktur, które 
pomog¹ ludziom pragn¹cym coraz bardziej zjednoczyæ siê z Bogiem podtrzy-

25  A. Bazielich, Spiritualità di S.Alfonso M. de Liguori, „Spicilegium Historicum” 31 (1983), 366; M. Vi-
dal, La imagen de Dios en la tradición redentorista, „Spicilegium Historicum” 46 (1998), 276; 
R. Hajduk, Therapeutische Beichtpraxis. Eine Rückbesinnung auf die Rolle des Beichtvaters nach dem 
Buch Praxis confessarii vom Heiligen Alfons Maria de Liguori, „Studia Moralia“ 1 (2000), 5-43.

26  K. Armbruster, Was ist Glaube?, 36.
27  J. A. Wallace, Reconsidering the Parish Mission, „Worship“ 4 (1993), 347.
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maæ i stale umacniaæ postawê nawrócenia. Takie struktury dzisiaj to wszelkie-
go rodzaju „ma³e wspólnoty” (np. rodziny rodzin, grupy s¹siedzkie, grupy 
parafialne, wspólnoty wywodz¹ce siê ruchów kościelnych itp.), które pe³ni¹ 
wa¿n¹ rolê w ¿yciu parafii. Dlatego te¿ zadaniem Redemptorystów jest za-
k³adanie b¹dź odnowa wspólnot chrześcijañskich28, w których wierz¹cy mo-
g¹ wzrastaæ w jedności z Bogiem i braæmi oraz dziêkowaæ Odkupicielowi za 
dar wiary.

Dla nawróconych tego rodzaju wspólnota parafialna jest miejscem reali-
zacji pragnienia dzielenia siê doświadczeniem wszechmocy Boga i w³asnej 
u³omności, a tym samym środowiskiem umo¿liwiaj¹cym dalsz¹ socjalizacjê 
wiod¹c¹ do wzmocnienia ich to¿samości osobowej jako chrześcijan i cz³on-
ków Kościo³a. W ten sposób powstaj¹ „struktury nawrócenia” w parafii, które 
daj¹ oparcie wierz¹cym, a dla misjonarzy s¹ źród³em nadziei na trwa³e (przy 
tym dośæ wymierne) owoce misji. Dziêki dobrze funkcjonuj¹cym strukturom 
misje nawrócenia mog¹ byæ kontynuowane po zakoñczeniu pracy misjona-
rzy. Takie misje nie s¹ ju¿ jednorazow¹ akcj¹, ale procesem.

28  F. Chiovaro, 414.
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Rozpocznê ten artyku³ od krótkiej uwagi wstêpnej. Reprezentujê jako re-
demptorysta teologiê moraln¹, jednak – jak ufam – nie tê rozumian¹ ogólnie, 
ale teologiê moraln¹ typowo alfonsjañsk¹, to znaczy tê, która w mi³ości znaj-
duje odpowiedź na niepokoj¹ce pytania ludzkiej spo³eczności, a w wolności 
widzi mo¿liwośæ przylgniêcia sumieñ do osoby Odkupiciela, które to przy-
lgniêcie wi¹¿e siê ze stopniowym wyzwalaniem od z³a, usi³uj¹cego zatruæ ka¿de 
serce i ka¿d¹ kulturê. Spotkanie miêdzy teologi¹ moraln¹ i przepowiadaniem 
zachodzi na wielu p³aszczyznach, tak i¿ niekiedy te dwie rzeczywistości mog¹ 
nawet wydawaæ siê synonimiczne: nie ma orêdzia, które by nie prezentowa³o 
jakiejś ca³ościowej wizji „¿ycia pe³nego” w wierze; podobnie te¿ nie ma nauki 
moralnej, która by nie d¹¿y³a do wskazania, w jaki sposób zastosowaæ w prakty-
ce wskazania dotycz¹ce dobra lub z³a osób i ca³ej spo³eczności ludzkiej.

Praktyka misjonarska mówi nam, redemptorystom, ¿e zawsze najbardziej 
konieczne s¹ te kwestie, którym musimy stawiæ czo³a w sakramencie pojed-
nania. Podobnie zreszt¹ zrodzi³a siê alfonsjañska teologia moralna. Jeśli ktoś 
chcia³by w moim opisie znaleźæ konkretne wskazówki dotycz¹ce na przyk³ad 
rodziny, seksualności, eutanazji lub innych pal¹cych problemów, niestety 
bêdzie rozczarowany: tych zagadnieñ nie bêdê omawia³. Mój przyczynek ro-
zumiem w sensie bardziej fundamentalnym: chcia³bym uczyniæ pastoralny 
kerygmat bardziej pogodnym i zharmonizowaæ go z parenez¹ w kategoriach 
doświadczenia alfonsjañskiego (podkreślenie mi³ości, z jak¹ Bóg nas zdoby-
wa), a tak¿e w harmonii z odnow¹ posoborow¹, która sytuuje nasze dyscypli-
ny (teologiê moraln¹ i przepowiadanie) w relacji wzajemnej s³u¿by w ramach 
pewnej wspólnej perspektywy (osi¹gniêcie fascynuj¹cej pe³ni ¿ycia, nazywanej 
powszechnie świêtości¹). Zagadnienia bardzie specyficzne wymaga³yby inne-

REDEMPTORYSTA
JAKO NOSICIEL NADZIEI

WOBEC WSPÓ£CZESNYCH WYZWAÑ 
KOŚCIO£A I ŚWIATA
WSKAZANIA I KIERUNKI

WY£ANIAJ¥CE SIÊ Z TEOLOGII MORALNEJ
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go rodzaju przygotowania, którego jeszcze w pe³ni nie posiadam, a ponadto 
– choæ s¹ niezwykle ciekawe i wa¿ne – zak³adaj¹ one zawsze istnienie jasnego 
fundamentu, który bardziej bezpośrednio zwi¹zany jest z pos³ug¹ s³owa. Ta-
ki w³aśnie bêdzie zasadniczy kierunek mojej refleksji teologicznej.

1. KONTEKST EPISTEMOLOGICZNO-PASTORALNY

Chcia³bym rozpocz¹æ od prostego stwierdzenia istnienia „naukowej” re-
lacji miêdzy dwiema omawianymi dziedzinami – teologi¹ moraln¹ i dusz-
pasterstwem – które spotykaj¹ siê w przepowiadaniu. Nie chodzi mi tutaj 
o jakieś „ponadczasowe” stwierdzenia: mam na myśli konkretny moment do-
piero co rozpoczêtego trzeciego tysi¹clecia, jego niepodwa¿alne osi¹gniêcia 
(na przyk³ad personalizm albo idea „bycia-w-stawaniu-siê” cz³owieka i spo-
³eczeñstwa) tudzie¿ niepokoj¹ce problemy naszych czasów (jak globalizacja 
lub postmodernistyczna fragmentaryzacja, a tak¿e nowe zjawisko religijnego 
fundamentalizmu). Otó¿ w dzisiejszym kontekście, nie tylko naukowo, ale 
przede wszystkim realnie, te dwie dyscypliny – razem z innymi – spotykaj¹ 
siê w relacji wspó³zale¿ności i wzajemnej diakonii w ramach nowej wizji ekle-
zjologii (i duchowości) posoborowej, a mianowicie wizji komunii, a jedno-
cześnie w ramach koncepcji tak zwanej nowej ewangelizacji, zmierzaj¹cej do 
wzbudzenia świe¿ego zapa³u ku świêtości, ju¿ nie czysto indywidualnej, lecz 
wspólnotowej. Teologia pastoralna i moralna, obok duchowości i innych dys-
cyplin naukowych, s¹ dzisiaj zanurzone w horyzoncie bardziej optymistycz-
nej i bezpośredniej synergii lub symbiozy, paralelnej do coraz wyraźniejszej 
i narastaj¹cej wielonarodowości, wielokulturowości i wieloreligijności nasze-
go świata. Jeśli prawda świata okazuje siê rzeczywiście „symfoniczna” (Urs 
von Balthasar), to nie mniej „polifoniczne” jawi siê ¿ycie cz³owieka w epoce 
globalizacji, adresata wszelkiej naszej dzia³alności charyzmatycznej i mini-
sterialnej, tak m¹drze ujêtej w konstytucjach i statutach Zgromadzenia Naj-
świêtszego Odkupiciela.

2. „NOWA EWANGELIZACJA”: CULMEN ŚWIADECTWA

 CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Encyklika Veritatis splendor, skierowana do wszystkich wierz¹cych, a nie tyl-
ko s³ug „obfitego odkupienia” w Chrystusie, nie waha siê opisaæ naszej sytu-
acji w nastêpuj¹cych kategoriach:

Moment historyczny, który obecnie prze¿ywamy, a w ka¿dym razie prze-
¿ywaj¹ go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, 
to znaczy do g³oszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze nios¹cej nowośæ; do 
ewangelizacji, która musi byæ prowadzona „z now¹ gorliwości¹, nowymi me-
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todami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu” [Przemówienie do bisku-
pów Konferencji CELAM, 9/3/1983, III: Insegnamenti di Giovanni Paolo II VI, 1 
(1983), s. 583]. Dechrystianizacja, dotykaj¹ca boleśnie ca³e narody i spo³eczno-
ści, w których niegdyś kwit³a wiara i ¿ycie chrześcijañskie, nie tylko powoduje 
utratê wiary lub w jakiś sposób pozbawia j¹ znaczenia w ¿yciu, ale nieuchron-
nie prowadzi te¿ do rozk³adu i zaniku zmys³u moralnego, do zatarcia siê świadomości 
niepowtarzalnego charakteru moralności ewangelicznej, jak i usuniêcia w cieñ 
fundamentalnych zasad i wartości etycznych. Rozpowszechnione dzisiaj sze-
roko tendencje subiektywistyczne, utylitarystyczne i relatywistyczne przedsta-
wiane s¹ nie tylko jako postawy pragmatyczne czy elementy obyczaju, ale jako 
postawy teoretycznie ugruntowane, domagaj¹ce siê pe³nego uznania kulturo-
wego i spo³ecznego (nr 106).

Po postawieniu takiej diagnozy encyklika, w numerze 107, przechodzi do 
próby ustanowienia relacji ewangelicznej ¿ywotności miêdzy teologi¹ moral-
n¹, a g³oszeniem Królestwa Bo¿ego. Stwierdza:

Ewangelizacja – a tym samym „nowa ewangelizacja” – jest równie¿ przepo-
wiadaniem i propozycj¹ określonej moralności. [...] Tak jak w dziedzinie prawd 
wiary, a bardziej jeszcze wówczas, gdy ukazuje fundamenty i treśæ chrześcijañ-
skiej moralności — nowa ewangelizacja ujawnia sw¹ autentycznośæ i równo-
cześnie wyzwala ca³y swój dynamizm misyjny, jeśli dokonuje siê nie tylko przez 
dar s³owa g³oszonego, ale tak¿e przez dar s³owa prze¿ywanego, to znaczy przez 
świadectwo ¿ycia. Zw³aszcza świêtośæ, jaśniej¹ca w ¿yciu wielu cz³onków lu-
du Bo¿ego, skromnych i czêsto ukrytych przed oczami ludzi, to najprostsza 
i najbardziej poci¹gaj¹ca droga, na której mo¿na bezpośrednio doświadczyæ, 
jak piêkna jest prawda, jak wyzwalaj¹c¹ moc ma mi³ośæ Bo¿a i jaka jest wartośæ 
bezwarunkowej wierności wobec wszystkich wymogów prawa Pañskiego, na-
wet w najtrudniejszych okolicznościach. Dlatego Kośció³, stosuj¹c m¹dre za-
sady swej pedagogii moralnej, zawsze zachêca³ wierz¹cych, aby w postaciach 
świêtych mê¿czyzn i kobiet, a zw³aszcza w Dziewiczej Matce Boga, „³aski pe³-
nej” i „najświêtszej”, szukali i znajdowali wzór, moc i radośæ ¿ycia zgodnego 
z przykazaniami Bo¿ymi i z ewangelicznymi b³ogos³awieñstwami.

Staj¹c wobec takiego horyzontu, Veritatis splendor czuje potrzebê podkreślenia 
tak¿e ¿ywotnej zasady teologicznej, absolutnie koniecznej, w oparciu o któr¹ 
mo¿na by odczytaæ ludzk¹ rzeczywistośæ jako nieustannie prowadzon¹ przez 
Boga w ramach Jego zbawczego dzia³ania:

Źród³em nowej ewangelizacji oraz nowego ¿ycia moralnego, które ona g³osi 
i wzbudza, przynosz¹c owoce świêtości i misyjności, jest Duch Chrystusa, za-
sada i moc owocnej pos³ugi świêtej Matki Kościo³a. Przypomina o tym Pawe³ 
VI: „Nigdy nie mo¿e zaistnieæ przepowiadanie bez pomocy Ducha Świête-
go” (Evangelii nuntiandi 75). Duchowi Jezusa, przyjêtemu przez pokorne i uleg³e 
serce wierz¹cego, zawdziêczamy zatem rozkwit chrześcijañskiego ¿ycia moral-
nego i świadectwo świêtości, widoczne w wielkiej ró¿norodności powo³añ, da-
rów i urzêdów oraz stanów i ¿yciowych sytuacji (nr 108).
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Ten ostatni tekst jest tak¿e wa¿ny, aby podkreśliæ coraz bardziej zauwa¿al-
ne zjawisko wspólnotowych doświadczeñ Boga (z jego skutkami w postaci 
przemiany osobistej i spo³ecznej, zawodowej i politycznej), wzbudzane przez 
Ducha jako silny nurt autentycznego ¿ycia ewangelicznego w obrêbie ruchów 
kościelnych, które nierzadko okazuj¹ siê jedyn¹ alternatyw¹ wobec duszpaster-
stwa niewystarczaj¹co uaktualnionego (aggiornato) i chyba nazbyt skostnia³ego, 
aby odpowiedzieæ na wspó³czesne oczekiwania, zw³aszcza ze strony m³odych 
(napomknê tutaj, choæ nie bêdê rozwija³ tego zagadnienia, o ruchach uznawa-
nych w Kościele, a tak¿e o nadzwyczajnych w swym charakterze światowych 
spotkaniach m³odzie¿y, wydarzeniach wpisuj¹cych siê w nasze klasyczne stra-
tegie ewangelizacyjne, rozszerzonych jednak na ogromn¹ skalê za spraw¹ nie-
oczekiwanej i entuzjastycznej odpowiedzi ze strony świata m³odzie¿y).

3. W DUCHU ODNOWY ZAPOCZĄTKOWANEJ PRZEZ SOBÓR

 WATYKAŃSKI II

Teolog moralista nie powinien czuæ skrêpowania, kiedy odwo³uje siê do 
tekstów Magisterium kościelnego, aby opisaæ pomoc, jak¹ teologia moralna 
ofiaruje typowo redemptorystowskiemu przepowiadaniu w naszych czasach. 
Teksty te s¹ bowiem równie¿ owocem prze³omu, który wypada w jakiś sposób 
przywo³aæ, aby bardziej uwypukliæ wk³ad, jaki teologia moralna mo¿e wnieśæ 
w przepowiadanie Dobrej Nowiny w epoce postmodernizmu. Posoborowa 
teologia moralna, ju¿ przez sposób, w jaki pojmuje sam¹ siebie, staje siê s³u¿-
b¹ na rzecz wyzwalania sumieñ oraz ich stopniowego kszta³towania przez 
Ewangeliê Chrystusa, komunikowan¹ osobom zarówno w ramach struktur 
zbawienia w³aściwych Kościo³owi, sakramentowi jedności rodzaju ludzkiego, 
jak i poza tymi strukturami.

Jeśli chodzi o teologiê moraln¹, jako w pierwszej kolejności rzeczywistośæ ci¹-
g³¹, nale¿y przywo³aæ próbê „wyzwolenia wolności” albo prościej, wyzwolenia 
teologii moralnej od schematycznego moralizmu, wyja³awiaj¹cego naukê, która 
mia³a byæ przyjazn¹ cz³owiekowi w jego wêdrówce z Bogiem. Chodzi o proces 
bardzo z³o¿ony, zapocz¹tkowany w czasie Soboru i wci¹¿ jeszcze czekaj¹cy na 
swoje lepsze uzewnêtrznienie przez przezwyciê¿enie pewnej fragmentaryczno-
ści lub sprzeczności zwi¹zanych z zupe³nie naturalnymi kryzysami w kontek-
ście bardzo szybkiego rozwoju kultury XXI wieku. Nale¿a³oby w tym miejscu 
w ogólnych zarysach wskazaæ te fundamentalne elementy, które moralnośæ po-
soborowa dzieli z teologi¹ pastoraln¹, zw³aszcza w jej wymiarze misyjnym1.

1  W obu tych dziedzinach Zgromadzenie Redemptorystów cieszy siê – pod pewnymi wzglêdami jako 
jedyne – niepodwa¿aln¹ kompetencj¹, uznawan¹ tak¿e przez Magisterium Kościo³a. Trzeba zawsze 
pamiêtaæ, ¿e w³aśnie w autentycznym doświadczeniu przepowiadania św. Alfonsa, przenikniêtym je-
go wizj¹ pastoraln¹ opart¹ na ³agodności (benignitas), rodzi³a siê stopniowo jego oryginalna odpowiedź 
na konkretne pytania moralności, któr¹ ludzie mieli ¿yæ w czasie i po misji, w szczególnym d¹¿eniu 
do świêtości dostosowanym do w³asnego stanu, w jakim siê ¿yje.
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Sobór Watykañski II, przy niema³ym wk³adzie takich redemptorystów jak 
o. Bernard Häring, Domenico Capone i wielu innych, bez wahania stwierdzi³ 
w odniesieniu do teologii moralnej: „Niech jej umiejêtne wy³o¿enie, nasyco-
ne w wiêkszym stopniu nauk¹ Pisma Świêtego, uka¿e wznios³ośæ powo³ania 
wiernych w Chrystusie, a tak¿e obowi¹zek przynoszenia plonu w mi³ości, 
która ma na wzglêdzie ¿ycie świata” (Optatam totius 16). S¹ to sformu³owania 
znane nam ju¿ na pamiêæ. Zwykle przytacza siê je na opisanie statusu epi-
stemologicznego odnowionej chrześcijañskiej teologii moralnej jako nauki. 
W rzeczywistości stanowi¹ one tak¿e źród³o samoświadomości, a wrêcz „sa-
moewangelizacji” tej¿e dyscypliny dla tego, kto j¹ uprawia, i dla tego, kto j¹ 
przyjmuje w formie wskazañ dotycz¹cych tego, jak w³aściwie ¿yæ pod ojcow-
skim spojrzeniem Boga. Uwa¿am bowiem, tak jak zapewne wielu innych, ¿e 
wspomniane wy¿ej stwierdzenie Soboru jest faktycznie „ma³¹ Ewangeli¹”, 
tak pod wzglêdem strukturalnym, jak i treściowym. Dziêki niej bêdzie mo¿na 
naprawiæ wspó³czesne b³êdy (np. etyka minimalistyczna, niemal pozbawiona 
treści pozytywnych), a tak¿e obroniæ siê przed dawnymi pokusami (dyktator-
skie roszczenia, by wszystko dekretowaæ jako imperatyw).

3.1.  Ponowne wyjście od Pisma Świêtego, inspiracji ca³ej egzystencji
  chrześcijañskiej

Zanim jeszcze Sobór Watykañski II w konstytucji Dei Verbum określi³ Pi-
smo Świête jako „duszê teologii” (nr 24), odwo³uj¹c siê do wyra¿enia papie¿a 
Leona XIII2, by³o ono uznawane za „czyste i trwa³e źród³o ¿ycia duchowego” 
(DV 21). Jest ono zatem absolutnie niezbêdne dla samego przepowiadania3, 
jeśli to ostatnie chce byæ stale aktualne pod wzglêdem treści i metod, a nie 
tylko przekazuj¹ce po prostu sam¹ doktrynê chrześcijañsk¹, choæby w jej 
najlepszych ujêciach. ¯ywy kontakt z Bibli¹ – naukowy, m¹drościowy i kon-

2  Konstytucja Dei Verbum by³a uwa¿ana za najpe³niejszy wyraz myśli soborowej, niemniej jednak odno-
si siê wra¿enie, ¿e jest ona bardziej punktem wyjścia ni¿ dojścia. Nie wydaje siê te¿, aby nast¹pi³a pe³-
na jej asymilacja. Nazwanie Pisma Świêtego „dusz¹” teologii by³o stwierdzeniem rewolucyjnym, ale 
chyba nie zosta³o jeszcze wystarczaj¹co zrozumiane, poniewa¿ jego egzegeza zdaje siê ograniczaæ do 
koniecznej wprawdzie, ale niewystarczaj¹cej, metody historyczno-krytycznej. Papieska Komisja Biblij-
na (Interpretacja Pisma Świêtego w Kościele, Pallotinum, Poznañ 1994) próbowa³a przezwyciê¿yæ rozbrat 
miêdzy lektur¹ naukow¹ i duchow¹ m.in. w świetle przyjmowanej polisemii tekstów stale odczytywanych 
na nowo w ci¹gu wieków, a wiêc domagaj¹cych siê coraz bogatszej i aktualizuj¹cej hermeneutyki.

3  Zupe³nie nie dziwi ³atwośæ, z jak¹ wyra¿enie „anima theologiae” mo¿e odnosiæ siê do teologii „com-
municanda” w ró¿nych jej formach; por. A. Barbi, La Bibbia, anima della teologia, nutrimento e vigore della 
catechesi, „Credere oggi” 6 (1981), s. 93-103. Metaforê tê bowiem mo¿na zastosowaæ do ka¿dego przeja-
wu ¿ycia wiary w ró¿nych jej imperatywach. Interesuj¹ce w zwi¹zku z tym s¹ s³owa Papieskiej Komisji 
Biblijnej na temat ekumenizmu: „Poniewa¿ Biblia stanowi bazê wspóln¹ dla norm wiary, tzw. impe-
ratyw ekumeniczny, odczuwany niejako przez wszystkich chrześcijan, sk³ania to bardzo natarczywie 
do ponownego odczytywania tekstów natchnionych z ca³¹ gotowości¹ otwarcia siê na dzia³anie Du-
cha Świêtego, w atmosferze mi³ości wzajemnej, szczerości i pokory; zachêca do zastanowienia siê nad 
tekstami i do ¿ycia nimi na co dzieñ, tak i¿by w koñcu mog³o dojśæ do nawrócenia serc i do świêtości 
¿ycia. Owo nawrócenie i świêtośæ ¿ycia, po³¹czone z modlitw¹ o zjednoczenie chrześcijan, stanowi¹ 
duszê wszelkiego dialogu ekumenicznego (por. Unitatis redintegratio, 8) (Interpretacja Pisma Świêtego w Ko-
ściele, dz. cyt., s. 111).
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templacyjny – jest bowiem źród³em dla przepowiadania i jako taki nigdy siê 
nie wyczerpuje; ka¿da epoka musi na nowo, we w³aściwy sobie sposób, staraæ 
siê zrozumieæ świête ksiêgi, aby móc nimi karmiæ siê i ¿yæ.

Powy¿sze sugestie s¹ bardzo naturalne i oczywiste dla kogoś, kto g³osi s³owo 
zbawienia niejako „zawodowo”. Có¿ bowiem g³osi siê, jeśli nie S³owo, komu-
nikuj¹c jego Bosk¹ energiê, jego moc przywracaj¹c¹ ¿ycie i odbudowuj¹c¹ ca³e 
wspólnoty uczniów Chrystusa, zgodnie z Paw³owym paradygmatem przywo-
³anym we wprowadzeniu do konstytucji Zgromadzenia Redemptorystów (ad 
instar Apostoli Pauli)? S¹dzê, ¿e najlepsz¹ intuicj¹ św. Alfonsa Liguori pod tym 
wzglêdem by³o u¿ywanie Pisma, jeszcze bez hermeneutycznych narzêdzi teo-
logii biblijnej w ścis³ym sensie, jako świadectwa mi³ości Boga, zdolnego roz-
paliæ serca i dokonaæ zbawienia.

Wydaje mi siê, ¿e to doświadczenie naprawdê mo¿na porównaæ z tym, co 
św. £ukasz wk³ada w usta Paw³a w jego s³ynnej mowie w Milecie: „A teraz po-
lecam was Bogu i s³owu Jego ³aski, w³adnemu zbudowaæ i daæ dziedzictwo ze 
wszystkimi świêtymi” (Dz 20,32). Zauwa¿my, ¿e tutaj nie tyle S³owo jest po-
wierzane wspólnocie jako skarb, którego nale¿y strzec, lecz raczej to wierz¹cy 
i sami prze³o¿eni zostaj¹ powierzeni S³owu.

Doświadczenie odnowy – które sta³o siê udzia³em teologii moralnej chrze-
ścijañskiej w latach po Soborze i pozwoli³o jej wyjśæ ze swoich form doktry-
nalnych i metodologicznych niewspó³brzmi¹cych z samym Objawieniem, 
na którym zasadza siê ethos chrześcijañski – ma zatem charakter paradygmatu 
i świadectwa dla samej komunikacji zbawienia w ewangelizacji bezpośredniej. 
Nie chodzi tylko o wskazania „imperatywne” oczywiste same w sobie (w ro-
dzaju „nale¿y absolutnie czytaæ Bibliê”), które to wskazania – wyp³ywaj¹c wia-
rygodnie z najlepszych opracowañ teologiczno-moralnych – pe³ni³yby rolê 
podpory i „obowi¹zkowej” zachêty do tego, co ewangelizacja oznacza ju¿ sama 
w sobie, lecz raczej chodzi o to, ¿e najwa¿niejsze jest prze³o¿enie tego kontak-
tu z Pismem w wydarzenie, w komunikacjê pewnej obecności. W ten sposób 
nie tylko akt „pisania”, bardzo ju¿ odleg³y w czasie, ale tak¿e akty „czytania” 
i „g³oszenia” mog¹ byæ rozumiane jako akty tego samego Objawienia, które 
siê udziela i które siê urzeczywistnia dla zbawienia. W ten sposób bêdzie mo¿-
na odkryæ wielk¹ wartośæ tekstu biblijnego jako punktu odniesienia, unikaj¹c 
niebezpieczeñstwa takiego podejścia do Biblii („biblicyzmu”), które pomija 
perspektywê świadectwa. Zostanie tak¿e odkryta na nowo moc „wci¹gaj¹ca” 
Pisma Świêtego („Jeśli nawet nie czytasz jej, jesteś w Biblii” – E. Canetti) i czy-
telnik/s³uchacz poczuje siê do tego stopnia zaanga¿owany, i¿ wrêcz zapragnie 
wejśæ w jego posiadanie, rozsmakowaæ siê w nim i rozpoznaæ to¿samośæ Chry-
stusa jako „Drogi, Prawdy i ¯ycia”, odpowiadaj¹c g³êbokim i zdecydowanym: 
„Oto jestem!”. To w³aśnie tutaj rodzi siê jedna z tych bogatych wiêzi wzajem-
nych miêdzy teologi¹ moraln¹, a pos³ug¹ S³owa, które nie mog¹ siê ju¿ wyraziæ 
jako pewnego rodzaju „inter-dyscyplinarnośæ”, lecz zmierzaj¹ ku „trans-dys-
cyplinarności”, ³¹cz¹cej je na wy¿szym poziomie kościelnej diakonii: chodzi 
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o najbardziej trafne kategorie biblijne, które teologia moralna wykorzysta³a 
dla swego nowego samookreślenia, a które od zawsze charakteryzowa³y g³o-
szenie s³owa: pójście za Jezusem (sequela)4. Teologia moralna mo¿e w ten sposób 
potwierdziæ ewangelizacjê w jej autentyczności i fundamentalnej skuteczno-
ści, kiedy „oto jestem”, pierwszy owoc misji, przekszta³ca siê w wierne i sta³e 
„pójdê za Tob¹, dok¹dkolwiek siê udasz” – na ca³e ¿ycie.

3.2.  Wydarzenie paschalne Chrystusa jako miejsce odrodzenia 
  chrześcijañskiego

Pismo Świête jest g³ównym źród³em teologii i „regu³¹ wiary”. Koniecznie 
jednak trzeba pamiêtaæ o s³owach Katechizmu Kościo³a Katolickiego (nr 108), któ-
ry w odniesieniu do wiary chrześcijañskiej stwierdza, ¿e „nie jest ona «religi¹ 
Ksiêgi». Chrześcijañstwo jest religi¹ «S³owa» Bo¿ego, «nie s³owa spisanego 
i milcz¹cego, ale S³owa Wcielonego i ¿ywego». Aby s³owa Pisma Świêtego nie 
pozostawa³y martw¹ liter¹, trzeba, by Chrystus, wieczne S³owo Boga ¿ywego, 
przez Ducha Świêtego oświeci³ nasze umys³y, abyśmy «rozumieli pisma» (£k 
24,45)”. Tak wiêc to nie sama ksiêga jako taka jest źród³em, lecz ¿ywe S³owo 
Boga, Jezus, S³owo, które sta³o siê cia³em, które mieszka³o wśród nas i nadal 
to czyni w ró¿nych zbawczych pośrednictwach ekonomii zbawienia.

Chodzi zatem o drug¹ wa¿n¹ wskazówkê, jak¹ odnowiona teologia moral-
na mo¿e podarowaæ naszej pos³udze S³owa. Jest to tak zwany chrystocentryzm, 
ku któremu zmierzaj¹ obydwie te dziedziny wraz ze wszystkimi innymi obsza-
rami wiedzy teologicznej i praktyki chrześcijañskiej. Świadkiem tego w³aśnie 
nurtu teologicznego – który z powodzeniem przywróci³ ¿ywotnośæ, a jedno-
cześnie nada³ bardziej odpowiedni fundament teologii moralnej – jest redemp-
torysta o. Domenico Capone wraz z o. Paulem Hitzem. Chrystocentryzm, 
odniesiony do teologii moralnej, wprowadza wa¿n¹ zmianê paradygmatu mo-
ralnego. Nie chodzi ju¿ o (lub nie tylko o) wydawanie ocen powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych w ka¿dej okoliczności ¿ycia chrześcijañskiego (kazuistyka). Do 
tego dosz³a teologia moralna, opieraj¹c siê na „klasycznym” pytaniu moral-
nym: „co powinienem (powinniśmy) czyniæ?”. Pocz¹wszy od Soboru, chodzi 
o danie odpowiedzi w wolności na jeszcze bardziej fundamentalne pytanie: 
„komu chcê odpowiedzieæ?”, „za kim chcê iśæ?”, „komu chcê siê oddaæ?”. No-
woczesny personalizm, wraz z biblijn¹ sequel¹, k³adzie w ten sposób podwaliny 
pod nowy sposób ¿ycia chrześcijañskiego, oparty na wolnej odpowiedzi na 
dar ³aski i dostosowuj¹cy siê – zgodnie z prawem stopniowego, dialogicznego 

4  W³aśnie tê uogólniaj¹c¹ kategoriê biblijn¹, w po³¹czeniu z kategori¹ wartości, wybra³ o. B. Häring, aby 
zaproponowaæ swoj¹ „rewolucyjn¹” teologiê moraln¹ ujêt¹ w Das Gesetz Christi (1954), która sta³a siê 
chyba najwa¿niejszym, choæ tylko doraźnym krokiem w kierunku odnowy tej dyscypliny. Ju¿ w jej ty-
tule uwidoczni³ siê wyraźny charakter biblijny (jest to cytat z Ga 6,2: „Jeden drugiego brzemiona no-
ście i tak wype³niajcie prawo Chrystusowe”).
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samoobjawienia siê Boga w sumieniu chrześcijanina – do jego bycia (chrze-
ścijanina) historycznego (stawania siê) i jego ograniczonych zdolności wyni-
kaj¹cych z faktu bycia stworzeniem. Istot¹ takiej odpowiedzi mo¿e byæ tylko 
mi³ośæ, poniewa¿ Tym, który powo³uje, jest biblijny Bóg mi³ości, a nie uni-
wersalny Sêdzia kosmiczny zabiegaj¹cy jedynie o sw¹ nieugiêt¹, ponadczaso-
w¹ i zimn¹ prawdê, o mechaniczn¹ sprawiedliwośæ.

Aby zrozumieæ ca³e znaczenie chrystocentryzmu wiary chrześcijañskiej, 
trzeba zauwa¿yæ, ¿e dotyczy on nie tylko jej „obiektywnej” treści, w której Je-
zus Chrystus zajmuje centralne miejsce (które zreszt¹ nale¿y dobrze kreśliæ), 
ale tak¿e struktury samej wiary: ¿adna jej konkretna treśæ nie mo¿e byæ wyra¿o-
na w kategoriach prawdziwie chrześcijañskich bez odniesienia do wydarzenia 
Jezusa Chrystusa. W ten sposób ¿aden z dzia³ów dogmatyki chrześcijañskiej 
(Bóg, Trójca, eklezjologia, antropologia, sakramenty, eschatologia) i doktryny 
moralnej nie mo¿e daæ wyrazu swej specyficznej treści bez wyraźnego odnie-
sienia do wydarzenia chrystologicznego, fundamentu i struktury ca³ej wie-
dzy teologicznej. W chrystocentryźmie zbiegaj¹ siê najbardziej przekonuj¹ce 
osi¹gniêcia wspó³czesnej teologii rozumienia ca³ości Tajemnicy chrześcijañ-
skiej w jej wymiarach szczegó³owych i uniwersalnych. Równie¿ przed prze-
powiadaniem w tych obecnych czasach charakteryzuj¹cych siê pluralizmem 
staje wyzwanie, by wykazaæ, w jakim sensie wydarzenie Jezusa Chrystusa jest 
jedyn¹ odpowiedni¹ zasad¹ dla pe³nego zrozumienia ca³ości rzeczywistości 
i historii, a w naszych czasach jedyn¹ gwarancj¹ rzeczywistego zbawienia ludz-
kości w wolności sumieñ.

Równie¿ tutaj zarówno teologia moralna, jak i ewangelizacja, odrêbnymi 
drogami, dochodz¹ do tej samej rzeczywistości: Bóg, w Jezusie ukrzy¿owanym 
i zmartwychwsta³ym, zbawia grzesznego cz³owieka przez ³askê. Ten prymat 
³aski (dar) k³adzie fundament pod teologiê moraln¹, która d¹¿y do wypraco-
wania koncepcji w³aściwej ludzkiej odpowiedzi (teologia wzajemności), ale 
jest równie¿ specyficzn¹ treści¹ (i metod¹) przepowiadania, jak te¿ prawdziw¹ 
podstaw¹ jego skuteczności. Tak¿e tutaj obydwie te dyscypliny odnajduj¹ siê 
w relacji biegunowości: obydwie patrz¹ i próbuj¹ w³aściwie uj¹æ to centrum 
chrystologii zbawczej, jakim jest krzy¿ Jezusa, element, którego nie mo¿na od-
sun¹æ na margines w redemptorystowskiej duchowości i duszpasterstwie.

W tym sensie odnowiona teologia moralna bêdzie przypominaæ pos³udze 
g³oszenia o jej centrum: krzy¿u Jezusa jako najwyraźniejszym dowodzie, ¿e Bóg 
wyszed³ cz³owiekowi naprzeciw z tak¹ mi³ości¹, i¿ pokona³ wszelki dystans 
dziel¹cy Go od cz³owieka, a wynikaj¹cy z grzechu. Na tym polega konkretna 
s³u¿ba teologii moralnej: podkreśliæ, ¿e oddalenie od Boga zosta³o usuniête 
nie przez wysi³ek cz³owieka, lecz przez Boga samego i w ten sposób wskazaæ, 
¿e komunia z Bogiem jest mo¿liwa nie dlatego, i¿ cz³owiek przez d³ug¹ i su-
row¹ ascezê zdo³a³ dosiêgn¹æ Boga, lecz dlatego, ¿e Bóg jako pierwszy i przez 
czyst¹ ³askê dosiêgn¹³ cz³owieka i pozwoli³ mu na za¿y³ośæ z sob¹. 
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Jeśli sk³adnik etyczny przepowiadania czeka na pewne uaktualnienie tre-
ści, to jest nim w³aśnie to: usprawiedliwienie (czyli nawi¹zanie s³usznej relacji 
z Bogiem) jest darem, jaki cz³owiek mo¿e jedynie przyj¹æ, a nie wys³u¿yæ sobie; 
przyjêcie to dokonuje siê w wierze, która polega na „tak” cz³owieka wobec Boga, 
zbawiaj¹cego w Jezusie, w otwartości ca³ego ludzkiego bytu na Bo¿e dzia³anie 
w nas. Ale równie¿ sama wiara jest Bo¿ym darem. Usprawiedliwienie otrzyma-
ne od Boga nie jest tylko jak¹ś deklaracj¹ ze strony Boga, ¿e jesteśmy uwa¿ani 
za „sprawiedliwych”, lecz poci¹ga za sob¹ prawdziw¹ przemianê dokonuj¹c¹ 
siê za spraw¹ Ducha Świêtego, który czyni nas „nowym stworzeniem” (2 Kor 
5,17) i rzeczywiście dzieæmi Bo¿ymi – „w Chrystusie”, do którego stajemy siê 
coraz bardziej podobni (2 Kor 3,18). W wierze jednak zaanga¿owanie cz³owie-
ka nie zostaje usuniête, lecz jest jej nastêpstwem. Mówi siê: indicativus (to, co Bóg 
uczyni³) k³adzie fundament pod imperativus (wymóg etyczny). Wierz¹cy jest 
wezwany, by ¿yæ i wzrastaæ w tej rzeczywistości, któr¹ ju¿ otrzyma³. Poniewa¿ 
jesteśmy ju¿ przez ³askê dzieæmi Bo¿ymi, powinniśmy wprowadzaæ w ¿ycie tê 
rzeczywistośæ. W ten sposób przepowiadanie zostanie definitywnie uwolnio-
ne od odziedziczonego z przesz³ości „obowi¹zku” jako kategorii wrêcz meto-
dologicznej, w którym zreszt¹ duchowi synowie św. Alfonsa byli ekspertami 
przez znaczn¹ czêśæ naszej historii, a mianowicie tego, by niepokoiæ sumienia 
(kiedy to konieczne, wrêcz budz¹c przera¿enie...) – dla ich dobra!

3.3.  Nowa eschatologia: umarli i zmartwychwstali z Chrystusem

Pomoc w aspekcie treściowym ze strony teologii moralnej nie koñczy siê 
na uwolnieniu przepowiadania od „zbawczego” siania strachu, ³atwego, ale 
bezu¿ytecznego i szkodliwego. Wci¹¿ pozostaje otwarta najwa¿niejsza spra-
wa: jak w konkretnym ¿yciu ucieleśniaæ rzeczywistośæ bycia ju¿, przez ³askê, 
dzieæmi Bo¿ymi, umi³owanymi w sposób przekraczaj¹cy wszelkie wyobra¿e-
nie? Redemptorystowskie repertorium sugeruje nam niezwyk³e intuicje św. Al-
fonsa, dotycz¹ce „nadmiernej” mi³ości Boga, niemal szalonej5. Ale jak na ni¹ 
odpowiedzieæ? Znów wy³ania siê tutaj biblijne i alfonsjañskie zarazem pod-
kreślenie bycia wspó³-ukrzy¿owanymi i wspó³-umar³ymi z Chrystusem. Ta 
rzeczywistośæ, która sakramentalnie dokona³a siê podczas chrztu, winna wy-
pe³niaæ siê egzystencjalnie w codziennym ¿yciu. W szczególny sposób obej-
muje ona mi³ośæ, poniewa¿ w Chrystusie liczy siê „tylko wiara, która dzia³a 
przez mi³ośæ” (Ga 5,6). Wszystko to nie tylko musi znaleźæ odpowiedni jêzyk, 
aby trafiæ do postmodernistycznego s³uchacza, ale domaga siê prze³o¿enia na 
ogó³ wartości, których nale¿y trzymaæ siê osobiście, w wolności i w perspek-
tywie szczêścia.

5  Równie¿ B. Häring w czasie Soboru wskazywa³ na ten wymiar, opracowuj¹c g³êbiej metaforê duszy: 
L’amore, anima della teologia di oggi, wyd. Alleanza Sacerdotale „Amici del Sacro Cuore“, Mediolan 
1965.
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Teologia moralna odchodzi tutaj od bezpośredniej „kategorycznej impe-
ratywności” dotycz¹cej tego, co nale¿y robiæ. Bêdzie raczej mówiæ o ca³ej eg-
zystencji wierz¹cego, w³¹czonej w tê drogê Jezusa, która prowadzi od śmierci 
do zmartwychwstania. S³usznie pisze A. Schweitzer: „Etyka jest przejawem 
wyp³ywaj¹cym z bycia umar³ymi i zmartwychwsta³ymi z Chrystusem, tak 
jak jest nim wolnośæ od cia³a, grzechu, prawa oraz otrzymanie daru Ducha-
”6. Etyka chrześcijañska jawi siê w³aśnie jako etyka paschalna, to znaczy jako 
śmieræ w³asnego „ja”, które zostawia miejsce o¿ywiaj¹cej dzia³alności Boga. 
Jest to wybuch „nowego ¿ycia” w upodobnieniu siê do śmierci Chrystusa, 
z której wyp³ywa Duch.

Chrześcijanin jest poddany nowemu prawu, ju¿ nie temu z Synaju, lecz 
„prawu Ducha, który daje ¿ycie w Chrystusie” (Rz 8,2). Znajdujemy tutaj 
jedn¹ z najlepszych idei teologa redemptorysty François-Xaviera Durrwella: 
„Duch, który wskrzesza Chrystusa, jest prawem moralnym Nowego Testa-
mentu”7. Dzia³a On tam, gdzie wierz¹cy wspó³-umiera z Chrystusem. Do-
konuje On „transpozycji, w której wierz¹cy przechodzi z poziomu cia³a na 
poziom eschatologii. Duch poddaje go progresywnemu stwarzaniu wyp³y-
waj¹cemu z wydarzenia paschalnego (Rz 6,2-5; Kol 3,1-3). [...] Przez wysi³ek 
moralny cz³owiek przyzwala na dzia³anie stwórcze Ducha, które zakoñczy 
siê pe³nym zmartwychwstaniem (Rz 6,3-11). Duch porusza wiernych w ten 
sam sposób, jak wskrzesza z martwych Chrystusa: o¿ywia ich w zadawaniu 
śmierci cia³u, urzeczywistniaj¹c w nich tê śmieræ. Duch jest prawem zmar-
twychwstania w śmierci. Krótko mówi¹c, moralnośæ chrześcijañska afirmu-
je siê jako nowośæ w śmierci sobie samym: «A ci, którzy nale¿¹ do Chrystusa 
Jezusa, ukrzy¿owali cia³o swoje z jego namiêtnościami i po¿¹daniami. Maj¹c 
¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosujmy»”(Ga 5,24n)8.

Coraz bardziej wyraźna staje siê zatem oryginalnośæ moralności chrze-
ścijañskiej, która w takiej szacie nadaje siê do dalszych zastosowañ w diako-
nii S³owa:

–  Etyka chrześcijañska nie jest etyk¹ prawa, to znaczy moralności¹, która 
w wysi³ku zachowywania nakazów prawa znajduje drogê dojścia do Bo-
ga, lecz moralności¹, która w śmierci samemu sobie pozwala, aby sam 
Bóg dokonywa³ Bo¿ego ¿ycia w nas. Nie chodzi o uzyskiwanie za pomo-
c¹ w³asnych si³ czegoś, czego nie mamy, lecz o coraz wiêksze konkretyzo-
wanie w ¿yciu tego, czym ju¿ jesteśmy przez ³askê.

–  Św. Pawe³ przeciwstawia wiarê nie tyle niewierze, co chlubieniu siê, to 
znaczy cz³owiekowi, który opiera siê na sobie samym, na swoich si³ach, 
na swojej samowystarczalności. Uwolniony od troski o w³asne zbawie-
nie, zwa¿ywszy, ¿e Bóg uj¹³ w swe d³onie jego egzystencjê i udzieli³ mu 

6  Die Mystik des Apostels Paulus, Tybinga 1933, s. 220.
7  La Risurrezione di Gesù. Mistero di salvezza, Rzym 1993, s. 188.
8  Tam¿e, s. 189.
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daru ¿ycia wiecznego, wierz¹cy mo¿e teraz kochaæ autentycznie i a¿ do 
koñca, a¿ po zapomnienie o sobie, po „bycie nicości¹”.

–  Istniej¹ dwa typy moralności, które przeciwstawiaj¹ siê sobie jako sta-
ry i nowy: moralnośæ, która myśli o otrzymaniu ¿ycia wiecznego przez 
czyn, przez wysi³ek drobiazgowego zachowywania licznych przykazañ; 
oraz etyka paschalna, która w śmierci w³asnego „ja” pozwala, aby Bóg 
sam dzia³a³ w sercu wierz¹cego i przekszta³ci³ go w to nowe ¿ycie, które 
ju¿ otrzyma³ na chrzcie i w wierze9.

Przy takim ustawieniu teologia moralna jest w pe³nym tego s³owa znacze-
niu teologi¹, a nie tylko etyk¹, która za pomoc¹ przymiotnika (czyli jakby 
jedynie po czêści) nazywana jest tak¿e jako „teologiczna”. Nie mo¿na zanego-
waæ, ¿e takie alternatywne ustawienie teologii moralnej ma sw¹ wartośæ choæ-
by ze wzglêdu na mo¿liwośæ dialogu z kultur¹ poddan¹ globalizacji. Jest tu 
jednak tak¿e pewien s³aby punkt: podstawy dla etyki teologicznej tworzy bo-
wiem raczej filozofia, z w³aściwymi jej ograniczeniami narzuconymi przez 
wyk³ad ukierunkowany na dowodzenie, a jej przedmiotem s¹ raczej czyny 
b¹dź postawy ludzkie w ramach ethosu zak³adanego jako rzeczywistośæ kultu-
rowa i uprzedzaj¹ca wiarê, dlatego lepiej nadaj¹ca siê do analizy z punktu wi-
dzenia nauki.

Teologia moralna w formie zaproponowanej przez Optatam totius (nr 16) jest 
natomiast w pe³nym tego s³owa znaczeniu teologi¹, której wartości¹ jest wska-
zywanie dobra, jakiego nale¿y siê trzymaæ, lecz w ramach niezwykle wznios³ego 
powo³ania ludzkiego, by przynosiæ owoce w mi³ości w typowo Chrystuso-
wym poświêceniu siê – za ¿ycie świata. Wyraźnie pojawia siê tutaj „powo-
³aniowa” perspektywa takiego podejścia: nie chodzi jedynie o jakiś, choæby 
świat³y, „opis” ludzkiej moralności, lecz o prawdziw¹ odpowiedź na praw-
dziwe powo³anie.

Z czym nale¿a³oby uto¿samiæ to „najwy¿sze powo³anie”, które teologia 
moralna powinna zilustrowaæ, pomagaj¹c w ten sposób kerygmatowi wyra-
ziæ potencjalności etyczne ¿ycia chrześcijañskiego?

4. NOWA ŚWIĘTOŚĆ

Jak stwierdziliśmy, teologia moralna pomaga przepowiadaniu, podkre-
ślaj¹c z moc¹, ¿e nie ma najpierw jakiegoś Boga, który siê czegoś domaga, ale 
Bóg, który daje, kocha, powo³uje, pobudzaj¹c nasz¹ odpowiedź mi³ości10. Ta 

9  Wykorzystujê tutaj perspektywy nakreślone przez G. Rossè, Aspetti dell’etica cristiana nella luce dell’ideale 
dell’unità, „Nuova Umanità” XIX (1997/1) 109, s. 53-60.

10  Ca³a nasza doskona³ośæ polega na kochaniu naszego najbardziej godnego mi³ości Boga: Caritas est vin-
culum perfectionis (Kol 3,14). Lecz z kolei ca³a doskona³ośæ mi³owania Boga polega na zjednoczeniu na-
szej woli z Jego najświêtsz¹ wol¹”, Uniformità alla volontà di Dio, „Opere Spirituali”, Bassano 1777.
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typowo alfonsjañska prawda moralna zosta³a w pe³ni przywrócona i rozwi-
niêta przez antropologiê soborow¹, która wskaza³a, ¿e pe³n¹ realizacj¹ isto-
ty ludzkiej jest jedynie wolny dar z siebie, jakim jest w³aśnie mi³ośæ11. Jest to 
fundamentalny tekst antropologiczny Soboru i ca³ej teologii chrześcijañskiej, 
tekst umieszczony w ramach perspektywy trynitarnej (cz³owiek jest imago Dei, 
obrazem Boga w Trójcy Jedynego) i odkupieñczego daru Chrystusa, S³owa 
wcielonego, uzdalniaj¹cego i zobowi¹zuj¹cego cz³owieka do udzia³u w ca³-
kowitym darze z siebie Chrystusa, a wiêc i do prze¿ywania na nowo tego Je-
go ofiarowania siê. Jak pisze papie¿, taki szczery dar z siebie „jest mo¿liwy dla 
cz³owieka tylko poprzez spotkanie z Bogiem. To doskona³e spe³nienie cz³o-
wiek znajduje w Bogu i tê prawdê objawia Chrystus. Cz³owiek siê spe³nia w Bogu 
dlatego, ¿e Bóg sam do niego przyszed³ w swoim Przedwiecznym Synu” (Ter-
tio millennio adveniente, 9).

Mamy tu do czynienia z perspektyw¹ trans-dyscyplinarn¹, w której zbiegaj¹ 
siê ró¿ne dziedziny ¿ycia chrześcijañskiego, a tak¿e rozmaite pos³ugi lub urzê-
dy, ³¹cznie z tymi w³aściwymi teologii moralnej i dzia³alności duszpasterskiej, 
wyra¿aj¹cej siê w g³oszeniu s³owa. Nie jest to zatem jakiś obszar zastrze¿ony dla 
jednej z dyscyplin lub diakonii kościelnych, lecz raczej „wspólny dom” ka¿dej 
z nich. Świêtośæ jest zarazem tym „najwy¿szym powo³aniem” cz³owieka (mo-
ralnym), jak te¿ celem czynności codziennego ¿ycia wierz¹cych. Obchody Ju-
bileuszu Roku 2000 ods³oni³y dalsze zastosowania pastoralne w tym kierunku. 
Jan Pawe³ II pragn¹³ zwróciæ uwagê przede wszystkim na to, ¿e „perspektyw¹, 
w któr¹ winna byæ wpisana ca³a dzia³alnośæ duszpasterska, jest perspektywa 
świêtości. [...] Skoro zakoñczy³ siê Jubileusz, powracamy na zwyczajn¹ drogê, ale 
prowadzenie do świêtości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpa-
sterskim. Trzeba zatem odkryæ ponownie ca³e bogactwo treści programowych 
V rozdzia³u Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, poświêcone-
go «powszechnemu powo³aniu do świêtości». Jeśli Ojcowie soborowi po³o¿yli 
taki nacisk na tê problematykê, to nie po to, aby nadaæ eklezjologii coś w ro-
dzaju duchowego szlifu, ale aby uwypukliæ jej wewnêtrzn¹ i istotn¹ dynamikê. 
Ponowne odkrycie Kościo³a jako «tajemnicy», czyli jako ludu «zjednoczone-
go jedności¹ Ojca i Syna, i Ducha Świêtego», musia³o doprowadziæ tak¿e do 
ponownego odkrycia jego «świêtości», pojmowanej w podstawowym znacze-
niu jako przynale¿nośæ do Tego, który jest w najg³êbszym sensie Świêty, «po 
trzykroæ Świêty» (por. Iz 6,3). Wyznawaæ wiarê w Kośció³ jako świêty znaczy 
wskazywaæ jego oblicze Oblubienicy Chrystusa, dla której On z³o¿y³ w ofierze sa-
mego siebie w³aśnie po to, aby j¹ uświêciæ (por. Ef 5,25-26). Ten dar świêtości 
– by tak rzec – obiektywnej, zostaje ofiarowany ka¿demu ochrzczonemu. Dar 
jednak staje siê z kolei zadaniem, któremu winno byæ podporz¹dkowane ca³e 

11  Gaudium et spes (nr 24.4) wskazuje bowiem na antropologiê poświêcenia siê jako odpowiadaj¹c¹ ekono-
mii daru, w³aściwej Bogu: „cz³owiek [...] nie mo¿e siê w pe³ni odnaleźæ inaczej, jak tylko przez szczery 
dar z siebie samego (plene seipsum invenire non posse nisi per sincerum sui ipsius donum)”.
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¿ycie chrześcijanina: «Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest wasze uświêcenie» (1 Tes 4,3). 
To zadanie nie dotyczy tylko niektórych chrześcijan: «Wszyscy chrześcijanie, 
jakiegokolwiek stanu i zawodu, powo³ani s¹ do pe³ni ¿ycia chrześcijañskiego 
i do doskona³ości mi³ości»” (Novo millennio ineunte, 30).

Świêtośæ jest zatem celem ka¿dego ¿ycia chrześcijañskiego. Niestety jednak, 
w naszej wspó³czesnej kulturze s³owo „świêtośæ” nie cieszy siê wielkim powa-
¿aniem. Nabiera niekiedy dwuznacznego lub wrêcz negatywnego znaczenia, 
jakby chodzi³o o synonim pewnego odcz³owieczenia, dziwnych albo wrêcz 
odbiegaj¹cych od normy zachowañ. Z jednej strony wynika to z uprawianego 
w przesz³ości stylu pisania hagiografii, maj¹cego wprawdzie dobre intencje, ale 
niew³aściwego, przekszta³caj¹cego świêtych w niedościg³ych herosów, istoty 
wybrane i unikalne, czasami nawet przejawiaj¹ce dośæ w¹tpliwe zachowania. 
Tego rodzaju hagiografia wyobcowa³a ich z normalnego doświadczenia ludz-
kiego. Z drugiej strony taka sytuacja wynika ze zsekularyzowanej wizji, która 
chc¹c usun¹æ z ¿ycia ludzkiego wymiar religijny, dokonuje pewnych przery-
sowañ i ośmiesza najbardziej szokuj¹ce rysy świêtych, przedstawiaj¹c ich ka-
rykaturalny obraz12.

Posoborowa teologia moralna postanowi³a zdefiniowaæ siebie w kategoriach 
„odpowiedzi ze strony stworzenia”, to znaczy odpowiedzi proporcjonalnej 
do ludzkich ograniczeñ i kruchości, rozci¹gniêtej w czasie. Świêtośæ odpo-
wiada takiemu opisowi. Dary charyzmatyczne świêtości chc¹ daæ w³aściw¹ 
odpowiedź na konkretne problemy i określone sytuacje historyczne Kościo-
³a lub ludzkości, dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e tak¿e ró¿ne modele świêtości 
s¹ zwi¹zane z ró¿nymi epokami i najbardziej charakterystycznymi cechami 
ka¿dego etapu kulturowego13.

Z coraz wiêksz¹ moc¹ wy³ania siê pytanie: jakiego rodzaju świêtości wymaga 
siê dzisiaj? Ze wzglêdu na szczególne warunki zeświecczonej kultury Zachodu 
szuka siê modeli, z którymi mo¿na by siê uto¿samiæ, ale zwi¹zanych z warun-
kami kulturowymi, w jakich mê¿czyźni i kobiety naszych czasów prowadz¹ 
swoje ¿ycie. Istnieje pilna potrzeba prowadzenia takich poszukiwañ obejmu-
j¹cych wszystkie dyscypliny wiedzy, nie tylko te kościelne.

Jest ju¿ rzecz¹ pewn¹, ¿e dziś trzeba pewnego typu świêtości, który umia³-
by ¿yæ w środowisku zsekularyzowanym. Takie stwierdzenie implikuje, ¿e ta 
świêtośæ nie bêdzie optowaæ za separacj¹ lub izolacj¹, lecz za ¿yciem pośrod-

12  Wykorzystujê tutaj pewne sugestie zawarte w artykule C. Andradego, La santità nel tempo, „Unità e cari-
smi”, 1/2004, styczeñ-luty, 2-4. Na s. 2 Autor wskazuje na pewien interesuj¹cy, choæ ambiwalentny fakt: 
„Ludzie nadal gromadz¹ siê wokó³ świêtych. Wystarczy przyjrzeæ siê niezwyk³emu zainteresowaniu ze 
strony zwyk³ych ludzi skupionych wokó³ takich postaci, jak Ojciec Pio z Pietrelciny czy Matka Teresa 
z Kalkuty. Świêci bowiem rozsiewaj¹ woñ świêtości. A ludzie, kiedy j¹ poczuj¹, s¹ przez ni¹ poci¹gani. 
Równie¿ w naszych czasach świêci nadal s¹ świetlistymi ogniami w mrokach i ludzie biegn¹ ku nim 
masowo, tak jak æmy do lampy w wiosenn¹ noc”.

13  Ciekawy jest paralelizm miêdzy określonymi nurtami kulturowymi a rozwojem ró¿nych modeli du-
chowości i świêtości: miêdzy racjonalizmem a psychologizmem religijnym devotio modern”, miêdzy 
narodzinami kultury miejskiej a duchowości¹ zakonów ¿ebrz¹cych, miêdzy krytyk¹ ateistyczn¹ i ni-
hilizmem a duchowości¹ Charlesa de Foucauld lub Teresy z Lisieux itd.
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ku świata, potrafi¹cym po³¹czyæ zjednoczenie z Bogiem i ludzk¹ aktywnośæ, 
nie oddzielaj¹c od siebie tych dwóch wymiarów, naturalnego i nadprzyro-
dzonego, jak gdyby to by³y dwie ró¿ne sfery, które siê ze sob¹ nie komunikuj¹ 
i nie s¹ w stanie komunikowaæ. Chodzi o świêtośæ zdoln¹ karmiæ siê ¿yciem 
codziennym, a nie tylko elementami specyficznymi dla sacrum. Poszanowanie 
autonomii rzeczy stworzonych poci¹ga bowiem za sob¹ w³aśnie to, ¿e praca 
ludzka ma sama w sobie wartośæ duchow¹, niezale¿nie od wykonywania czyn-
ności bezpośrednio religijnych.

¯ycie w dzisiejszych wielkich aglomeracjach wykazuje tendencje do frag-
mentaryzacji ¿ycia i formalizowania go przez przypisywanie ludziom „ról” 
(zachowania protokolarne), odrywaj¹c je od osobowości ka¿dej jednostki, 
specyficznego miejsca wszelkiego doświadczenia religijnego. Potrzeba zatem 
takiego typu świêtości, która potrafi³aby odpowiedzieæ na wyzwanie, jakim 
jest stopniowe zanikanie doświadczenia Boga, zataczaj¹ce coraz szersze krêgi 
wśród nowych pokoleñ. Innymi s³owy, potrzeba takiego typu świêtości, któ-
ra uczyni mo¿liwym bezpośredni dostêp do doświadczenia Boga bez potrze-
by jakiegoś uci¹¿liwego wtajemniczania lub tradycji religijnej ju¿ utrwalonej 
i odziedziczonej.

Wielu wspó³czesnych m³odych ludzi doznaje wielkich trudności w po-
s³ugiwaniu siê klasycznymi „środkami” spotkania z Bogiem (modlitw¹ i sa-
kramentami). Jest to zrozumia³e, poniewa¿ te środki nie tylko nie s¹ czêści¹ 
ich dziedzictwa kulturowego, ale te¿ domagaj¹ siê pewnej sta³ości, cierpliwo-
ści i dyscypliny, które dzisiaj okazuj¹ siê dla nich czymś bardzo trudnym. To 
s¹ trudności obiektywne, które trzeba uwzglêdniæ. Konieczny jest pewien typ 
świêtości, która potrafi³aby w jakiś sposób uczyniæ widzialnym plan zbawie-
nia, stanowi¹cy kwintesencjê Ewangelii.

Nie tylko teologia moralna, ale tak¿e przepowiadanie znajduje tutaj jedno 
ze swych najwiêkszych wyzwañ, których nie da siê rozwi¹zaæ po prostu przez 
zlikwidowanie ich jako problemu marginalnego, poniewa¿ zwi¹zanego wy³¹cz-
nie z „nieodpowiednim jêzykiem”. Sprawa jest du¿o g³êbsza, poniewa¿ choæ 
wspó³czesny chrześcijanin ma coraz mniej nadziei i zbyt czêsto ogranicza 
swoje oczekiwania zwi¹zane ze „zbawieniem” do przedmiotów konsumpcji, 
którymi bombarduje go świat reklamy, to jednak nie przestaje szukaæ widzial-
nego sensu swojej egzystencji14.

Ta widzialnośæ musi rozci¹gn¹æ siê tak¿e na humanizuj¹c¹ funkcjê zasad 
moralnych. Powa¿ne zarzuty, jakie dzisiaj kieruje siê przeciwko moralności 
chrześcijañskiej – lub te¿ przeciwko prostemu faktowi, ¿e wiara domaga siê 
ustalenia pewnych nakazów dotycz¹cych aspektów ¿ycia, które uwa¿a siê za 
nale¿¹ce do wy³¹cznie prywatnych kompetencji – mówi¹ nam, ¿e nie rozumie 
siê ju¿ faktu, i¿ nakazy moralne nie s¹ wyrazem chêci kontroli ze strony Kościo-

14  Ju¿ K. Rahner zauwa¿y³, ¿e chrześcijanin XXI wieku albo bêdzie mistykiem (kimś prze¿ywaj¹cym oso-
biste doświadczenie Boga), albo po prostu w ogóle go nie bêdzie.
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³a nad ¿yciem swoich wiernych, lecz najbardziej rozumnym sposobem realiza-
cji chrześcijañskiego planu. Powraca tutaj kwestia w³aściwa zarówno teologii 
moralnej, jak i ewangelizacji: jak nigdy dot¹d, konieczne jest ukazanie w spo-
sób dynamiczny treści zbawczej (indicativus) (owoce odkupienia i samo ¿ycie 
moralne), aby zosta³ przyjêty jej imperatyw (przykazania).

Ograniczenie ¿ycia religijnego do wymiarów prywatnych doprowadzi³o do 
obecnego braku poparcia wiêkszości spo³eczeñstwa dla religii. Taka sytuacja 
wydaje siê postulowaæ drogê świêtości o charakterze wspólnotowym, nie tylko 
dlatego, ¿e ten wymiar jest wewnêtrznie wpisany w chrześcijañstwo, ale tak¿e 
dlatego, ¿e jest ona (wspólnota) koniecznym warunkiem dla jakiegokolwiek 
pogl¹du, który chce siê rozpropagowaæ na skalê powszechn¹15. Oczywiście 
jednak nadal trzeba bêdzie oferowaæ pomoce osobiste, pozwalaj¹ce ka¿de-
mu osobiście stawiaæ czo³a ¿yciu codziennemu w bardzo podzielonym i ska-
¿onym kontekście, jakim jest dzisiejszy świat.

5. ZAKOŃCZENIE

Owocne spotkanie miêdzy duchowości¹, moralności¹ i naszym duszpa-
sterstwem misjonarskim, dokonuj¹ce siê na poziomie ¿ycia i wzajemnego 
oddzia³ywania, jest od dawna widoczne, st¹d równie¿ s³owa tego mojego wy-
st¹pienia nie s¹ jak¹ś nowości¹. Równie¿ obecny papie¿ mówi³ nam o tym 
z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Za³o¿yciela redemptorystów16.

Oczywiście ¿ycie wspó³czesne stawia nowe problemy, które nierzadko trud-
no jest rozwi¹zaæ. Niemniej jednak w kierownictwie dusz i pos³udze naucza-
nia zawsze trzeba bêdzie mieæ na uwadze, ¿e niezbywalnym kryterium, do 
którego nale¿y siê stosowaæ, pozostaje s³owo Boga, autentycznie interpretowa-
ne przez Magisterium Kościo³a. Ponadto zawsze bêdzie trzeba kierowaæ siê ³a-
godności¹ pastoraln¹, zgodnie z roztropnym nauczaniem papie¿a Paw³a VI: 
«Nie umniejszaæ w niczym zbawiennej nauki Chrystusa jest wybitn¹ form¹ 
mi³ości do dusz. Lecz stale powinna temu towarzyszyæ cierpliwośæ i dobroæ, 
której przyk³ad da³ sam Odkupiciel, kiedy przebywa³ z ludźmi».

Podsumowuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e wy³aniaj¹ siê nastêpuj¹ce wskaza-
nia i kierunki (które artyku³ podkreśla lub zak³ada jako rezultat domagaj¹cy 
siê rozwiniêcia):

15  Powraca tu z moc¹ alfonsjañska intuicja „kaplic wieczornych” lub przynajmniej środków „wspólno-
towych” (w rodzaju wspólnej medytacji), pozostawionych jako narzêdzia do wytrwania i dalszego roz-
winiêcia owoców g³oszenia s³owa w czasie misji. Świêtośæ – tak dzisiaj, jak i wówczas – nie jest 
prawdziwie mo¿liwa do zrealizowania w sensie uniwersalnym inaczej ni¿ w ramach pewnego projektu 
wspólnotowego, który rozk³ada³by na wszystkich „koszty” jej osi¹gniêcia, a jednocześnie pozwoli³ cie-
szyæ siê jej pomno¿onymi owocami, w³aśnie jako prze¿ywanymi w wymiarze komunii.

16  Spiritus Domini, Lettera Apostolica del Sommo Pontefice per il bicentenario della morte di S. Alfonso 
Maria De’ Liguori, 1987.
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– Nigdy nie wolno zdradziæ alfonsjañskiego punktu wyjścia, a zarazem punk-
tu dojścia: moralności i przepowiadania „agapicznego”, jedynego, które jest 
zdolne poci¹gn¹æ sumienia ku Najwy¿szemu Dobru – Bogu, a tak¿e ku 
dobru szczegó³owemu, jakim jest osobista realizacja, zawsze w obrêbie 
miêdzyosobowych relacji komunii.

– Nieustannie proponowaæ, stale go aktualizuj¹c, projekt ¿ycia oddanego w ofie-
rze, jedyny zdolny uczyniæ ¿ycie osobiste i wspólnotowe trynitarnym od-
biciem pokoju i pe³ni, tak¿e uczuciowej (ró¿ne typy wolontaryzmu).

– K³aśæ akcent na konkretn¹ realizacjê wskazañ kerygmatycznych i parenetycznych 
w sposób asocjatywny, jedyny, który pozwoli na rzeczywist¹ realizacjê histo-
ryczn¹ powszechnego powo³ania do świêtości (ruchy i nowe wspólnoty 
jako środowiska prawdziwie pog³êbionego i autentycznego ¿ycia chrze-
ścijañskiego).

– Uwzglêdniæ globalizacjê jako nadanie wymiaru światowego dobru wspólnemu 
poprzez solidarnośæ trans-kulturow¹ i trans-religijn¹ na naszym konty-
nencie (rozwijaj¹c ró¿ne kierunki dialogu).

Koñcz¹c, mogê jedynie wyraziæ ¿yczenie, aby teologia moralna – rozumia-
na jako „nauka w dialogu”, wspólnotowe zbli¿anie siê razem do prawdy mo-
ralnej, dynamiczne kroczenie ku stopniowemu wyzwoleniu sumieñ poprzez 
anga¿uj¹cy plan wszechogarniaj¹cego braterstwa – potrafi³a coraz lepiej wno-
siæ wk³ad treściowy (przes³anie) i strukturalny (metoda), aby na nowo uczyniæ 
Ewangeliê prawdziwie „Dobr¹” Nowin¹, ¿e Bóg traktuje cz³owieka tak, jakby 
cz³owiek by³ dla Niego Bogiem (św. Alfons).
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Przygotowanie do ¿ycia apostolskiego w Zgromadzeniu Redemptorystów – odpowiedzi¹ 
na oczekiwania wspó³czesnego świata i Kościo³a – oto temat wyk³adu inauguracyj-
nego w 101 roku istnienia Wy¿szego Seminarium Duchownego Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów. Jednak na samym pocz¹tku pragnê poczyniæ pew-
ne uściślenia w tak bardzo ogólnym temacie. Przygotowanie, czyli formacja. 
M³ody cz³owiek, wstêpuj¹cy do seminarium, choæby do redemptorystów, naj-
czêściej nie potrafi dok³adnie opisaæ, jak ¿yje ta wspólnota, jakie ma pos³an-
nictwo. Bardzo wewnêtrznie i w trudny do opisania sposób odkrywa w sobie 
Bo¿y g³os do takiego w³aśnie ¿ycia. A przygotowanie do niego spoczywa w³a-
śnie na seminarium. Formacja: ludzka, duchowa, intelektualna, apostolska2. 
Wed³ug tematu mamy mówiæ o przygotowaniu do ¿ycia apostolskiego, ale tu 
pojawia siê kolejny problem. Gdy weźmiemy do rêki Konstytucje redemptory-
stów, czyli regu³ê naszego ¿ycia, i gdy zerkniemy chocia¿by na spis treści, to 
od razu zauwa¿ymy pewne powtarzaj¹ce siê sformu³owania: ¯ycie apostolskie 
Redemptorystów, Wspólnota apostolska, Wspólnota apostolska oddana Chrystusowi Odku-
picielowi, Formacja wspólnoty apostolskiej, Zarz¹d wspólnoty apostolskiej3. Apostolstwo 
jest zatem u nas t¹ rzeczywistości¹, która ma przenikaæ ka¿dy wymiar ¿ycia 
redemptorysty. Trudno oczywiście, w tym momencie, w kilkunastu czy raczej 
kilku dziesiêciu minutach opisaæ ca³¹ tê bogat¹ rzeczywistośæ ¿ycia apostol-
skiego w ka¿dym jego wymiarze. Przygotowanie wiêc do ¿ycia apostolskie-

PRZYGOTOWANIE
DO ¯YCIA APOSTOLSKIEGO 

W ZGROMADZENIU REDEMPTORYSTÓW
– ODPOWIEDZI¥ NA OCZEKIWANIA 

WSPÓ£CZESNEGO ŚWIATA I KOŚCIO£A1

1  Artyku³ ten stanowi treśæ wyk³adu wyg³oszonego podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004 
w Wy¿szym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie w dniu 21 października 2003 
roku.

2  Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska, Pastores dabo vobis, O formacji kap³anów we wspó³czesnym świe-
cie, 25 marca 1992, nr 43-59, (PDV); Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia, Rzym 1999, nr 150-219, (RI-
SpP).

3  Por. Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela, Rzym 1986, (Konst. CSsR).
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go w seminarium traktujê tutaj jako przygotowanie do pos³ugi apostolskiej, 
do konkretnej misji i do konkretnych zadañ jakie maj¹ w Kościele redemp-
toryści. Ale – to ¿ycie apostolskie do którego przygotowuj¹ siê w semina-
rium alumni – ma byæ odpowiedzi¹ na oczekiwania wspó³czesnego świata 
i Kościo³a, wed³ug podanego tematu. Kto dzisiaj powie, kto bêdzie taki od-
wa¿ny stwierdziæ, ¿e formacja u redemptorystów odpowiada tym oczekiwa-
niom. Czy w ogóle da siê na takie pytanie odpowiedzieæ? Bowiem trzeba by 
najpierw zbadaæ, co jest oczekiwaniem wspó³czesnego świata i Kościo³a, ja-
kie s¹ dziś ich potrzeby, ich, czyli cz³owieka, a dopiero później dostosowaæ 
do tego formacjê. Wydaje mi siê to nieodpowiednim kierunkiem, bowiem 
kapitu³y nasze, prze³o¿eni nasi, ich myśl zawarta w ró¿nych dokumentach 
zawiera w³aśnie potrzeby świata i Kościo³a. Musi tak byæ, bo inaczej rozmi-
nêlibyśmy siê ze światem i Kościo³em, czyli cz³owiekiem. Wierzymy, ¿e pod 
asystencj¹ Ducha Świêtego, prze³o¿eni posy³aj¹ nas do zadañ, do miejsc gdzie 
– odczytuj¹c znaki czasu – jako redemptoryści jesteśmy potrzebni wg woli 
naszego Za³o¿yciela, św. Alfonsa Marii de Liguori4.

Jakie jest zatem pos³annictwo redemptorystów w dobie obecnej? I jak do 
tego bardzo praktycznie, bo nie o same teoretyczne za³o¿enia chodzi, przy-
gotowywani s¹ alumni Wy¿szego Seminarium Duchownego Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów?

Formacja pastoraln¹, inaczej apostolska wraz z formacj¹ ludzk¹, ducho-
w¹ i intelektualn¹ sk³ada siê na formacjê seminaryjn¹. Wprawdzie wszystkie 
wymienione tutaj wymiary stanowi¹ jedn¹ ca³ośæ i nie oddziela siê ich od 
siebie, jednak dekret Optatam totius podkreśla, ¿e najistotniejszy dla wycho-
wania alumnów jest cel pastoralny5. To samo mówi Kodeks Prawa Kanoniczne-
go z 1983 roku6. Ratio Institutionis Sacerdotalis dla seminariów w Polsce formacjê 
pastoraln¹ określa mianem celu i zwornika formacji7, cytuj¹c dos³ownie tekst 
papieskiej adhortacji: „Celem ca³ej formacji kandydatów do kap³añstwa jest 
przygotowanie ich w szczególny sposób do udzia³u w mi³ości Chrystusa Do-
brego Pasterza. Formacja ta, w swych ró¿norakich aspektach, powinna wiêc 
mieæ charakter g³êboko duszpasterski. (...) Cel duszpasterski nadaje forma-
cji ludzkiej, duchowej i intelektualnej określon¹ treśæ i konkretne cechy, a tak-
¿e integruje i kszta³tuje ca³¹ formacjê przysz³ych kap³anów”8. Zasadniczym 
celem formacji pastoralnej jest wiêc uformowanie postawy mi³ości gotowej 
do s³u¿by w ka¿dych warunkach, a nawet oddania ¿ycia9; takie uformowanie 
cz³owieka – chrześcijanina i kap³ana – aby posiad³ on przymioty, w których 

4  Por. Konst. CSsR 2 § 2.
5  Por. Sobór Watykañski II, Dekret o formacji kap³añskiej, Optatam totius, nr 4, (OT).
6  Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 255: „... ca³a formacja alumnów w seminarium ma cel pa-

storalny”, (KPK/1983).
7  Por. RISpP, nr 207.
8  PDV, nr 57.
9  Por. F. Woronowski, O nowy dynamizm formacyjny w Wy¿szych Seminariach Duchownych, £om¿a 1997, s. 38.



243TEOLOGIA

³atwo rozpoznaæ znamiona Dobrego Pasterza. Na p³aszczyźnie ludzkiej do 
przymiotów tych nale¿¹: dobroæ, ¿yczliwośæ, ³agodnośæ, wyrozumia³ośæ, cier-
pliwośæ, zaufanie oraz umiejêtnośæ kochania10. Seminarium zatem powinno 
stwarzaæ wiele okazji do autentycznej s³u¿by ludziom – tak, aby apostolskie 
zaanga¿owanie kleryków nie by³o tylko doraźn¹ pomoc¹ duszpastersk¹, lecz 
zosta³o wmontowane w ca³y system wychowawczy11.

Kośció³ ze swojej natury – jako g³osiciel Ewangelii – jest apostolski i na-
stawiony na apostolstwo12. Tak¿e istotn¹ cech¹ ¿ycia zakonnego jest jego apo-
stolski charakter13. ̄ ycie zakonne zatem to – jak mówi³ Jan Pawe³ II w jednej ze 
środowych katechez – „apostolica vivendi forma”14. Wymaga ono porzucenia 
wszystkiego i oddania siê na s³u¿bê Bogu i braciom15. Kodeks Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku stwierdza: „W instytutach oddanych dzie³om apostolskim 
dzia³alnośæ apostolska nale¿y do samej ich natury. Dlatego ca³e ¿ycie cz³on-
ków powinno byæ przepojone duchem apostolskim, a ca³a dzia³alnośæ apo-
stolska ma byæ nacechowana duchem zakonnym”16. 

¯ycie zakonne zatem, to ¿ycie apostolskie – i tak te¿ jest ono określane w do-
kumentach Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela17. Pierwsze dwa nume-
ry Konstytucji formu³uj¹ cel, misjê Zgromadzenia w Kościele. Warto zauwa¿yæ, 
¿e termin „misja”, wraz z wyrazami pokrewnymi (takimi jak „misyjny” i „mi-
sjonarz”), określaj¹cy zadania Redemptorystów, pojawia siê w podstawowych 
dokumentach Zgromadzenia a¿ 53 razy18. Zdaniem S. Raponiego pojêcie to 
najlepiej ujmuje charyzmat instytutu, uwidaczniaj¹c ju¿ od pierwszego nu-
meru Konstytucji istotê jego wymiaru eklezjalno-misyjnego.19

Poniewa¿ Zgromadzenie Redemptorystów powsta³o jako odpowiedź na 
potrzeby apostolskie i za swój najwa¿niejszy cel uznawa³o ten w³aśnie apo-
stolat, st¹d pierwszy rozdzia³ Konstytucji mówi o dziele misyjnym20, któremu 
s¹ podporz¹dkowane wszystkie inne elementy ¿ycia redemptorystowskiego. 
Wspólnota Redemptorystów istnieje wiêc dla g³oszenia Ewangelii rozumia-
nej jednak nie tylko jako g³oszenie kazañ z ambony, ale z ca³ym bogactwem 
teologicznym21.

10  Por. H. Muszyñski, Istotne wymiary formacji kap³añskiej, w: AK 85 (1993), t. 120, s. 250.
11  Por. J. Bagrowicz, Towarzyszyæ wzrastaniu, w: Znak 11 (1997), s. 34-35.
12  Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium, nr 3, 8, 33, (LG).
13  Por. E. Gambari, ̄ ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, Kraków 1998, s. 185; S.T. Zakrzycki, Apostolski cha-

rakter ¿ycia zakonnego, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze (red. A.J. Nowak), Lublin 1999, 
s. 384.

14  Jan Pawe³ II, ̄ ycie konsekrowane znakiem i świadectwem Kap³añstwa Chrystusowego. Katecheza z 8 lutego 1995 r., 
w: OR 5 (1995), s. 29.

15  Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska, Vita consecrata, O ¿yciu konsekrowanym i jego misji w Kościele 
i w świecie, 25 marca 1996, nr 1 (VC).

16  KPK/1983, kan. 675 § 1.
17  Konst. CSsR 1, 22; Communicanda 11, Apostolska wspólnota Redemptorystów: dla samej siebie profetycznym i wy-

zwalaj¹cym g³oszeniem Ewangelii, Rzym, 25 grudnia 1988, nr 9.
18  Zob. Indeks alfabetyczno-analityczny, w: Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela, Rzym 

1986, s. 248-249.
19  Por. S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi nella Chiesa. Commento alle Costituzioni, Romae 1993, s. 111-112, 114.
20  Zob. Konst. CSsR, rozdz. I, 3-20.
21  Por. Communicanda 60, Misja Redemptorystów w Kościele – bezpośrednie g³oszenie s³owa Bo¿ego, Rzym 1 sierp-

nia 1981, nr 23.
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Prawodawstwo Zgromadzenia Redemptorystów uwzglêdnia wielkie zró¿-
nicowanie warunków i kultur, w których maj¹ g³osiæ Ewangeliê, dlatego te¿ 
Konstytucje nie preferuj¹ jednego, uniwersalnego sposobu jej g³oszenia. Wprost 
przeciwnie – zachêcaj¹ wspó³braci, by w konkretnych sytuacjach jako ludzie 
dojrzali spo¿ytkowali swe uzdolnienia celem znalezienia najskuteczniejszego 
sposobu ewangelizowania22. Mówi o tym ósmy numer Konstytucji: „Bêd¹ pil-
nie zastanawiaæ siê, co nale¿y czyniæ lub mówiæ w danych okolicznościach: 
g³osiæ Chrystusa wprost czy przynajmniej milcz¹cym świadectwem brater-
skiej obecności”23. W zwyczajnych warunkach cz³onkowie Zgromadzenia ma-
j¹ bezpośrednio g³osiæ s³owo. „Zasadnicz¹ bowiem misj¹ Redemptorystów 
w Kościele – czytamy w Konstytucjach – jest bezpośrednie g³oszenie S³owa Bo-
¿ego celem fundamentalnego nawrócenia”24. Powy¿sza norma nie wyklucza 
jednak dostosowania sposobu sprawowania misji do konkretnej sytuacji i dla-
tego autorzy zaznaczaj¹, i¿ wspó³bracia, którzy inaczej g³osz¹ s³owo, tak¿e 
s¹ autentycznymi Redemptorystami25. Potwierdza to Jan Pawe³ II, który za-
uwa¿a, i¿ osoby zakonne powinny w sposób twórczy ukazywaæ, ¿e ich ¿ycie 
samo w sobie ma znaczenie. Kośció³ bowiem potrzebuje nie tyle pracy za-
konników, ile ich obecności26.

Zadania w³aściwe Zgromadzeniu uwidaczniaj¹ siê w sposobie ewangeli-
zacji. Jednak Konstytucje nie polecaj¹ ¿adnej z form dzie³a apostolskiego jako 
bardziej skutecznej i „redemptorystowskiej”. Nie wspominaj¹ nawet misji 
ludowych, typowych dla Redemptorystów od pocz¹tku istnienia Zgroma-
dzenia, szczególnie w bardziej odleg³ych czêściach świata27. K³ad¹ natomiast 
nacisk na dynamizm, zapa³ i zaanga¿owanie w dzie³o Zgromadzenia, co pod-
kreślaj¹ takie sformu³owania, jak: „podejmowanie śmia³ych inicjatyw”28, „mi-
syjny dynamizm”29, „wspó³bracia (...) bêd¹ wolni i dyspozycyjni w wyborze 
środków, s³u¿¹cych misji zbawienia (...), podejmowaniu ci¹gle nowych ini-
cjatyw apostolskich (...) i bêd¹ pilnie poszukiwaæ nowych dróg dla g³osze-
nia Ewangelii”30. „W przysz³ości – czytamy w Konstytucji 16 – Zgromadzenie 
niech przyjmie równie¿ wszelkie inicjatywy, które bêd¹ zgodne z jego paster-
sk¹ mi³ości¹”31. 

Wybór konkretnych sposobów ewangelizacji pozostawia siê samym Pro-
wincjom. „... Wspó³bracia, zw³aszcza zebrani na Kapitu³ach, zastanawiali 

22  Por. S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi..., s. 147-148; Communicanda 60, Misja Redemptorystów w Kościele..., 
nr 40.

23  Konst. CSsR 8.
24  Konst. CSsR 10; por. Communicanda 60, Misja Redemptorystów w Kościele..., nr 23, 41.
25  Por. J. O’Donnell, Reflexiones sobre las Constituciones de la CSsR, w: Espiritualidad Redentorista, t. 2: La Con-

gregacion y las Constituciones renovadas, Roma 1993, s. 42.
26  Por. Jan Pawe³ II, Znak sprzeciwu. Przemówienie na spotkaniu z zakonnikami i zakonnicami, Utrecht, 

12 maja 1985, w: OR nr nadzwyczajny/I (1985), s. 5.
27  Zob. G. Siwek, Za³o¿enia teologiczne misji parafialnych Ojców Redemptorystów w Polsce, Warszawa 1981, s. 22.
28  Konst. CSsR 13.
29  Konst CSsR 14.
30  Konst. CSsR 15.
31  Konst. CSsR 16.
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siê, czy sposoby g³oszenia Ewangelii na danym terenie odpowiadaj¹ oczeki-
waniu Kościo³a i świata, czy i w jaki sposób nale¿a³oby metody apostolskie 
odnawiaæ tak, by zatrzymaæ to, co jest dobre, poprawiæ, co b³êdne, odrzuciæ 
zaś to, co nieprzydatne”32. 

Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela na II 
Sesji VIII Kapitu³y Prowincjalnej dokona³a refleksji nad swoimi priorytetami 
apostolskimi33. Zosta³y one określone w Statutach prowincjalnych34. Do naczel-
nych zadañ Prowincji nale¿¹ zatem misje i rekolekcje parafialne z uwzglêd-
nieniem misji zagranicznych35, duszpasterstwo parafialne36 oraz wspó³praca 
z laikatem, w nim zaś szczególnie z m³odzie¿¹37.

Zgodnie z wytycznymi Zarz¹du Generalnego formacja alumnów powin-
na uwzglêdniaæ priorytety pastoralne Prowincji38, a ca³y proces formacyjny 
ma byæ inspirowany i przenikniêty apostolskim celem Zgromadzenia39.

1. MISJE I REKOLEKCJE PARAFIALNE

Jak ju¿ wspomnia³em, Konstytucje Zgromadzenia nie preferuj¹ ¿adnej for-
my dzia³alności apostolskiej, wa¿ne jest jedynie, aby na konkretne potrzeby 
daæ „autentycznie misyjn¹ odpowiedź”40. Natomiast w Statutach generalnych, 
które wymieniaj¹ kilka form dzia³alności misyjnej, czytamy, ¿e „tam, gdzie 
[konkretne formy] okazuj¹ siê skuteczne, powinny byæ wytrwale i pieczo³o-
wicie utrzymywane, a zarazem niestrudzenie przystosowywane do potrzeb 
duszpasterskich”41. 

Pierwsz¹ wymienion¹ w Statutach form¹ s¹ misje ludowe42, które s³u¿¹ 
oczyszczaniu Kościo³a, krocz¹cego drog¹ pokuty i odnowy43, które – jako 
nadzwyczajne pos³ugiwanie duszpasterskie – zwiastuj¹ zbawienie i nawo³uj¹ 
do nawrócenia, „kontynuuj¹c Odkupienie, które Syn Bo¿y nieustannie spra-
wuje w świecie przez swoich pracowników”44. Mo¿emy zatem za F.X. Durr-

32  Konst. CSsR 17.
33  Zob. Akta II Sesji VIII Kapitu³y Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Tuchów 1992.
34  Statuty Prowincjalne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, Warszawa 2001, rozdz. I, 001-0013, (SP).
35  SP 001-002.
36  SP 008.
37  SP 0014.
38  Por. Communicanda 4, Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari, Rzym, 30 marca 1986, nr 9.4; 

Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej Itaici (Brazylia) 1991, Rzym 1991, nr 48; Ratio Institutionis Sacerdo-
talis CSsR, Rzym 1983, nr 52 (RIS CSsR).

39  Por. Konst. CSsR 77.
40  Communicanda 60, Misja Redemptorystów w Kościele…, nr 40.
41  Statuty Generalne Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela, Rzym 1986, 016, (SG); por. Jan Pawe³ II, List apostol-

ski z okazji 300 rocznicy urodzin św. Alfonsa Marii Liguoriego, 24 września 1996 r. Tekst polski w: OR 1 (1997), 
s. 12.

42  Por. SG 017.
43  Por. SG. 017; LG, nr 8.
44  SG 017 a; por. Communicanda 60, Misja Redemptorystów w Kościele…, nr 43.
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wellem podaæ definicjê pracy misyjnej Redemptorystów: „Misje świête nie 
s¹ czymś innym, jak kontynuacj¹ Odkupienia”45.

Statuty prowincjalne bardzo wyraźnie określaj¹ g³ówne zadanie Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów: „Misje i rekolekcje parafialne s¹ jedynym priory-
tetem pastoralnym Prowincji Warszawskiej i określaj¹ dzia³alnośæ apostolsk¹ 
naszego Zgromadzenia w Polsce”46. W³aśnie w ten sposób polscy Redempto-
ryści wyra¿aj¹ wiernośæ charyzmatowi Zgromadzenia oraz swój apostolski 
dynamizm47. Dzia³alnośæ Zgromadzenia polega zarówno na krótkotrwa³ych 
misjach i rekolekcjach, jak i d³u¿ej trwaj¹cym przebywaniu wspólnoty misyj-
nej pośród ludności ewangelizowanej48. Obecnie w pracê misyjno-rekolekcyj-
n¹ – czy to na sposób sta³y, czy doraźnie – zaanga¿owanych jest wiêkszośæ 
cz³onków Prowincji Warszawskiej49.

Pomijaj¹c tutaj wa¿ne elementy pracy misyjnej i rekolekcyjnej, jak jej cel 
czy sposób przeprowadzania, bo nie miejsce tu na to, powiedzmy, jak do ta-
kiej dzia³alności przygotowywani s¹ nasi alumni, bowiem to nade wszystko 
wi¹¿e siê z tematem tego wyk³adu.

W Warszawskiej Prowincji Redemptorystów przygotowanie do bezpośred-
niego g³oszenia S³owa Bo¿ego zajmuje naczelne miejsce w formacji alumnów, 
którzy w trakcie studiów maj¹ rozwijaæ osobiste zdolności i zapa³ do dawania 
świadectwa s³owa50, poniewa¿ z duszpasterskiego punktu widzenia pierwsze 
miejsce w porz¹dku dzia³ania zajmuje w³aśnie przepowiadanie51.

Przygotowanie do g³oszenia s³owa Bo¿ego ma miejsce na wyk³adach z ho-
miletyki i retoryki oraz – od strony praktycznej – na æwiczeniach, zgodnie 
z programem zawartym w Ratio Studiorum52. Ze wzglêdu na apostolski cha-
rakter Zgromadzenia zajêcia z tych dziedzin w porównaniu z ogólnopol-
skim programem studiów odbywaj¹ siê w zwiêkszonym wymiarze, tzn. na 
ka¿dym roku teologii (III-VI) po 2 godziny tygodniowo. Interesuj¹c¹ formê 
maj¹ æwiczenia homiletyczne. Ka¿dy student przygotowuje pod kierunkiem 
wyk³adowcy w ci¹gu roku akademickiego jedno wyst¹pienie (kazanie, homi-
liê), które później prezentuje w kaplicy seminaryjnej. Wyst¹pienie takie jest 
nastêpnie przedmiotem dyskusji oraz oceny dokonywanej przez prowadz¹-
cego zajêcia i pozosta³ych studentów. Jest to metoda bardzo po¿yteczna i po-
uczaj¹ca dla alumnów.

45  F.X. Durrwell, Continuar a Cristo Salvador, w: Espiritualidad Redentorista, t. 2: La Congregacion y las 
Constituciones renovadas, Roma 1993, s. 131.

46  SP 002.
47  Por. SP 001.
48  Por. SP 003; Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej..., nr 27, 29, 31.
49  Dane Sekretariatu Prowincji na dzieñ 30 czerwca 2003 r.
50  Por. Konst. CSsR 9; Kongregacja Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów i przewod-

nik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia chrześcijañstwa, 19 marca 1999, Libreria Editrice Vaticana 1999, 
s. 18.

51  Por. Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów, Presbyterorum ordinis, nr 4, (PO); PDV nr 
26; Kongregacja Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel s³owa..., s. 12.

52  Por. Ratio Studiorum. Program studiów w Wy¿szych Seminariach Duchownych w Polsce, Rzym 1999, 
w: Zasady formacji kap³añskiej w Polsce, Czêstochowa 1999, s. 141, 194-197.
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Nowośæ w stosunku do lat wcześniejszych stanowi¹ praktyczne æwiczenia 
homiletyczne na VI roku, gdy alumni s¹ ju¿ po świêceniach diakonatu. Podob-
nie jak m³odsi studenci, przygotowuj¹ oni samodzielnie wyst¹pienia, które 
po prezentacji w gronie seminaryjnym wyg³aszaj¹ równie¿ – oczywiście po 
wcześniejszym uzgodnieniu z danym proboszczem –w jednym z pobliskich 
kościo³ów parafialnych w niedzielê lub podczas jakiegoś okolicznościowego 
nabo¿eñstwa. Jak widaæ, nie jest to tylko æwiczenie, lecz rzeczywiste duszpa-
sterskie przepowiadanie. Wiernych obecnych na takim nabo¿eñstwie zachêca 
siê do pozostania po jego zakoñczeniu i wyra¿enia swojej opinii o us³ysza-
nym kazaniu, co zazwyczaj czyni¹ bardzo chêtnie. Taka forma æwiczeñ jest 
pozytywnie odbierana zarówno przez samych wiernych, jak i wyg³aszaj¹cych 
kazania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tutaj do czynienia z niemal dos³ow-
nym zastosowaniem siê do zalecenia listu okólnego Kongregacji Duchowieñ-
stwa, który sugeruje, by w pos³udze s³owa kap³an z pokor¹ zechcia³ „korzystaæ 
z pomocy wspó³braci, a nawet, choæ mo¿e ubocznie, z pomocy świeckich 
wiernych, którzy uczestnicz¹ w ró¿nych formach jego pasterskiej pos³ugi”53. 
Trzeba dodaæ, ¿e mo¿liwośæ bezpośredniego przepowiadania wiernym s³owa 
Bo¿ego maj¹ tak¿e studenci dwóch ostatnich lat studiów w czasie tzw. Nie-
dziel misyjnych i powo³aniowych, kiedy to w pobliskich parafiach wyg³asza-
j¹ okolicznościowe kazania.

Alumni z seminarium Redemptorystów maj¹ mo¿liwośæ praktycznego 
zaanga¿owania siê w dzia³alnośæ Prowincji, polegaj¹c¹ na g³oszeniu s³owa Bo-
¿ego, poniewa¿ ka¿dy student bierze czynny udzia³ w misjach albo rekolek-
cjach parafialnych. Alumni wyje¿d¿aj¹ wraz z ekip¹ misjonarzy do parafii, 
gdzie ucz¹ siê od starszych wspó³braci zaanga¿owania apostolskiego, jedno-
cześnie wspieraj¹c ich pomoc¹ i modlitw¹. W czasie takich praktyk prowadz¹ 
modlitwy i śpiew, a tak¿e spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹. Jest to równie¿ 
okazja, by przybli¿yæ innym w³asne Zgromadzenie zakonne, co ma miejsce 
w czasie tzw. „kwadransów powo³aniowych” przed nabo¿eñstwami. Korzy-
staj¹c z zaproszeñ proboszczów kilkuosobowe grupy kleryków wraz z prze-
³o¿onym wyje¿d¿aj¹ równie¿ do poszczególnych parafii na tzw. Niedziele 
misyjno-powo³aniowe, aby poprzez g³oszone s³owo Bo¿e, nabo¿eñstwa oraz 
spotkania przybli¿aæ ludziom tematykê misyjn¹ i powo³aniow¹. Dla studen-
tów jest to konkretne doświadczenie pracy apostolskiej.

W postulacie, a wiêc pocz¹tkowym okresie formacji, zaanga¿owanie stu-
dentów w dzia³alnośæ misyjn¹ i rekolekcyjn¹ musi byæ oczywiście mniejsze. 
Ratio Formationis Warszawskiej Prowincji Redemptorystów przewiduje równie¿ ich 
udzia³ w misjach i rekolekcjach, zw³aszcza jeśli s¹ prowadzone w okolicach se-
minarium, ma to jednak miejsce bardzo sporadycznie54. Pewnym sposobem 
zaznajamiania siê przez seminarzystów z prac¹ misyjno-rekolekcyjn¹ Zgro-

53  Kongregacja Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel s³owa..., s. 21.
54  Por. Ratio Formationis Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, projekt, (RFWPR). 
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madzenia s¹ oczywiście spotkania z misjonarzami55. Nie pomniejszaj¹c wagi 
zewnêtrznych praktyk pastoralnych w okresie postulatu i nowicjatu, trzeba 
jednak zauwa¿yæ, ¿e maj¹ one na celu nie tyle praktyczne przygotowanie do 
dzia³alności apostolskiej – co ma miejsce w czasie studium teologii – ile ra-
czej wyrobienie ducha apostolskiego, tzn. sprawienie, by cz³owiek, bêd¹cy 
w drodze ku ¿yciu zakonnemu i kap³añstwu, mia³ pragnienie g³oszenia s³o-
wa Bo¿ego oraz zapa³ do poci¹gniêcia innych ku Bogu56. Formacja ta ma za-
inicjowaæ autentyczny proces kszta³towania wra¿liwości pasterskiej57.

Innym przejawem dzia³alności apostolskiej Warszawskiej Prowincji s¹ 
misje zagraniczne, wymienione w Statutach prowincjalnych w rozdziale o Misyj-
nym Dziele Prowincji zaraz po misjach i rekolekcjach parafialnych. „Prowin-
cja Warszawska – czytamy w Statutach – uczestniczy aktywnie w ewangelizacji 
narodów, troszcz¹c siê o istniej¹ce ośrodki misyjne w Ameryce Po³udniowej 
i Afryce. W miarê konieczności bêdzie siê zak³adaæ nowe placówki w kra-
jach misyjnych i w miarê mo¿liwości wspieraæ je materialnie oraz posy³aæ 
nowych misjonarzy”58.

Zaanga¿owanie Redemptorystów polskich na polu misyjnym jest du¿e, 
o czym świadczy fakt, ¿e spośród zgromadzeñ dzia³aj¹cych w naszym kraju 
zajmuj¹ oni wysokie miejsce pod wzglêdem liczby misjonarzy wysy³anych po-
za Polskê. Prze³o¿ony Generalny stwierdza, ¿e „choæ liczba Redemptorystów 
ci¹gle siê zmniejsza, to jednak utrzymuje siê duch misyjny i mimo ró¿nora-
kich trudności jesteśmy gotowi podejmowaæ nowe pomys³y misjonarskie”59. 
Inny nasz wspó³brat, O. S. Raponi dodaje zaś: „Missio ad gentes pozostanie 
w sumieniu Zgromadzenia zadaniem pierwszorzêdnym, choæ nie prioryte-
towym w sensie absolutnym”60. 

Jak z pewności¹ wszystkim tutaj obecnym jest znane, Polscy Redempto-
ryści pracuj¹ w Argentynie, Brazylii, Boliwii i Burkina Faso – nale¿¹c do ró¿-
nych prowincji Zgromadzenia.

Mówi¹c o zaanga¿owaniu misyjnym, Sobór Watykañski II zaleca miêdzy 
innymi, by ka¿dy udaj¹cy siê do innego kraju, np. w celu podjêcia dzia³alno-
ści misyjnej, poznawa³ kulturê i tradycjê spo³eczności, dla której pragnie pra-
cowaæ, a tak¿e odnosi³ siê do tego dziedzictwa z szacunkiem61. W formacji 
seminaryjnej Zgromadzenia Redemptorystów nie ma bezpośredniego przy-
gotowania do pracy na terenach misyjnych i zazwyczaj bywa ono uzupe³niane 
dopiero na miejscu. W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat polscy studenci wyje¿-

55  Por. RIS CSsR, nr 60; RFWPR.
56  Por. W. Mizio³ek, Kwalifikacje apostolskie wspó³czesnego kleryka, w: AK 52 (1960), t. 61, s. 206; Kongregacja 

Zakonów i Instytutów Świeckich, Kontemplacyjny wymiar ¿ycia zakonnego, Dimensio contemplativa, 12 
sierpnia 1980, nr 4 (CDVR).

57  Por. PDV, nr 58.
58  SP 005.
59  Sprawozdanie Zarz¹du Generalnego..., nr 57.
60  S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi..., s. 132.
61  Por. Sobór Watykañski II, Dekret o dzia³alności misyjnej Kościo³a, Ad gentes divinitus, nr 26.
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d¿ali do krajów misyjnych jeszcze w trakcie trwania studiów seminaryjnych 
i tam koñczyli formacjê do kap³añstwa, przygotowuj¹c siê do pos³ugi na da-
nym terenie. I tak z Polski wyjecha³o:

•  do Brazylii: 
 w 1983 r. – 4 studentów
 w 1988 r. – 3 studentów
 w 1991 r. – 3 studentów
 w 1998 r. – 2 studentów
•  do Argentyny: 
 w 1988 r. – 3 studentów
 w 1991 r. – 3 studentów.

W seminarium w czasie studiów teologicznych odbywaj¹ siê wyk³ady z mi-
sjologii62, alumni bior¹ równie¿ udzia³ w okazjonalnych spotkaniach z mi-
sjonarzami podczas ich wypoczynku w Polsce63. Trzeba równie¿ wspomnieæ 
o dzia³aj¹cym przy seminarium w Tuchowie i parafii Nawiedzenia NMP w Tu-
chowie Stowarzyszeniu Przyjació³ Misji, które podlega Sekretariatowi Misji 
Zagranicznych. Stowarzyszenie tworz¹ klerycy oraz osoby świeckie. Do istot-
nych celów Stowarzyszenia mo¿na zaliczyæ: modlitwê w intencji misji i mi-
sjonarzy, formacjê biblijn¹ i misyjn¹ cz³onków obydwu grup, rozbudzanie 
ducha misyjnego wśród kleryków i ludzi świeckich, udzielanie pomocy ma-
terialnej misjonarzom, utrzymywanie korespondencji z nimi i ich rodzina-
mi, a tak¿e pomoc w organizowaniu corocznego zjazdu rodzin misjonarzy 
Redemptorystów. Zaanga¿owanie w to dzie³o pozwala studentom na sta³y 
kontakt ze sprawami misji i w pewien sposób ukierunkowuje ich na przysz³¹ 
pracê, a wiêc stanowi w szerszym znaczeniu wype³nienie statutowej normy, 
która mówi, ¿e „kandydatów do apostolatu na terenach misyjnych bêdzie siê 
szczególnie starannie dobieraæ i przygotowywaæ”64.

Skoro mówimy o przygotowaniu misyjnym w seminarium, koniecznie 
trzeba w tym miejscu wspomnieæ o pracy misyjnej Redemptorystów na te-
renach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W Statutach prowincjalnych czytamy: „Ze 
wzglêdu na pal¹ce potrzeby pastoralne Kościo³a w krajach Europy Wschod-
niej Prowincja Warszawska w³¹czy siê w dzie³o apostolskie na tych terenach 
przez zak³adanie wspólnot redemptorystowskich, prowadzenie prac misyj-
nych, pomoc Kościo³om lokalnym w organizowaniu struktury kościelnej, 
duszpasterstwo powo³añ”65. Po upadku komunistycznego totalitaryzmu Ko-

62  Por. Plan zajêæ w WSD Redemptorystów w Tuchowie; KPK/1983, kan. 256 § 2. W nowym Ratio Studiorum 
przedmiot ten nale¿y do fakultatywnych (por. Ratio Studiorum. Program studiów..., s. 143), natomiast 
w seminarium Redemptorystów – ze wzglêdu na charakter Zgromadzenia – jest on przedmiotem obo-
wi¹zkowym o zwiêkszonej liczbie godzin. Studium misjologii dotyczy dzia³alności ewangelizacyjnej 
Kościo³a i sposobów, jakimi jest ona realizowana. Jest to naukowa refleksja nad misyjn¹ dzia³alności¹ 
Kościo³a, w której podejście naukowe i charyzmat misyjny uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. Por. Kośció³ mi-
syjny. Podstawowe studium misjologii, (red. S. Karotempler), Warszawa 1997, s. 25.

63  Por. RIS CSsR, nr 60; RFWPR.
64  SP 007; por. Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej..., nr 15.
65  SP 006; por. SG 011; Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej..., nr 23, 27.



250 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

śció³ na Wschodzie zaczyna obecnie od¿ywaæ, co stanowi szczególnego rodza-
ju wezwanie do rozbudzenia zapa³u misyjnego, do odczytania znaków czasu 
i udzielenia na nie odpowiedzi66. Polscy Redemptoryści ju¿ od roku 1989 s¹ 
obecni w krajach Europy Wschodniej ze swoj¹ apostolsk¹ pos³ug¹. Aktualnie 
pracuj¹ oni na Bia³orusi, w Kazachstanie, w Rosji oraz na Ukrainie.

Ze wzglêdu na ró¿norodne problemy – w tym o pod³o¿u historycznym, 
a tak¿e o charakterze prawnym, politycznym, psychologicznym, jêzykowym, 
narodowym i religijnym – oraz na trudne warunki duszpasterskie, w jakich 
bêd¹ pracowaæ wyje¿d¿aj¹cy na tamte tereny kap³ani, trzeba im zapewniæ od-
powiednie przygotowanie67. W seminarium Redemptorystów wielk¹ pomo-
c¹ s¹ dla nich spotkania ze wspó³braæmi pracuj¹cymi na Wschodzie, a tak¿e 
sama obecnośæ w Polsce na studiach seminaryjnych studentów z tamtych te-
renów: Bia³orusinów, S³owaków i Ukraiñców. Jest to jakby ¿ywe świadectwo 
potrzeb odradzaj¹cego siê na Wschodzie Kościo³a.

Najwiêkszej jednak pomocy w przygotowaniu do pracy w krajach Europy 
Wschodniej dostarcza istniej¹cy w seminarium tuchowskim Zespó³ Misyj-
ny „Wschód”, bêd¹cy ruchem o charakterze misyjnym. Nie jest on stowa-
rzyszeniem apostolskim w ścis³ym znaczeniu tego s³owa, chocia¿ formalnie 
podlega Sekretariatowi do Spraw Misji Zagranicznych Warszawskiej Prowin-
cji Redemptorystów. ¯yj¹cy duchem misyjnym Zespó³ pragnie pomóc lu-
dziom z by³ego Zwi¹zku Radzieckiego odnaleźæ prawdziwy sens ¿ycia, staæ 
siê w swoich środowiskach prawdziwymi świadkami wiary, a tamtejszym dusz-
pasterzom pomóc w odrodzeniu i zorganizowaniu na nowo ¿ycia religijne-
go parafii, które przez ponad 50 lat by³y prześladowane68.

Zespó³ ten – wspólne dzie³o Redemptorystów i osób świeckich – dzia³a od 
1990 roku przy seminarium Redemptorystów w Tuchowie69. Jego cz³onkami 
s¹ oprócz zakonników osoby świeckie z ca³ej Polski, które stanowi¹ w Zespo-
le znaczn¹ wiêkszośæ. Dzia³aj¹ w nim nauczyciele, lekarze, studenci, a tak¿e 
uczniowie szkó³ średnich. Cz³onkowie grup spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu, naj-
czêściej w jednym z klasztorów Redemptorystów, by dzieliæ siê wiar¹, wspól-
nie modliæ, s³uchaæ konferencji, a tak¿e planowaæ i organizowaæ wakacje. 
S¹ to równie¿ spotkania formacyjne, przygotowuj¹ce przysz³ych animato-
rów grup. We wszystkich tych zjazdach, maj¹cych charakter dni skupienia, 
uczestnicz¹ równie¿ seminarzyści, którzy je przygotowuj¹ i prowadz¹. Raz 
lub dwa razy w roku odbywaj¹ siê Ogólnopolskie Zjazdy Zespo³u Misyjne-
go „Wschód”, s³u¿¹ce wymianie doświadczeñ70.

66  Por. J. Mazur, Wyzwanie ze Wschodu dla zgromadzeñ zakonnych, w: Nurt SVD 4 (1992), s. 47-58.
67  Por. R. Dzwonkowski, Problem pracy duszpasterskiej zakonników na Wschodzie, w: Nurt SVD 4 (1992), s. 68-

-69.
68  Por. Statuty Zespo³u Misyjnego Wschód, § 4, (Statuty ZMW).
69  Por. Statuty ZMW, § 2.
70  Por. Statuty ZMW, § 5.
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Wszystkie spotkania odbywaj¹ce siê w Polsce s¹ przygotowaniem do re-
kolekcji wakacyjnych organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y na terenie Bia-
³orusi, Litwy, Rosji i Ukrainy. Przybli¿aj¹ one uczestnikom prawdy wiary 
i przekazuj¹ im podstawow¹ wiedzê o Bogu. Dla wielu jest to pierwszy kon-
takt z Kościo³em i kap³anem. Oprócz g³oszenia rekolekcji cz³onkowie Zespo-
³u wykonuj¹ czynności po¿yteczne dla parafii, np. przygotowuj¹ do przyjêcia 
pierwszej Komunii Świêtej, przeprowadzaj¹ spotkania modlitewne w miej-
scowościach, gdzie nie ma na sta³e ksiêdza. W ten sposób Zespó³ obejmuje 
dzia³alności¹ wakacyjn¹ oko³o 750 dzieci i m³odzie¿y71.

Wielu Redemptorystów zaanga¿owanych podczas studiów seminaryj-
nych w dzia³alnośæ Zespo³u Misyjnego „Wschód” jest kierowanych później 
do pracy w³aśnie na tamte tereny, gdy¿ s¹ do tego dobrze przygotowani oraz 
lepiej znaj¹ mentalnośæ i potrzeby tamtejszej ludności. Z drugiej strony dzia-
³alnośæ w Zespole daje mo¿liwośæ wspó³pracy z ludźmi świeckimi, co tak 
mocno jest podkreślane przez w³adze Zgromadzenia72. Do zagadnienia te-
go wrócimy jeszcze pod koniec tego wyst¹pienia.

Przy okazji dzia³alności Redemptorystów poza granicami kraju warto 
równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e spora liczba wspó³braci zaanga¿owanych jest 
w pracê duszpastersk¹ w innych Prowincjach, nale¿¹c do nich formalnie. 
Tak jest w Prowincji Wiedeñskiej, Monachijskiej i Praskiej. Ponadto, nale-
¿¹c prawnie do Prowincji Warszawskiej, pracuj¹: w Prowincji Praskiej, a tak-
¿e w Hiszpanii, w Kanadzie, w Niemczech, w USA i we W³oszech. W czasie 
formacji seminaryjnej alumni uświadamiani s¹, ¿e kraje te bêd¹ równie¿ dla 
nich terenem pracy kap³añskiej.

2. DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE

Praca duszpasterska w parafii to kolejny aspekt apostolskiej dzia³alności 
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów do której przygotowuj¹ siê alum-
ni. W materii tej Statuty prowincjalne postanawiaj¹: „Gdy nie ma mo¿liwości 
podjêcia pracy misyjnej bez przyjmowania struktury parafialnej, wówczas na 
miarê pal¹cych potrzeb Kościo³a, wśród ludzi opuszczonych i biednych, War-
szawska Prowincja wyj¹tkowo i na czas określony mo¿e podejmowaæ dusz-
pasterstwo parafialne. W duchu wierności swemu charyzmatowi Prowincja 
Warszawska zobowi¹zuje siê opuszczaæ te spośród naszych parafii, które nie 
odpowiadaj¹ kryterium misji nieustannej. To samo kryterium nale¿y braæ 

71  Por. Sprawozdanie z ¿ycia i dzia³alności Seminarium na XI Kapitu³ê Prowincjaln¹ Warszawskiej Prowincji Redemp-
torystów przygotowane przez delegatów Seminarium, w: Akta I Sesji XI Kapitu³y Prowincjalnej Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów Tuchów 3-6.02.1999 r., Tuchów 1999, s. 97-101.

72  Por. Sprawozdanie z Wizytacji Zarz¹du Generalnego w Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 1 września – 25 paź-
dziernika 1996 r., w: Wizytacja Zarz¹du Generalnego w Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 1996, 
Roma 1996, s. 14, 23.
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pod uwagê przy przyjmowaniu, prowadzeniu i opuszczaniu parafii równie¿ 
poza granicami Polski”73.

Jak widaæ, zwyczajne duszpasterstwo parafialne nie nale¿y do g³ównych 
zadañ polskich Redemptorystów. Jednak rzeczywistośæ jest taka, i¿ aktual-
nie Warszawska Prowincja prowadzi w Polsce kilkanaście parafii. Taki stan 
jest konsekwencj¹ sytuacji Kościo³a polskiego w systemie komunistycznym, 
poniewa¿ aby zabezpieczyæ Prowincjê Zgromadzenia przed ró¿nego rodzaju 
represjami ze strony ówczesnej w³adzy, biskupi radzili Redemptorystom w la-
tach 50-tych przyjmowaæ parafie. Ponadto po drugiej wojnie światowej by³a 
równie¿ potrzeba obejmowania parafii na ziemiach odzyskanych74.

Wizytatorzy Generalni w czasie ostatnich wizytacji Prowincji zauwa¿yli 
wielk¹ pracê pastoraln¹ w parafiach75. Wyraźnie stwierdzili jednak, ¿e potrze-
by duszpasterskie istnieæ bêd¹ zawsze i „zaanga¿owania duszpasterskiego nie 
usprawiedliwia zwyczajna potrzeba pastoralna, lecz «wymogi pastoralne bar-
dziej pal¹ce»”76. Gdyby zaś mia³y pozostaæ priorytetem Prowincji, „winny 
one odpowiadaæ kryteriom, jakich siê domagaj¹ nasze Konstytucje”77 – stwier-
dzaj¹ Wizytatorzy. W nich natomiast czytamy: „Apostolskie dzie³o Zgroma-
dzenia charakteryzuje – bardziej ni¿ określone formy dzia³alności – misyjny 
dynamizm, czyli ewangelizacja w ścis³ym tego s³owa znaczeniu i s³u¿ba lu-
dziom oraz grupom, które w odniesieniu do Kościo³a i pod wzglêdem ludz-
kich uwarunkowañ s¹ bardziej opuszczone i ubogie”78.

Bez wzglêdu na to, czy Redemptoryści s¹ mocno zaanga¿owani czy te¿ 
nie w pracê typowo parafialn¹, sama parafia – w której prowadz¹ przecie¿ mi-
sje i rekolekcje – nigdy nie mo¿e byæ im obojêtna79, tak twierdzi O. Gerard 
Siwek w jednym ze swych artyku³ów. Z parafi¹ wiêc powinni siê zapoznawaæ 
ju¿ alumni w seminarium. W adhortacji Pastores dabo vobis Ojciec Świêty pi-
sze wprost: „W wyborze miejsc i form pos³ugi, w których maj¹ zdobywaæ 
doświadczenie duszpasterskie, trzeba daæ pierwszeñstwo parafii, ¿ywemu śro-
dowisku, w którym przyszli kap³ani stan¹ wobec specyficznych problemów 
swej pos³ugi w ró¿nych dziedzinach i specjalizacjach”80.

73  SP 008.
74  Por. K. Ho³da, Udzia³ w trosce i w pe³nieniu dzie³ apostolatu pod w³adz¹ świêtych pasterzy, w: Wiadomości Ar-

chidiecezjalne Warszawskie 5 (1971), s. 78; A. ¯uchowski, Zakonnicy w pracy duszpasterskiej Kościo³a, w: Po-
wo³anie cz³owieka, t. 6: W s³u¿bie Ludowi Bo¿emu, (red. B. Bejze), Poznañ-Warszawa 1983, s. 672.

75  Por. Dokument koñcowy Wizytacji Kanonicznej przeprowadzonej w Prowincji Warszawskiej CSsR przez: Prze³o¿onego 
Generalnego – Juan M. Lasso de la Vega oraz Radnego Generalnego – Kevina Dowlinga, październik 1990, Rzym, 8 
grudnia 1990, nr 2.4.2; Sprawozdanie z wizytacji Zarz¹du Generalnego..., s. 11-12.

76  Dokument koñcowy Wizytacji Kanonicznej..., nr 2.4.2.
77  Tam¿e. Troska Kościo³a o zachowanie przez instytut wierności charyzmatowi przejawia siê miêdzy in-

nymi w³aśnie w przestrzeganiu przed niebezpieczeñstwem rezygnacji z prowadzenia dzie³ apostolatu 
(Por. G. Rambaldi, Carisma e istituzione nella vita religiosa, w: Vita Consacrata 10 (1974), s. 469), a z drugiej 
strony przed podejmowaniem dzia³añ apostolskich nie maj¹cych zwi¹zku z charyzmatem lub s³abo 
z nim powi¹zanych. Por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Istotne elementy nauczania Kościo-
³a na temat ¿ycia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddaj¹cych siê pracy apostolskiej, 31 maja 1983, nr 
27, (EE).

78  Konst. CSsR 14.
79  Por. G. Siwek, Misje ludowe jako charyzmatyczna odnowa parafii, w: AK 86 (1994), t. 122, s. 30-42.
80  PDV, nr 58.
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Do pracy na terenie parafii alumni otrzymuj¹ teoretyczne przygotowanie 
podczas wyk³adów, szczególnie z teologii pastoralnej, katechetyki, pedagogi-
ki i psychologii pastoralnej81, kiedy wyk³adowcy – ka¿dy w ramach swojego 
przedmiotu – wskazuj¹ te elementy, które sk³adaj¹ siê na formacjê duszpaster-
sk¹. Prowadz¹cy zajêcia radz¹ równie¿, w jaki sposób wykorzystywaæ zdoby-
wan¹ wiedzê w przysz³ej, samodzielnej ju¿ pracy82. Ratio Institutionis Sacerdotalis 
Zgromadzenia Redemptorystów przypomina, ¿e formacja homo apostolicus do-
konuje siê w³aśnie poprzez studium filozoficzno-teologiczne, w czasie które-
go nale¿y zwróciæ uwagê na: misterium Chrystusa Odkupiciela, zagadnienia 
dotycz¹ce samego apostolatu (podstawy biblijne, informacje historyczne, tra-
dycja alfonsjañska), problematyka zwi¹zana z samym cz³owiekiem ewangeli-
zowanym (mentalnośæ, postawa, popularne ideologie, niewiara, która otacza), 
a tak¿e misterium Kościo³a (jego historia, aktualne problemy)83.

Bezpośrednim przygotowaniem do pracy duszpasterskiej s¹ praktyki, któ-
re maj¹ pog³êbiæ dojrza³ośæ ludzk¹ i chrześcijañsk¹ alumnów, przybli¿yæ im 
problemy wspó³czesnego świata i Kościo³a, a tak¿e rozpaliæ ducha i gorliwośæ 
apostolsk¹84. Prowadzone s¹ one na wszystkich latach studiów seminaryjnych. 
Typowe jednak praktyki duszpasterskie, zwi¹zane z konkretn¹ parafi¹, ma-
j¹ miejsce w seminarium Redemptorystów w drugim semestrze VI roku. S¹ 
to tzw. „praktyki diakoñskie”85, odbywane podczas pobytu alumnów w do-
mach Prowincji, przy których znajduj¹ siê parafie86. Najczêściej praktyki te 
polegaj¹ na poznawaniu funkcjonowania kancelarii parafialnej, prowadze-
niu katechez w szkole pod kierunkiem katechety, spotkaniach z grupami ist-
niej¹cymi przy parafii, a tak¿e g³oszeniu s³owa Bo¿ego w czasie nabo¿eñstw 
i Eucharystii.

Oprócz praktyk organizowanych w ci¹gu roku akademickiego maj¹ miej-
sce tak¿e praktyki wakacyjne obejmuj¹ce wszystkich seminarzystów, naka-
zywane przez Kodeks Prawa Kanonicznego, w którym czytamy: „Alumni, by 
posi¹śæ umiejêtnośæ prowadzenia apostolstwa, tak¿e w samej praktyce, pod-
czas trwania studiów, a zw³aszcza w czasie wakacji, powinni byæ wprowadzeni 
w praktykê pastoraln¹ poprzez æwiczenia prowadzone zawsze przez doświad-
czonego kap³ana, ustalone wed³ug uznania ordynariusza, a dostosowane do 
wieku alumnów i lokalnych warunków”87.

81  Por. KPK/1983, kan. 252, 255, 256 § 1; Pius XII, Constitutio, Sedes sapientiae, 31 maii 1956, w: AAS 48 
(1956), nr 363, 364; OT, nr 20.

82  Por. T. Pawluk, Wychowanie duszpasterskie w seminariach duchownych w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego, w: PK 28 (1985), nr 1-2, s. 63-64.

83  Por. RIS CSsR, nr 55.
84  Por. RIS CSsR, nr 57.
85  Por. KPK/1983, kan. 1032 § 2; OT, nr 12; RFWPR, s. 60. Do praktyk duszpasterskich na wcześniejszych 

latach, zw³aszcza na roku V, mo¿na zaliczyæ æwiczenia z katechetyki, gdzie w pobliskich szko³ach alum-
ni przeprowadzaj¹ pod kierunkiem wyk³adowcy katechetyki lekcje religii.

86  Por. RFWPR.
87  KPK/1983, kan. 258; por. Pius XII, Constitutio, Sedes sapientiae..., nr 364; RIS CSsR, nr 56; RFWPR.
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W okresie wakacyjnym alumni Redemptoryści uczestnicz¹ w wielu ak-
cjach organizowanych na terenie Prowincji. Nale¿y do nich zaliczyæ pomoc 
w obs³udze pielgrzymów w sanktuariach w Bardzie Śl¹skim i Tuchowie, po-
moc w organizacji i przeprowadzaniu pieszych pielgrzymek o charakterze 
rekolekcyjnym, pomoc w prowadzeniu rekolekcji dla grup parafialnych oraz 
kolonii katechetycznych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin rozbitych i patolo-
gicznych, pomoc w prowadzeniu rekolekcji dla starszych, chorych, samot-
nych, kalek i niepe³nosprawnych88, a tak¿e udzia³ w przygotowaniu audycji 
radiowych w Radiu Maryja. Równie¿ miesiêczny pobyt wakacyjny alumnów 
w ich parafiach rodzinnych ma charakter praktyki duszpasterskiej89. Jan Pa-
we³ II w Pastores dabo vobis podkreśla, ¿e parafia wnosi szczególny wk³ad w for-
macjê przysz³ych kap³anów. M³ody cz³owiek pochodz¹cy z danej wspólnoty 
parafialnej, bêd¹cy w drodze ku kap³añstwu, jest jej ¿yw¹ cz¹stk¹, nale¿y wiêc 
pamiêtaæ o nim w modlitwie oraz serdecznie gościæ w czasie wakacji90.

Przyk³adem duszpasterskiego zaanga¿owania studentów jest równie¿ 
udzia³ w pracach istniej¹cego od 1991 roku przy seminarium tuchowskim 
i parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie Stowarzyszeniu Rodziców i Przyja-
ció³ Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo i Umys³owo „NADZIEJA”. Wspól-
nota ta powsta³a z inicjatywy tuchowskich Redemptorystów i rodziców dzieci 
z pora¿eniem mózgowym, zespo³em Downa oraz innymi podobnymi scho-
rzeniami91. Jej celem jest „dzia³anie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych 
warunków do pe³nego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci upośledzonych 
umys³owo i ruchowo oraz umo¿liwienia im aktywnego i godnego uczestnic-
twa ich w ¿yciu spo³ecznym, a tak¿e pomoc ich rodzinom”92. W pracach Sto-
warzyszenia uczestnicz¹ studenci seminarium. Wspólnota ta niesie pomoc 
dzieciom i ich rodzicom w rozwoju kontaktów z Bogiem i środowiskiem. S³u-
¿¹ temu przede wszystkim comiesiêczne spotkania, których sta³ymi elemen-
tami s¹ Eucharystia, katecheza oraz gry i zabawy ruchowe. W okresie letnim 
odbywaj¹ siê obozy rehabilitacyjne. Wspólnota organizuje równie¿ spotka-
nia formacyjne dla rodziców i m³odzie¿y pomagaj¹cej chorym dzieciom, na 
które czêsto zapraszany jest lekarz lub psycholog. Takie zaanga¿owanie alum-
nów stanowi doskona³¹ praktykê duszpastersk¹, pozwala bowiem zbli¿yæ siê 
do ludzi najbardziej potrzebuj¹cych, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia. 
Alumni maj¹ tak¿e mo¿liwośæ nauczania poprzez katechezy i konferencje 
oraz podczas przygotowywania dzieci do pierwszej Komunii Świêtej93.

88  Por. RFWPR.
89  Por. RFWPR.
90  Por. PDV, nr 68.
91  11 czerwca 1992 r. Stowarzyszenie zosta³o wpisane do rejestru s¹dowego uzyskuj¹c w ten sposób oso-

bowośæ prawn¹ (S¹d Wojewódzki w Tarnowie, Wydzia³ I Cywilny, Dzia³ A, Nr 490).
92  Statut Stowarzyszenia Rodziców i Przyjació³ Dzieci Niepe³nosprawnych Ruchowo i Umys³owo „NA-

DZIEJA”, § 4.
93  Por. Sprawozdanie z ¿ycia i dzia³alności Seminarium..., s. 100; zob. tak¿e: Ksiêga prac apostolskich WSD Re-

demptorystów – Tuchów oraz liczne artyku³y i świadectwa w piśmie alumnów WSD Redemptorystów 
Rodzina Odkupiciela.
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3. WSPÓŁPRACA Z LAIKATEM

W apostolskim pos³annictwie Zgromadzenia Redemptorystów wa¿ne 
miejsce zajmuje wspó³praca z laikatem – to trzeci, z tych bardzo ogólnych ele-
mentów, w przygotowaniu do ¿ycia apostolskiego w Seminarium Redemp-
torystów, na który chcê zwróciæ uwagê. W Statutach prowincjalnych czytamy: 
„Zarz¹d Prowincji wraz z Sekretariatem do Spraw Laikatu oraz poszczególne 
wspólnoty zatroszcz¹ siê o nale¿yte ukszta³towanie laikatu ze szczególnym 
uwzglêdnieniem m³odzie¿y, tak by ludzie świeccy, uformowani w duchu re-
demptorystowskiego charyzmatu, zostali w³¹czeni do wspólnoty ¿ycia i dzia-
³alności apostolskiej naszego Zgromadzenia”94.

Rola ludzi świeckich w Kościele zosta³a ju¿ doceniona przez Sobór Waty-
kañski II, a nauka soborowa dotycz¹ca tej kwestii jest podejmowana i rozwi-
jana przez papie¿y i licznych autorów. Wed³ug Jana Paw³a II „nowe sytuacje 
– zarówno w Kościele, jak i w ¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym, politycz-
nym i kulturalnym – domagaj¹ siê dzisiaj ze szczególn¹ si³¹ zaanga¿owania 
świeckich”95, zaś postawy bierności osób świeckich nie waha siê wprost na-
zwaæ „win¹”96.

Zadaniem świeckich jest nie tylko odnowa porz¹dku doczesnego97, ale 
i apostolstwo, które polega na ich wspó³pracy z hierarchi¹ w dziele ewange-
lizacji oraz uświêcaniu ludzi98. Udzia³ świeckich jest po¿¹dany równie¿ tam, 
gdzie hierarchia Kościo³a dobrze wype³nia swoje zadania99. „Świeccy – czy-
tamy w adhortacji Paw³a VI Evangelii nuntiandi – mog¹ czuæ siê powo³ani do 
wspó³dzia³ania ze swymi pasterzami w s³u¿bie dla wspólnoty kościelnej, dla 
jej wzrostu i ¿ywotności, wybieraj¹c rozmaite pos³ugi, wed³ug ³aski i chary-
zmatów, jakich im Pan raczy u¿yczyæ”100. Ich powo³aniem jest dzia³anie i od-
powiedzialnośæ za ¿ycie Kościo³a101.

Po wp³ywem myśli soborowej rozpowszechni³o siê w ostatnich latach prze-
konanie o wzajemnym uzupe³nianiu siê powo³añ do ¿ycia zakonnego i świec-
kiego. Chrześcijanie świeccy mog¹ prowadziæ dzie³a ewangelizacyjne nie tylko 
sami lub we wspólnotach zrzeszaj¹cych świeckich, ale tak¿e we wspó³pracy 
z instytutami zakonnymi. Kośció³ popiera takie dzia³ania jako sposób rozwija-
nia dynamizmu apostolskiego zakonów oraz świeckich. Dzia³ania te s¹ równie¿ 

94  SP 0014.
95  Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska, Christifideles laici, O powo³aniu świeckich misji świeckich w Koście-

le i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykañskim II, 30 grudnia 1988, nr 3 (ChL).
96  Por. ChL, nr 3.
97  Por. Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem, nr 7, 13, 16 (AA); 

LG, nr 33; G. Potarzyñski, Ku wspó³czesnej to¿samości laikatu, w: Kośció³-świat-świeccy, Warszawa 1988, s. 38; 
G. Lazzati, ¯ycie świeckie a ewangelizacja, Kraków 1993, s. 79-87.

98  Por. LG, nr 33; Jan Pawe³ II, Apostolstwo i pos³ugi świeckich. Katecheza z 2 marca 1994 r., w: OR 4 (1994), 
s. 36.

99  Por. Jan Pawe³ II, Apostolstwo i pos³ugi..., s. 36.
100  Pawe³ VI, Adhortacja apostolska, Evangelii nuntiandi, O ewangelizacji w świecie wspó³czesnym, 8 grud-

nia 1975, nr 73; por. LG, nr 33; AA, nr 10, 20; G. Lazzati, ¯ycie świeckie..., s. 74-79.
101  Por. Jan Pawe³ II, Promocja laikatu chrześcijañskiego w perspektywie nowych czasów. Katecheza z 21 września 1994 

r., w: OR 12 (1994), s. 38; J. Mariañski, Kontrowersje wokó³ roli świeckich w parafii, w: Kośció³-świat-świeccy, 
Warszawa 1988, s. 64.
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świadectwem ewangeliczności wspólnoty zakonnej102. Synod Biskupów z 1994 
roku poleci³ instytutom zakonnym stworzenie nowych struktur i wypracowa-
nie programów formacji dla wspierania i rozwijania uczestnictwa świeckich 
w ich ¿yciu. Synod przypomnia³, ¿e wspó³pracuj¹c ze świeckimi, zakonnicy 
powinni jednak zachowaæ swoj¹ to¿samośæ i w³asn¹ dynamikê ¿ycia103.

Zgromadzenie Najświêtszego Odkupiciela od samego pocz¹tku podej-
mowa³o wspó³pracê ze świeckimi w dzia³alności apostolskiej. Prawodawstwo 
Zgromadzenia – bêd¹ce w tej materii dos³ownym powtórzeniem nauki so-
borowej – zachêca wspó³braci do pouczania wiernych świeckich o ich w³a-
snym powo³aniu w Kościele104, aby dziêki temu rozwijali swoj¹ dzia³alnośæ 
apostolsk¹, bowiem Kośció³ „nie ¿yje w pe³ni i nie jest doskona³ym znakiem 
Chrystusa wśród ludzi, jeśli nie istnieje w nim i nie dzia³a prawdziwy laika-
t”105. Prze³o¿ony Generalny pisa³ w Communicandzie 93 z 1985 roku, ¿e laikat 
mo¿e pomóc „w rozwijaniu i w dobrej organizacji tej wspó³pracy świeckich 
z naszym Zgromadzeniem w ró¿nych dziedzinach naszego misyjnego apo-
stolatu na rzecz najbardziej opuszczonych”106.

Kolejne Kapitu³y Generalne apeluj¹ tak¿e do wszystkich wspólnot o otwar-
cie siê na ludzi świeckich, aby w ten sposób mogli szerzej uczestniczyæ w ¿yciu, 
pracy i duchowości Zgromadzenia107. Wspó³praca ze świeckimi nie powinna 
siê ograniczaæ do apostolatu, lecz „nale¿y w³¹czyæ w jakiś sposób świeckich 
(...) w ¿ycie wspólnotowe”108. Nie oznacza to oczywiście, ¿e świeccy mog¹ 
uczestniczyæ w ¿yciu wspólnoty zakonnej. Wspó³praca z laikatem ma zmie-
rzaæ raczej do stworzenia „rodziny redemptorystowskiej”, która pod¹¿a za 
Chrystusem w ewangelizowaniu ubogich109. Dziêki wspólnemu podejmo-
waniu dzie³a ewangelizacyjnego jaśniejsze staje siê wcielenie w konkretn¹ 
rzeczywistośæ i codzienne ¿ycie ludzi110. Ponadto świeccy wspó³pracuj¹cy z Re-
demptorystami bêd¹ przejmowaæ ich duchowośæ, a jednocześnie zmobilizu-
j¹ samych Redemptorystów do przekazywania tej duchowości111. Wspó³praca 
z laikatem ma wynikaæ z rozeznania przez Redemptorystów powo³ania i mi-
sji kościelnej świeckich w świetle charyzmatu alfonsjañskiego112.

102  Por. Kongregacja Instytutów ̄ ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ̄ ycia Apostolskiego, ̄ ycie brater-
skie we wspólnocie, Congregavit nos In unum Christi amor, 2 lutego 1994, nr 70; K. Keler, Nowa ewangeliza-
cja wyzwaniem dla ¿ycia zakonnego, w: Nurt SVD 4 (1992), s. 43.

103  Por. Synod Biskupów, IX Zgromadzenie Zwyczajne, Instrumentum laboris, ̄ ycie zakonne i jego pos³annic-
two w Kościele i świecie, Watykan 1994, nr 80.

104  Por. SP 014 c; LG, nr 31.
105  SG 014 c; por. AA, nr 1; AG, nr 21.
106  Communicanda 93: Wspó³praca świeckich z naszym Zgromadzeniem, S³owo wstêpne Prze³o¿onego General-

nego, Rzym, 4 kwietnia 1985.
107  Por. Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej..., nr 60 b; Communicanda 4, Wspó³praca wspólnoty 

Redemptorystów ze świeckimi. Dyrektywy i Normy, Rzym, 8 września 1995, nr 10; Sprawozdanie Zarz¹du 
Generalnego..., nr 66; Dokument koñcowy XXII Kapitu³y Generalnej West End – USA 1997. Pos³anie, Wskaza-
nia, Postulaty, Rzym 1998, nr 6.3, 7.4.

108  Communicanda 11, Apostolska wspólnota Redemptorystów..., nr 46; por. Communicanda 4, Wspó³praca wspól-
noty..., nr 19.

109  Por. Communicanda 4, Wspó³praca wspólnoty..., nr 11, 19-21.
110  Por. Communicanda 4: Wspó³praca wspólnoty..., nr 13.
111  Por. Communicanda 1: Duchowośæ. Nasze najwa¿niejsze wyzwanie, Rzym, 25 lutego 1998, nr 05, 17, 39.
112  Por. Communicanda 4: Wspó³praca wspólnoty..., nr 11.
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Wspó³praca Redemptorystów ze świeckimi w Warszawskiej Prowincji Re-
demptorystów jest zjawiskiem nowym, poniewa¿ ma dopiero kilka lat swo-
jej historii113. W 1992 roku Kapitu³a Prowincjalna utworzy³a Sekretariat do 
Spraw Laikatu114, który ma wypracowywaæ zasady obecności laikatu w ¿yciu 
i dzia³alności Warszawskiej Prowincji, zgodnie z duchem i prawodawstwem 
Zgromadzenia115. W sk³ad Sekretariatu wchodz¹ tak¿e świeccy116. 

Przejawami bezpośredniej wspó³pracy polskich Redemptorystów z ludźmi 
świeckimi s¹: Zespó³ Misyjny „Wschód”, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Misje 
Ewangelizacyjne, Szko³a Nowej Ewangelizacji, a tak¿e Radio Maryja. Oprócz 
tego przy parafiach prowadzonych przez Redemptorystów dzia³aj¹ Rady pa-
rafialne i inne organizacje, zrzeszaj¹ce ludzi świeckich, zazwyczaj o charakte-
rze dewocyjnym lub charytatywnym.

Zdaniem Wizytatorów Generalnych w kwestii wspó³pracy Redemptory-
stów ze świeckimi Prowincjê Warszawsk¹ „czeka jeszcze d³uga droga do prze-
bycia, aby mog³a to byæ prawdziwie partnerska wspó³praca”117.

Odrêbne, bardzo wa¿ne zagadnienie stanowi formacja seminaryjna do 
wspó³pracy z laikatem. Trzeba tutaj zaznaczyæ, ¿e ostatnie Kapitu³y Generalne 
wyraźnie podkreślaj¹ koniecznośæ odpowiedniego przygotowania Redemp-
torystów do takiej wspó³pracy zarówno podczas formacji pocz¹tkowej, jak 
i później – podczas formacji ci¹g³ej. Polecaj¹ nale¿ycie rozwin¹æ to zagadnie-
nie we wszystkich programach formacyjnych118. Zaleca siê tak¿e uwzglêdnie-
nie aktywnej roli świeckich w formacji m³odych Redemptorystów 119. Liczne 
dokumenty kościelne wymieniaj¹ świeckich – zarówno mê¿czyzn, jak i ko-
biety – jako wspó³pracowników formatorów w formacji kap³añskiej120. 

Mówi¹c o apostolskim przygotowaniu studentów, wspomnia³em o ich za-
anga¿owaniu w misje, rekolekcje, grupê misyjn¹, Zespó³ Misyjny „Wschód”, 
Stowarzyszenie „Nadzieja” oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Misji. Udzia³ 
w dzia³alności tych grup uczy ich tak¿e wspó³pracy z ludźmi świeckimi. Daje 
on alumnom nie tylko mo¿liwośæ wykazania siê umiejêtnościami, ale przede 
wszystkim uczy dialogu i cierpliwego wys³uchania drugiego cz³owieka. Zwra-
ca na to uwagê dekret o formacji kap³añskiej, w którym czytamy, ¿e „nale¿y 
rozwijaæ w alumnach odpowiednie uzdolnienia, które najbardziej sprzyjaj¹ 

113  Wizytatorzy Generalni w czasie wizytacji Prowincji zauwa¿yli, ¿e formacja pastoralna laikatu nie by³a 
dotychczas priorytetem. Por. Sprawozdanie z wizytacji Zarz¹du Generalnego..., s. 15.

114  Powsta³ on na mocy decyzji II Sesji VIII Kapitu³y Prowincjalnej, zob.: Akta II Sesji VIII Kapitu³y Warszaw-
skiej Prowincji Redemptorystów, Tuchów 1992.

115  Por. SG 0014; SP 0015; Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej..., nr 58 c, f, 59 c, 60 b; Communicanda 
4, Wspó³praca wspólnoty..., nr 38.

116  Por. SP 0015.
117  Sprawozdanie z wizytacji Zarz¹du Generalnego..., s. 12.
118  Por. Dokument koñcowy XXI Kapitu³y Generalnej..., nr 59 c; Dokument koñcowy XXII Kapitu³y Generalnej..., nr III: 

7.2; Communicanda 4, Wspó³praca wspólnoty..., nr 33.
119  Por. Communicanda 4, Wspó³praca wspólnoty..., nr 34.
120  Por. PO, nr 9; ChL, nr 61; PDV, nr 59; Jan Pawe³ II, List apostolski, Mulieris dignitatem, O godności i po-

wo³aniu kobiety, 15 sierpnia 1988, w: Listy pasterskie Ojca Świêtego Jana Paw³a II, Kraków 1997, nr 29-
-30; Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dotycz¹ce przygotowania wychowawców w seminariach, 
4 listopada 1993, nr 20.
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dialogowi z ludźmi, jak umiejêtnośæ wys³uchania innych i otwierania serca 
na ró¿ne potrzeby ludzkie w duchu mi³ości”121. Szczególnie dzisiejsze czasy 
wymagaj¹, by duszpasterz by³ cz³owiekiem dialogu z Bogiem i ludźmi, cze-
go wytrwale musi siê uczyæ ju¿ w seminarium duchownym122.

Podsumowuj¹c, powiedzmy jeszcze raz: Zgromadzenie Najświêtszego Od-
kupiciela jako instytut apostolski ma w³aściwe dla siebie zadania. W bardzo 
ogólny sposób stara³em siê przedstawiæ najwa¿niejsze dziedziny dzia³alno-
ści polskich Redemptorystów oraz formacyjne przygotowanie alumnów do 
pracy apostolskiej. Formacja do zadañ Zgromadzenia wygl¹da oczywiście 
ró¿nie na ka¿dym etapie formacyjnym ze wzglêdu na szczególne cele ka¿-
dego z tych etapów, jest jednak obecna zawsze – w postulacie inicjuje siê j¹, 
w nowicjacie – pog³êbia, a kontynuuje we wszystkich późniejszych latach na-
uki w seminarium oraz w czasie pos³ugi kap³añskiej – a¿ do koñca ¿ycia123. 
Jak zauwa¿yliśmy, alumni uczestnicz¹ – na miarê swoich mo¿liwości – we 
wszystkich formach pastoralnego pos³ugiwania Prowincji, a wiêc w misjach 
i rekolekcjach parafialnych, misyjnym zaanga¿owaniu zagranicznym, a tak-
¿e w duszpasterstwie parafialnym, wszêdzie wspó³pracuj¹c z laikatem. Jak 
przypomina adhortacja Pastores dabo vobis, formacja w wymiarze pastoral-
nym nie polega na przeszkoleniu, nauczeniu technik duszpasterskich, ale 
przede wszystkim na kszta³towaniu wra¿liwości pasterskiej, przygotowaniu 
do świadomego i dojrza³ego przyjêcia odpowiedzialności, nauczeniu ocenia-
nia problemów w świetle nakazów wiary i zgodnie z teologicznymi wymoga-
mi samego duszpasterstwa124. 

To co zosta³o tutaj przedstawione, jest tylko wycinkiem tego, co dostrzegalne 
dla oczu, co mo¿na zauwa¿yæ. Przygotowanie do ¿ycia apostolskiego w Zgro-
madzeniu jest tak¿e czymś bardzo wewnêtrznym, duchowym, dokonuj¹cym siê 
w sercu i umyśle ka¿dego studenta i nowicjusza. Jako wyk³adowcy i formatorzy 
mamy nadziejê, ¿e to, co dokonuje siê w seminarium od strony zaanga¿owania 
apostolskiego – dobrze przygotowuje ich do takiej w³aśnie redemptorystow-
skiej pos³ugi. Czymś, co nas uspokaja jest to, ¿e formacja ta nie koñczy siê nig-
dy w seminarium, ale trwa do koñca ¿ycia ka¿dego kap³ana i zakonnika.

121  OT, nr 19.
122  J. Tarnowski, Formacja przysz³ych duszpasterzy w seminariach duchownych, w: HD 4 (1983), s. 314.
123  Por. KPK/1983, kan. 661; PO, nr 19; EE, nr 46.
124  Por. PDV, nr 57, 58. 
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Pisarstwo Henri Nouwena podejmowa³o zawsze aktualne problemy dusz-
pasterskie. Jako kap³an, wyk³adowca i pisarz wykazywa³ gotowośæ nie tylko 
dyskutowania na pastoralne wyzwania swoich czasów. Dyskusja na wa¿ne, 
a czasami bolesne tematy Kościo³a poprzedzona by³a jego konkretnym za-
anga¿owaniem. Tak siê dzia³o w przypadku studentów, gdy pracowa³ jako 
duszpasterz akademicki, tak by³o wśród ludzi morza, kiedy przez jakiś czas 
by³ kapelanem na statku, tak te¿ siê dzia³o wobec ludzi ubogich. Gdy chcia³ 
siê naocznie przekonaæ o sytuacji ludzi biednych, wyjecha³ do Ameryki Po-
³udniowej i zamieszka³ pośród biedoty Boliwii2, a w ostatnich dziesiêciu la-
tach ¿ycia na sta³e pos³ugiwa³ we wspólnocie upośledzonych L’Arche3.

Jednym z najistotniejszych zagadnieñ pisarstwa Henri Nouwena by³a pro-
blematyka duchowości kap³añskiej, w tym ogromnie wa¿nej sprawy, jak¹ jest 
kierownictwo duchowe. Jako kap³an dostrzega³ nie tylko pozytywne strony 
pos³ugi duszpasterskiej, ale umia³ zauwa¿yæ i nazwaæ s³absze czy wrêcz kry-
zysowe aspekty kap³añstwa sakramentalnego. W pos³udze kap³ana nie chcia³ 
widzieæ tylko urzêdnika kościelnego wype³niaj¹cego bezdusznie formularze 
w kancelarii i nienagannie celebruj¹cego sakramenty w kościele. Jego wizja ka-
p³ana to obraz ojca, przewodnika duchowego, przyjaciela, który „ze skarbca 
swego serca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52). Kap³an, który umie 

KAP£AN-PRZEWODNIK DUCHOWY,
CZY JEST KOMUŚ DZISIAJ POTRZEBNY?

CECHY – ZADANIA – DUCHOWOŚÆ
KAP£ANA I PRZEWODNIKA DUCHOWEGO 

WED£UG HENRI J. M. NOUWENA1

1  Henri J.M. Nouwen (1932-1996) ksi¹dz, duszpasterz, psycholog. Autor ponad 40 ksi¹¿ek m.in. Zranio-
nego uzdrowiciela, Przekroczyæ siebie czy Powrotu syna marnotrawnego. W Polsce do tej pory ukaza³y siê t³uma-
czenia dwudziestu trzech jego ksi¹¿ek. Wyk³ada³ na kilku uniwersytetach w Holandii i Stanach 
Zjednoczonych (Yale, Harvard). Ostatnie dziesiêæ lat ¿ycia spêdzi³ jako kapelan upośledzonych umy-
s³owo wspólnoty L’Arche w Daybreak (Kanada). Jego wp³yw na duchowośæ chrześcijañsk¹ porówny-
wany jest do T. Mertona czy C.S. Lewisa. Rozwa¿ania na temat znaczenia kap³ana – przewodnika 
duchowego zosta³y ograniczone do ksi¹¿ek jakie ukaza³y siê tylko w jêzyku polskim, z wyj¹tkiem Out 
of Solitude, Tree Meditations on the Christian Life by Henri J.M. Nouwen, Notre Dame, Indiana 2001.
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dostrzec bol¹czki wspó³czesnego cz³owieka i umie nim zaradziæ. W koñcu 
kap³an, to cz³owiek, który dostrzegaj¹c kryzysy cz³owieczego świata czyni 
osobisty wysi³ek rozwoju duchowego. Jednak wed³ug Henri Nouwena o ta-
kiego kap³ana-przewodnika duchowego jest coraz trudniej.

1. TĘSKNOTA I KRYZYS

Ka¿dy cz³owiek szuka przyjació³. Szuka siê osób bliskich, poniewa¿ ka¿-
dy podświadomie wyczuwa, ¿e bez przyjaźni, bliskości, mo¿liwości dzielenia 
siê swoim ¿yciem z innymi, czy wrêcz intymności, samotnośæ, czyli potrze-
ba bycia z kimś razem, ale zachowaniem koniecznej tajemnicy, mo¿e zamie-
niæ siê w najgorszy stan osamotnienia.

Przyjaciel, przewodnik duchowy czy po prostu bliska nam osoba to mo-
¿e byæ tak¿e kap³an. A w niektórych sytuacjach ¿yciowych wrêcz musi byæ 
to osoba kap³ana. Narody, spo³eczeñstwa, wspólnoty i w koñcu pojedyncze 
osoby powinny posiadaæ swoich przewodników duchowych, poniewa¿ istot-
ne decyzje ¿yciowe i wielkie próby wymagaj¹ przewodnika. Rzadko drogê do „Jednego Bo-
ga” mo¿na przebyæ samotnie – pisa³ Nouwen w dzienniku podczas swego pobytu 
w opactwie trapistów w Genesse4. Po wielu latach wewnêtrznych poszukiwañ 
doszed³ on w koñcu do przekonania, ¿e po prostu nie jest ³atwo ¿yæ w pojedyn-
kê w miejscu, gdzie postawi³ nas Bóg. Dlatego te¿ – dodaje Nouwen – Bóg daje 
tobie ludzi, którzy pomagaj¹ ci w tym miejscu wytrwaæ, a ilekroæ siê oddalisz, przywo³uj¹ 
ciê z powrotem5. Aktualne staj¹ siê s³owa z ksiêgi Syracha: „Wierny przyjaciel po-
tê¿n¹ obron¹, kto go znalaz³, skarb znalaz³” (Syr 6,14). Têsknoty i wewnêtrz-
ne pragnienia, aby posiadaæ przyjaciela czy przewodnika duchowego przez 
ka¿dego cz³owieka, Nouwen potwierdza s³owami: Potrzebujemy kogoś, kto doda 
nam odwagi, kiedy ogarnia nas pokusa, by z wszystkiego zrezygnowaæ, zapomnieæ, pogr¹-
¿yæ siê w rozpaczy. Potrzebujemy kogoś, kto nas odwiedzie, kiedy bêdziemy siê poruszaæ zbyt 
szybko w nieznanym kierunku lub dumnie spieszyæ ku nieznanemu celowi. Potrzebujemy 
kogoś, kto nam zasugeruje, kiedy czytaæ, a kiedy milczeæ, nad którymi s³owami siê zasta-
nawiaæ i co robiæ, kiedy milczenie wytworzy wiêcej lêku ni¿ spokoju6.

Poszukiwanie przyjaciela, kogoś bliskiego czy kap³ana-przewodnika du-
chowego natrafia jednak na du¿e trudności. Trudności znalezienia kap³ana, 
który pokierowa³by ¿yciem duchowym wpisane s¹ w ogólny kryzys ojcostwa. 
Zauwa¿a siê i daje siê odczuæ brak ojców, w tym tak¿e ojców duchowych. Nie-
którzy autorzy nie boj¹ siê nawet nazwaæ naszych czasów epok¹ bez ojca i matki7. 

2  Wspomnieniem pisarskim pobytu w Boliwii by³a ksi¹¿ka Gracias! A Latin American Journal, 1983.
3  Przez roku czasu pobytu w Trosly we Francji pisa³ krótkie spostrze¿enia w formie dziennika, które zo-

sta³y opublikowane w ksi¹¿ce ... wyd. polskie, pt. Świt – podró¿ duchowa, Poznañ 1989.
4  H. Nouwen, Dziennik z klasztoru trapistów, Warszawa 1987, s. 10.
5  H. Nouwen, Przekroczyæ siebie, Poznañ 2000, s. 45.
6  Tam¿e, s. 130.
7  Por. J. Augustyn, Wychowanie do czystości i celibatu kap³añskiego, Kraków-Z¹bki, s. 193-195.
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Po czêści problem zwi¹zany jest z rozbiciem ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego 
oraz oddzieleniem ludzkiej seksualności od mi³ości ma³¿eñskiej i rodziciel-
skiej. Uwa¿na obserwacja ¿ycia prowadzi Nouwena do smutnej konstatacji: 
Wielu, którzy nazywaj¹ siebie ojcami albo pozwalaj¹, by ich tak nazywano – od Ojca Świê-
tego, poprzez ojców zakonnych, a¿ do tysiêcy „ojców-ksiê¿y” próbuj¹cych przekazaæ dobre 
nowiny – powinno uzmys³owiæ sobie, ¿e ostatnim cz³owiekiem, który bêdzie wys³uchany, 
jest ojciec. Stajemy wobec pokolenia, które ma rodziców, ale nie ma ojców, wobec pokolenia, 
w którym ka¿dy rości sobie pretensje, by staæ siê autorytetem – poniewa¿ jest starszy, dojrzal-
szy, inteligentniejszy albo silniejszy – jest podejrzany od samego pocz¹tku8. Jeśli przewod-
nikiem duchowym ma byæ kap³an, który w swoim najg³êbszym powo³aniu 
ma pe³niæ zadania ojca, czyli w pierwszym rzêdzie powinien obdarzaæ spo-
tkanych ludzi mi³ości¹, ¿yciem, animowaæ do dobra i przekazywaæ najszla-
chetniejsze wartości, to kryzys ojcostwa dosiêga tak¿e kap³ana. Czêsto wie on 
kim ma byæ, a jednocześnie niektóre aktualne wydarzenia jasno mówi¹ mu, 
kim jest tak naprawdê. Henri Nouwen kondycjê kap³ana we wspó³czesnym 
świecie opisuje na podstawie banalnego wydarzenia ze swego ¿ycia: Kilka lat 
temu, gdy by³em kapelanem na statku p³ywaj¹cym miêdzy Holandi¹ a Ameryk¹, sta³em 
na mostku kapitana, olbrzymiego Holendra, który w gêstej mgle stara³ siê znaleźæ drogê do 
portu w Rotterdamie. Mg³a by³a w istocie tak gêsta, ¿e sternik ledwo widzia³ dziób stat-
ku. Kapitan uwa¿nie nas³uchuj¹c operatora stacji radarowej, podaj¹cego ich pozycjê miêdzy 
innymi statkami, chodzi³ nerwowo tam i z powrotem po mostku i wykrzykiwa³ rozkazy 
sternikowi. Kiedy nagle potkn¹³ siê o mnie, wybuchn¹³: „Do cholery, niech mi ojciec zejdzie 
z drogi!” Kiedy jednak w³aśnie zamierza³em odejśæ, ogarniêty poczuciem winy i nieprzy-
datności, wróci³ i powiedzia³: „Dlaczego nie stanie ojciec obok. To mo¿e byæ jedyna chwila, 
gdy bêdê ojca naprawdê potrzebowa³”9. Historiê tê Nouwen podsumowuje nastê-
puj¹cymi s³owami: By³ czas, jeszcze nie tak dawno temu, kiedy czuliśmy siê podobnie 
jak kapitan, biegaj¹c po naszym w³asnym statku z wielkim poczuciem si³y i pewności. Te-
raz stoimy w drodze. Osamotnieni, bezsilni, na uboczu, lubiani przez nielicznych cz³on-
ków za³ogi, szoruj¹cych pok³ad, którzy gotowi s¹ napiæ siê z nami piwa w czasie smêtnej 
pogody, ale nie bêd¹ traktowaæ nas zbyt powa¿nie, gdy zaświeci s³oñce.

Ktoś móg³by powiedzieæ, i¿ to prawdziwa ironia losu, ¿e kap³an, który 
jest wezwany, by mówiæ o fundamentalnych problemach ¿ycia: narodzinach 
i śmierci, mi³ości i nienawiści, który powinien zauwa¿aæ i ostrzegaæ, uczyæ 
kochaæ i cierpieæ stoi czêsto na obrze¿ach wydarzeñ, albo ich nie dostrzega-
j¹c albo bêd¹c w pozycji osoby, której siê nie s³ucha10. 

Kryzys ojcostwa, a co za tym idzie kryzys kap³ana i przewodnika ducho-
wego nie przekreśla têsknoty i nieustannego uświadamiania sobie, kim powi-
nien byæ przyjaciel, osoba bliska, a szczególnie kap³an. Im bardziej jesteśmy 
zdolni dostrzegaæ jego kryzys, tym g³ośniej winniśmy wo³aæ, jakie cechy i do 

8  H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, Poznañ 1994, s. 41.
9  Tam¿e, s. 96.
10  H. Nouwen, tam¿e, s. 96-97.



262 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

których zadañ kap³an jest powo³any. Najpierw zwróæmy uwagê na g³ówne ce-
chy kap³ana-przewodnika duchowego.

2. CECHY KAPŁANA-KIEROWNIKA DUCHOWEGO

Jakiego wiêc kap³ana-przewodnika duchowego poszukuje siê dzisiaj? Ja-
kie musi posiadaæ cechy, które sta³yby siê odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie 
duchowe ludzi oczekuj¹cych wskazania im kierunku drogi ¿yciowej? Hen-
ri Nouwen pozwala sobie wyliczyæ cechy, które wyraziście ukazuj¹ obecnośæ 
kap³ana we wspó³czesnym świecie: wspó³czuj¹cy, kontemplatywny krytyk, 
nieustannej modlitwy, przebaczenia i wspania³omyślności. Dopiero przy 
obecności takich predyspozycji mo¿e on wype³niaæ powo³anie we wspó³cze-
snym świecie. Tak w krótkich has³ach mo¿na by scharakteryzowaæ cechy ka-
p³ana-przewodnika, a szczegó³owo wygl¹da to nastêpuj¹co.

2.1. Wspó³czucie.

Jeśli przewodnik duchowy ma byæ cz³owiekiem Bo¿ym dla przysz³ego pokolenia, mo¿e 
nim byæ tylko tak dalece, jak dalece potrafi wspó³czuæ z cz³owiekiem wspó³czuciem Bo¿ym. 
(...) St¹d wspó³czucie musi staæ siê rdzeniem, a nawet istot¹ autorytetu11 – pisa³ Henri 
Nouwen. Wspó³czucie mo¿emy rozumieæ jako rodzaj empatii, czyli wczuwa-
nia siê w prze¿ycia i po³o¿enie innych ludzi. Nie jest to jednak rodzaj powierz-
chownego dostosowania siê do zaistnia³ej sytuacji, poniewa¿ kap³an pracuj¹c 
pośród ludzi i bêd¹c bliski nim nie traci swojej to¿samości, nie dostosowuje 
siê do nich. Wspó³czucie nie jest te¿ form¹ litości, gdy¿ litośæ oddala ludzi 
od siebie, a wspó³czucie pozwala unikn¹æ nie potrzebnego dystansu. Mo¿e 
najbardziej odpowiednim s³owem dope³niaj¹cym wspó³czucie jest określe-
nie „wspólne doświadczenie” albo „wspólne odczuwanie”; okazywanie wspó³czucia, 
to dzielenie czyjegoś „czucia”, w szczególności czyjegoś cierpienia. W ten sposób rozumiane 
wspó³czucie wymaga od nas o wiele wiêcej, ni¿ tylko odruchu litości czy s³owa pocieszenia12. 
Henri Nouwen dope³nia znaczenie tego wa¿nego s³owa nastêpuj¹co: Kto mo-
¿e uratowaæ dziecko z p³on¹cego domu, nie nara¿aj¹c siê na poparzenie? Kto mo¿e s³uchaæ 
opowieści o samotności i rozpaczy, nie ryzykuj¹c doświadczenia podobnego bólu w swym 
sercu, a nawet utraty tak cennego pokoju ducha? Krótko mówi¹c: kto mo¿e oddaliæ czyjeś 
cierpienie, nie wchodz¹c w nie? Wielkim z³udzeniem duchowych przewodników jest to, i¿ 
s¹dz¹, ¿e mog¹ kogoś wyprowadziæ z pustyni, sami tam wpierw nie bêd¹c. Przewodnik 
duchowy ¿¹da zrozumienia, ale zrozumienie wymaga wspólnego doświadczenia. (...) Po-
przez osobiste zaanga¿owanie doświadczamy i coraz lepiej rozumiemy, ¿e pójście za zagu-

11  H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, s. 51.
12  H. Nouwen, Zmieñ moj¹ ¿a³obê w taniec, s. 79.
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bion¹ owc¹ jest prawdziw¹ s³u¿b¹ tym, którzy zostali osamotnieni13. Czy wspó³czucie 
jest wiêc mo¿liwe do zrealizowania? Bo wydaje siê, ¿e mimo dobrych chêci, 
wspó³czucie nie le¿y u rzeczywistych podstaw naszego ¿ycia. Nie jest nasz¹ 
spontaniczn¹ i niejako wpisan¹ w nas reakcj¹ na ludzkie biedy. Rada Nouwe-
na idzie wiêc w nastêpuj¹cym kierunku. Wspó³czucie w najpe³niejszym przejawie 
mo¿e byæ przypisane tylko Bogu. Bóg jest Tym, który wspó³czuje naprawdê. Poniewa¿ Je-
zus nie by³ zale¿ny od ludzi, a jedynie od Boga, móg³ tak bardzo siê do nich zbli¿yæ, trosz-
czyæ siê o nich, pouczaæ, uzdrawiaæ.(...) Prawdziwa wiêc s³u¿ba zaczyna siê w momencie, 
gdy zetkniemy innych z czymś wiêcej ni¿ tylko z sob¹ – z Ojcem, który jest źród³em i cen-
trum uzdrowienia14.

Wspó³czucie kap³ana nabiera wiêc szerszego znaczenia. Nie ogranicza siê 
tylko do empatii, rozumienia czy wyra¿enia litości, ale staje siê wspólnym 
doświadczeniem, na które musi sobie pozwoliæ kap³an w ramach wype³nia-
nia swojego powo³ania. Ale przede wszystkim autentyczne wspó³czucie ro-
dzi siê ze zjednoczenia z Bogiem i do Niego prowadzi.

2.2. Kontemplatywny krytyk.

Drug¹ cechê przewodnika duchowego wyraziæ mo¿na w sformu³owaniu, i¿ 
powinien to byæ kontemplatywny krytyk. Co oznacza byæ kontemplatywnym 
krytykiem? Cecha ta ³¹czy w sobie dwa elementy: krytycyzm (nie krytykanc-
two), czyli trzeźwe spojrzenie na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistośæ i umiejêtnośæ 
jasnego konstruowania wniosków w oparciu o dziej¹ce siê wydarzenia. Inny-
mi s³owy to cz³owiek, który potrafi prawid³owo odczytaæ „znaki czasu”. 

Jasne widzenie świata i zadania, jakie ma do wype³nienia cz³owiek mo¿li-
we jest nie tylko dziêki wspomnianemu krytycyzmowi. Krytycyzm musi byæ 
dope³niony kontemplacj¹, czyli najpierw regularn¹ modlitw¹, która powo-
li przemienia siê w niezmiernie bliskie bycie z Bogiem, do tego stopnia, ¿e 
w Bogu i z Bogiem rozpoczyna siê ka¿de dzia³anie. Mistycyzm nie jest kro-
kiem do ty³u wobec dzia³alności zewnêtrznej na rzecz innych ludzi. Misty-
cyzm jest przeciwieñstwem wycofania siê ze świata – precyzuje Henri Nouwen. Bliskie 
zjednoczenie z Bogiem prowadzi do jak najbardziej twórczego w³¹czenia siê we wspó³cze-
sny świat. Stany ekstatyczne i wizje zastêpuje powoli „wewnêtrzna mocna pewnośæ jedno-
ści z Bogiem, poczucie nowej si³y i wytrwania”. Chocia¿ mistyk czêsto prze¿ywa w tym 
bardzo aktywnym okresie „nag³e przyp³ywy gwa³townych uczuæ”, jest spokojny i trzeźwy 
w swoich codziennych kontaktach z ludźmi”15.

Tak¹ typow¹ postaci¹ jest św. Benedykt, patron Europy. Jako zakonnik nie 
by³ bezpośrednio zwi¹zany z polityk¹ swoich czasów. Jednak bardzo trafnie 
potrafi³ z oddalenia oceniaæ wydarzenia, które dzia³y siê w Italii i Europie. 

13  H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, s. 82.
14  H. Nouwen, Zmieñ moj¹ ¿a³obê w taniec, s. 88-89.
15  H. Nouwen, Dziennik z klasztoru trapistów, s. 135-136.
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Trafniej ni¿ ci, którzy byli czasami bezpośrednio zaanga¿owani w wydarze-
nia spo³eczno-polityczne. Św. Benedykt móg³ byæ postrzegany jako „cz³owiek 
z prowincji”, ale poświêcaj¹c siê w pe³ni swojej wspólnocie, po³o¿y³ fundamenty pod no-
w¹ Europê16. Czyli, kontemplatywny krytyk ma odwagê pokazaæ, w jakiej sy-
tuacji ¿yje ka¿dy cz³owiek, o ile zwróci siê do niego o pomoc.

2.3. Nieustanna modlitwa

Kontemplatyk, mistyk to jak wspomnieliśmy cz³owiek modlitwy. Nie 
mo¿na ukazywaæ innym wielkich dzie³ Bo¿ych, jeśli siê ich nie doświadcza 
w sobie. A mo¿na ich doświadczyæ w g³êbokim zjednoczeniu modlitewnym. 
Modlitwa nie przenosi kap³ana w stany mistyczne, ale – co najwa¿niejsze – 
pozwala dostrzec cz³owieka z jego problemami „tu i teraz”. Przewodnik du-
chowy nie pod¹¿a za przelotnymi modami – podkreśla Nouwen, i co wydaje siê 
byæ niezwykle istotne, jako cz³owiek modlitwy – zachêca swoich przyjació³ do sta-
wiania uczciwych, czêsto bolesnych i wyprowadzaj¹cych z równowagi pytañ, by zajrzeæ 
pod powierzchniê g³adkich zachowañ i usun¹æ wszystko, co przeszkadza w dotarciu do 
sedna sprawy17. Odwa¿ne stawianie spraw cz³owieka i ukazywanie ich w praw-
dzie ewangelicznej rodzi siê z ducha modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. St¹d 
sobie i innym co do modlitwy stawia proste i jasne wymagania. Chocia¿ ca³y 
swój czas chcemy uczyniæ czasem dla Boga to nigdy to nam siê nie uda, jeśli nie poświêci-
my Mu konkretnej minuty, godziny, poranka czy wieczoru, dnia, tygodnia czy miesi¹ca. 
Wymaga to wiele dyscypliny i podejmowania ryzyka, poniewa¿ zawsze nam siê wydaje, 
¿e w danej chwili mamy coś pilniejszego do zrobienia18. W innym miejscu zauwa¿a: 
Jeśli naprawdê wierzymy nie tylko w to, ¿e Bóg istnieje, ale ¿e jest aktywnie obecny w na-
szym ¿yciu – uzdrawiaj¹c, nauczaj¹c i prowadz¹c nas – musimy wyznaczyæ czas oraz 
miejsce, w którym moglibyśmy poświêciæ uwagê wy³¹cznie Jemu19. Oprócz regularnej 
modlitwy rano i wieczorem, sprawowania Eucharystii i korzystania z sakra-
mentu pojednania, szczególn¹ form¹ nabierania si³ dla kap³ana przewod-
nika duchowego jest codzienna, najlepiej godzinna adoracja Najświêtszego 
Sakramentu. Sam Henri Nouwen nie mia³ wielkiego przekonania co do cza-
su, który trzeba przeznaczyæ na modlitwê adoracyjn¹. Przywo³ywa³ najbar-
dziej prozaiczne argumenty przeciw, typu: „w czasie godzinnej adoracji ci¹gle 
mam rozproszone myśli”, albo: „w tym czasie móg³bym zrobiæ kilkanaście 
spraw wiêcej”, itp. Dopiero spotkanie z b³. Matk¹ Teres¹ z Kalkuty20 i powol-

16  H. Nouwen, tam¿e, s. 32.
17  H. Nouwen, Potrzeba intymności, Poznañ 2003, s. 238.
18  H. Nouwen, Przekroczyæ siebie, s. 129.
19  H. Nouwen, Uczyniæ wszystko nowe, 67.
20  Wspomnienie spotkania z b³. Matk¹ Teres¹ opisuje w Tu i teraz, Kraków 1997, s. 74: „Przed kilku laty 

mia³em mo¿nośæ spotkaæ siê z Matk¹ Teres¹ z Kalkuty. W tym czasie zmaga³em siê z wieloma pro-
blemami i skorzysta³em z okazji, by zapytaæ Matkê Teresê o radê. Gdy tylko usiedliśmy, zacz¹³em jej 
wyjaśniaæ wszystkie moje problemy i trudności, staraj¹c siê j¹ przekonaæ, jak bardzo to wszystko by-
³o z³o¿one. Gdy po dziesiêciu minutach szczegó³owych wyjaśnieñ wreszcie zamilk³em, Matka Teresa 
spojrza³a na mnie ³agodnie i powiedzia³a: „No có¿, jeśli przeznaczysz godzinê dziennie na adorowa-
nie twojego Pana i jeśli nie bêdziesz czyni³ niczego, o czym wiesz, ¿e jest niew³aściwe – wszystko bêdzie 
dobrze”. 
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na praktyka tej formy modlitwy doprowadzi³y go do przekonania, ¿e wa¿-
ne jednak jest to, ¿e przebywanie w obecności Boga jedn¹ godzinê ka¿dego ranka – dzieñ 
po dniu, tydzieñ po tygodniu, miesi¹c po miesi¹cu – w ca³kowitym zagubieniu i z tysi¹-
cem rozterek zupe³nie zmienia ¿ycie. Mogê myśleæ, ¿e ka¿da godzina jest bezu¿yteczna, ale 
po up³ywie trzydziestu lub sześædziesiêciu czy dziewiêædziesiêciu tych bezu¿ytecznych godzin 
stopniowo zacznê sobie zdawaæ sprawê, ¿e nie by³em sam, tak jak myśla³em21. Argumen-
ty „przeciw” nie zosta³y do koñca usuniête. Nabra³y dla Nouwena innego 
znaczenia, tzn. nie przekreśli³y wysi³ku, jaki trzeba w³o¿yæ w modlitwê ad-
oracyjn¹. Podczas modlitwy czêsto ulega siê z³udzeniu, ¿e siê nic podczas modlitwy nie 
dzieje. Ale kiedy siê trwa na niej i potem patrzy wstecz, nagle cz³owiek uświadamia sobie, 
¿e jednak coś siê dzia³o, coś, co jest najbardziej osobiste, najbardziej obecne, czego nie mo¿na 
doświadczyæ bezpośrednio, lecz co wymaga dystansu. Kiedy sobie myślê, ¿e jestem tylko roz-
targniony, ¿e po prostu marnujê czas, dzieje siê jednak coś, co jest nazbyt ulotne, by to poj¹æ, 
doświadczyæ, zrozumieæ. Dopiero patrz¹c wstecz widzê, ¿e sta³o siê coś bardzo wa¿nego. 
Czy¿ nie odnosi siê to do wszystkich naprawdê wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu? Kiedy jestem 
razem z kimś kogo bardzo kocham, rzadko mówimy o uczuciu, jakie nas ³¹czy. Bowiem 
to uczucie jest zbyt istotne, ¿eby mog³o byæ tematem rozmowy. Później jednak, po rozsta-
niu, kiedy ze sob¹ korespondujemy, dociera do nas, jak wiele ono dla nas znaczy³o, i wtedy 
nawet o tym piszemy22. Postawa modlitewna kap³ana-przewodnika duchowego 
okazuje siê byæ konieczna do wype³nienia zadañ mu powierzonych. Dzia³a-
nie bez modlitwy jest bezowocne. Tylko w modlitwie i tylko przez ni¹ mo¿emy byæ 
silnie zwi¹zani z Jezusem i znaleźæ si³ê, by przy³¹czyæ siê do Niego w drodze. Drog¹ Jezu-
sa mo¿emy iśæ tylko z Jezusem23 – pisze Henri Nouwen.

2.4. Przebaczenie

Wiemy, ¿e przebaczaæ jest trudno. Jeśli nawet jesteśmy gotowi przebaczyæ ze 
wzglêdu na gest pojednania ze strony krzywdziciela, to bardzo trudno o prze-
baczenie p³yn¹ce prosto z serca. A w³aśnie przez ustawiczne przebaczenie stajemy siê 
jak Ojciec – pisa³ Nouwen w „Powrocie syna marnotrawnego”24.

Kap³an-przewodnik duchowy jak ka¿dy cz³owiek poddany jest trudno-
ściom przebaczania. Doświadcza czasami ataków na swoj¹ osobê lub wyniki 
pos³ugi duszpasterskiej. I w pierwszym odruchu zachowuje siê w stylu: „nie 
szkodzi”, czy „nie ma sprawy, przecie¿ nic siê nie sta³o”, albo „nie, w ogóle 
nie czujê siê dotkniêty”. Bêd¹c raniony sam rani niepotrzebnymi s³owami. 
Henri Nouwen wysuwa wniosek, ¿e mimo czynienia gestów przebaczania 
ci¹gle czujemy siê rozgoryczeni i panuje w nas z³ośæ, poniewa¿ nie przeba-
czyliśmy z serca. Podświadomie czekamy na s³owa przeproszenia i usprawie-

21  H. Nouwen, Świt. Podró¿ duchowa, s. 39.
22  H. Nouwen, Dziennik z klasztoru trapistów, s. 109-110.
23  H. Nouwen, Świt. Podró¿ duchowa, s. 104.
24  H. Nouwen, Powrót syna marnotrawnego, Poznañ 1995, s. 145.
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dliwienia, oraz na potwierdzenie, ¿e to jednak ja mia³em racjê. A przecie¿ Bo¿e 
przebaczenie nie stawia ¿adnych warunków; pochodzi z serca, które niczego dla siebie nie 
¿¹da; z serca, które jest ca³kowicie wolne od szukania siebie. W³aśnie to Bo¿e przebacze-
nie muszê æwiczyæ codziennie25 – obiecywa³ sobie Nouwen. Jako kap³an, któremu 
zosta³a powierzona w³adza odpuszczania grzechów, czu³ siê wyj¹tkowo zo-
bowi¹zany do obdarowywania innych przebaczeniem. Wzywa mnie ono ci¹gle 
do wznoszenia siê ponad podszepty, ¿e przebaczenie jest rzecz¹ niem¹dr¹, niezdrow¹ i nie-
praktyczn¹. Wzywa mnie, by wznieśæ siê ponad potrzebê odbierania dowodów wdziêcz-
ności i komplementów. W koñcu ¿¹da, bym wzniós³ siê ponad zranione serce, które cierpi, 
czuje siê pokrzywdzone, wci¹¿ chce kontrolowaæ i ka¿e mi stawiaæ warunki cz³owiekowi, 
któremu mam wybaczyæ26.

2.5. Wspania³omyślnośæ

Kolejn¹ cech¹ kap³ana-przewodnika duchowego jest wspania³omyślnośæ. 
Najbardziej widoczna jest ona w³aśnie w postawie ojca z ewangelicznej przy-
powieści o „Synu marnotrawnym”. Ojciec nie tylko daje synowi to czego on 
¿¹da od niego, ale obdarowuje syna przebaczaj¹c¹ mi³ości¹, gdy skruszony 
powraca do domu. Wspania³omyślnośæ ojca wyra¿a siê w postawie, i¿ ofia-
rowuje wiêcej ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ. Zosta³ przecie¿ skrzywdzony 
(przez m³odszego syna) i jest niesprawiedliwie potraktowany (przez starsze-
go syna). 

Jednak tylko wspania³omyślnośæ na wzór ewangelicznego ojca prowadzi 
do wspó³czuj¹cego ojcostwa. Taka postawa nie przychodzi sama z siebie, nie 
jest czymś spontanicznym. Wymaga æwiczenia. Owoce otwartego serca mo-
g¹ byæ podobne, jakie doświadczy³ i zapisa³ Henri Nouwen: Ilekroæ czyniê krok 
ku wspania³omyślności, wiem, ¿e przechodzê ze strachu do mi³ości. Jednak¿e na pocz¹tku 
te kroki nie s¹ ³atwe, poniewa¿ bardzo wiele emocji i uczuæ powstrzymuje mnie przed do-
browolnym dawaniem. Dlaczego mam poświêcaæ energiê, czas, pieni¹dze – i tak – nawet 
poświêcaæ swoj¹ uwagê komuś, kto je lekcewa¿y? Mo¿e zdo³abym jeszcze przebaczyæ, ale 
obdarowaæ winowajców!27.

Praktykowana wspania³omyślnośæ uczy jednocześnie sprawiedliwego trak-
towania osób, które znajduj¹ siê w orbicie naszej pomocy. Patrz¹c na fragment 
„Ewangelii w Ewangelii”28 – jak czêsto nazywa siê piêtnasty rozdzia³ Ewan-
gelii wg św. £ukasza – zauwa¿amy, ¿e sposób, w jaki m³odszy syn zosta³ obdarowany 
szat¹, pierścieniem i sanda³ami oraz powitany w domu wspania³ym przyjêciem, jak rów-
nie¿ sposób, w jaki starszy syn jest proszony, by zaj¹³ swe niepowtarzalne miejsce w sercu 
Ojca i usiad³ przy stole obok brata, ukazuje, ¿e wszystkie granice ojcowskiego zachowania 

25  Tam¿e.
26  Tam¿e, s. 146.
27  Tam¿e, s. 147-148.
28  L. Mycielski, Ewangelia w Ewangelii, Tyniec 1984.
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zosta³y prze³amane. Nie jest to wizerunek Boga, którego dobroæ, mi³ośæ, przebaczenie, tro-
skliwośæ, radośæ i wspó³czucie nie maj¹ ¿adnych granic. Jezus przedstawia Bo¿¹ wspania-
³omyślnośæ, odwo³uj¹c siê do wyobraźni funkcjonuj¹cej w kulturze, jednocześnie ca³y czas 
j¹ przekszta³caj¹c29. Jezus poprzez ukazan¹ postawê Ojca uczy nas, w jaki spo-
sób poprawnie byæ wspania³omyślnym. 

Wymienione wy¿ej cechy kap³ana-przewodnika duchowego ukazuj¹ go 
jako cz³owieka o wielkiej wra¿liwości ludzkiej, ¿yj¹cego blisko cz³owieka, je-
go prawdziwych potrzeb i nie unikaj¹cego wa¿nych problemów. Przewodnik 
duchowy to ktoś, kto z jednej strony jawi siê jako osoba st¹paj¹ca trzeźwo po 
ziemi, a z drugiej ujawnia swoje cechy powo³ania, które staj¹ siê o tyle jasne, 
o ile s¹ zwi¹zane autentyczn¹ relacj¹ z Bogiem.

3. ZADANIA KAPŁANA-PRZEWODNIKA DUCHOWEGO

Po zobaczeniu – w najbardziej ogólnych zarysach – g³ównych cech kap³a-
na-przewodnika duchowego spójrzmy na zadania, jakie ma do wype³nienia 
we wspó³czesnym świecie i Kościele. Mo¿na je określiæ nastêpuj¹cymi wyzwa-
niami: rozjaśnianie wewnêtrznego zagmatwania, wydobywanie z cz³owieka 
tego, co jest w nim najlepsze, ³amanie dystansu, rozbudzanie wiary w wartośæ 
i sens ¿ycia oraz ukazywanie nadziei. Jako kap³an – przewodnik duchowy s³u-
¿y tak¿e pomoc¹ w najprostszych zadaniach rozwoju wiary, np. krytycznym 
s³uchaniu i rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego.

3.1. Rozjaśnianie wewnêtrznego zagmatwania

Pod treści¹ tego krótkiego zdania rozumiemy ca³y splot ró¿nych sytuacji 
wspó³czesnego cz³owieka, w które jest on uwik³any. A jest ich niezliczona 
ilośæ, pocz¹wszy od sytuacji rodzinnych, poprzez zawodowe, a skoñczyw-
szy na k³opotach ¿ycia codziennego, które – choæ czasami banalne – urasta-
j¹ do rangi wielkich problemów. Kap³ani-przewodnicy duchowi czêsto nie s¹ 
przygotowani, by spojrzeæ na zagmatwanie cz³owieka jako problem konkret-
nej osoby, która go prze¿ywa jako coś wy³¹cznie indywidualnego. A przecie¿ 
k³opot jakieś osoby – zabrzmi to mo¿e zbyt patetycznie – jest jedyny na świe-
cie, choæ na pozór mo¿e wydawaæ siê równy tysi¹cu innym. Bo k³ótnia ma³-
¿eñska mo¿e tylko z pozoru wydawaæ siê k³ótni¹, jak¹ prze¿ywaj¹ wszystkie 
ma³¿eñstwa; nieporozumienia w pracy tylko na pierwszy rzut oka mog¹ siê 
jawiæ identyczne jak w innych zak³adach, nie mówi¹c o prozie ¿ycia rodzin-
nego, która tylko w pierwszym wra¿eniu ustawia w jednym rzêdzie wszystkie 
problemy ma³¿eñskie i rodzinne na świecie. Spostrze¿enie Henri Nouwena 

29  H. Nouwen, Powrót syna marnotrawnego, s. 51.
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wobec wyzwañ wspó³czesności, jakie stawia siê kap³anowi jest na wskroś pe-
symistyczne: Naprawdê przykro patrzeæ, jak ubogo przygotowana okazuje siê wiêkszośæ 
chrześcijañskich przewodników, gdy wezwani s¹, by zostaæ przewodnikami duchowymi 
w tym prawdziwym sensie. Wiêkszośæ z nich przywyk³a do myślenia kategoriami olbrzy-
miej skali organizacyjnej, do „otrzymania” ludzi zgromadzonych w kościo³ach, szko³ach 
i szpitalach, a tak¿e do kierowania pokazem, co mo¿e przypominaæ dyrektora cyrku. Da-
lekie sta³y im siê g³êbie i poruszenia ducha. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet w pewien spo-
sób siê ich lêkaj¹. Obawiam siê, ¿e za parêdziesi¹t lat Kośció³ zostanie oskar¿ony o to, ¿e 
nie spe³ni³ swego podstawowego zadania – ukazania ludziom twórczych dróg do nawi¹-
zania kontaktu ze źród³em ¿ycia30. Czy pesymizm Henri Nouwena jest uzasad-
niony? Mo¿na by dyskutowaæ czy nawet siê nie zgodziæ, ale wypowiedziane 
zdania z pewności¹ daj¹ wiele do myślenia. W pierwszym rzêdzie winni siê 
nad tym zastanowiæ kap³ani, na ile maj¹ si³ê ducha, by wchodz¹c w ludzkie 
problemy, bêd¹ chcieli i potrafili je rozwi¹zaæ.

3.2. Wydobywanie z cz³owieka tego, co jest w nim najlepsze

Mówi siê, ¿e cz³owiek ze swej natury jest dobry. Jest to prawda, lecz nie do 
koñca. Je¿eli cz³owiek rzeczywiście z natury swej jest dobry to tylko w tym 
znaczeniu, ¿e mo¿e czyniæ dobro, jeśli jednocześnie wysila siê w pokonywa-
niu ró¿nych trudności i ograniczeñ, które czasami utrudniaj¹ mu ujawnia-
nie dobra w sobie i innych. Nie mo¿emy jednak przyj¹æ zasady, ¿e „dobry 
z natury” zak³ada ³atwośæ czynienia dobrze. Św. Pawe³ kondycjê ludzk¹ traf-
nie uj¹³ w s³owach: „Nie rozumiem tego, co czyniê, bo nie czyniê tego, co 
chcê, ale to, czego nienawidzê – to w³aśnie czyniê... „ (Rz 7,14n). Zadaniem 
kap³ana jest ukazanie i wydobycie z cz³owieka ziaren dobra, które Bóg zasia³ 
w ludzkich sercach. W niektórych sercach zaczê³o ono dopiero kie³kowaæ, 
a w niektórych ju¿ jest na tyle obecne, ¿e mog¹ oni dzieliæ siê dobrem z in-
nymi. Zadaniem przewodnika duchowego jest wydobycie tego, co najlepsze w cz³owieku, 
i prowadzenie go ku bardziej ludzkiej wspólnocie31. 

3.3. Niszczenie dystansu

Wa¿n¹ cech¹ kap³ana jest równie¿ umiejêtnośæ zbudowania relacji bli-
skości i wzajemnego zaufania. Stawiaj¹c pytanie: czy jedn¹ z najwiêkszych 
ran cz³owieka nie jest w³aśnie rezerwa, z jak¹ kogoś traktujemy, Nouwen nie 
boi siê powiedzieæ: Tragedi¹ chrześcijañskiego kap³ana jest to, ¿e wielu znajduj¹cych siê 
w autentycznej potrzebie, szukaj¹cych u niego uwa¿nego wys³uchania, s³ownej otuchy, prze-
baczaj¹cego objêcia, mocnego uścisku d³oni czy nawet nieporadnego wyznania, ¿e nie da 

30  H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, s. 48-49.
31  Tam¿e, s. 53.
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siê nic wiêcej zrobiæ, znajduje go jako kap³ana pe³nego dystansu, który nie chce siê sparzyæ. 
Nie jest w stanie albo nie chce wyraziæ swego wzruszenia, gniewu, wrogości czy sympatii. 
Paradoksem jest to, ¿e ci, którzy chc¹ byæ dla „ka¿dego”, czêsto s¹ niezdolni, aby byæ blisko 
z kimkolwiek. Kiedy wszyscy staj¹ siê „bliscy”, trzeba siê wówczas zastanowiæ, czy ktokol-
wiek mo¿e byæ rzeczywiście moim „proximus”, to znaczy tym, który jest mi najbli¿szy32. 
Sta³o siê wiêc coś, co mo¿na by nazwaæ „g³oszeniem Ewangelii na dystans”. 
W kościele dystans kap³ana wobec wiernych w sposób naturalny tworzy am-
bona: najczêściej po³o¿ona jest wy¿ej i stosunkowo daleko, by mieæ pewnośæ, 
¿e nikt kap³ana nie zapyta, nie podejdzie do niego i nie bêdzie on musia³ siê 
z czegoś t³umaczyæ. Ponadto trzeba zauwa¿yæ problem bycia kap³anów wo-
bec ubogich. Powoli te¿ przyjmuje siê zwyczaj w kościele bycia z ubogimi na 
dystans. W bia³ej koszuli. Ile¿ to zgromadzeñ zakonnych w swoich has³ach 
ma pos³anie do ubogich? I nie wiedz¹, co to znaczy byæ z ubogimi, rozma-
wiaæ z nimi o ich problemach, s³uchaæ ich nudnych opowiadañ – nudnych, 
bo kap³ani raczej maj¹ wszystkiego pod dostatkiem. Dystans... jedna z naj-
gorszych postaw kap³ana-przewodnika duchowego.

3.4. Wiara w wartośæ i sens ¿ycia

Kap³an to cz³owiek afirmuj¹cy ¿ycie, mówi¹cy, ¿e ¿ycie – pomimo licz-
nych trudności – ma sens i warto je dobrze prze¿yæ. W czasach, kiedy naoko-
³o próbuje siê w ró¿ny sposób poni¿aæ ¿ycie i deprecjonowaæ to, co piêkne 
i trwa³e, kap³an winien byæ stra¿nikiem troski i walki o autentyczne wartości. 
Dla cz³owieka z g³êboko zakorzenion¹ wiar¹ w wartośæ i sens ¿ycia ka¿de doświadcze-
nie kryje now¹ obietnicê, ka¿de spotkanie niesie nowe spojrzenie, a ka¿de zdarzenie – no-
we przes³anie – zauwa¿a Nouwen33. Wydaje siê, ¿e nie jest to tylko wyra¿enie 
poetyckie. Kryje ono w sobie ogromne pragnienie ludzi i zadanie, które sta-
wia siê kap³anowi. Niezmierzona liczba osób, które przybywaj¹ do kościo³a 
w gruncie rzeczy nie zawsze widzi w sobie wiarê w sens ¿ycia. S¹ przygniece-
ni nie tylko trudnościami ¿ycia codziennego. Trudno zrozumieæ im równie¿ 
wartośæ i sens s³ów Pisma świêtego, nauczania katolickiej nauki spo³ecznej 
czy wymagañ ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego. Ponad g³owami i umys³ami ludzi 
wierz¹cych s¹ równie¿ kierowane listy pasterskie biskupów. Kap³an jawi siê 
wówczas nie tylko stra¿nikiem czystości nauki Kościo³a. Jak¿e wielu ludzi 
oczekuje, ¿e mimo zagmatwania i zamieszania wewnêtrznego oraz trudno-
ści ¿ycia na co dzieñ, uka¿e im – pomimo wszystko – nie tylko w wiarê Bo-
ga, ale tak¿e w wartośæ i sens ¿ycia, pomo¿e choæ w jakiejś czêści zrozumieæ 
niszcz¹ce cz³owieka cierpienie oraz pozwoli z nadziej¹ pokonywaæ ró¿nora-
kie trudności ¿ycia codziennego.

32  Tam¿e, s. 81.
33  Tam¿e, s. 84.
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3.5. Ukazywanie nadziei

Teologiczna cnota nadziei jest jedn¹ z najbardziej – jak siê wydaje – zagma-
twanych. Có¿ to jest nadzieja? Lepsza przysz³ośæ? Nouwen określa j¹ nastê-
puj¹co: Podczas gdy osobista troska, zaanga¿owanie s¹ podtrzymywane stale wzrastaj¹c¹ 
wiar¹ w wartośæ i znaczenie ¿ycia, najg³êbsz¹ motywacj¹ w prowadzeniu przyjaciela ku 
przysz³ości jest nadzieja. Ona to sprawia, ¿e mo¿liwe staje siê spojrzenie poza spe³nianie do-
raźnych ¿yczeñ i nagl¹cych potrzeb, a tak¿e daje wizjê wykraczaj¹c¹ poza ludzkie cierpienie, 
a nawet śmieræ34. Nadzieja, mo¿na powiedzieæ, daje nam poczucie bezpieczeñ-
stwa i pewnośæ, ¿e to co siê wydarza ma swój g³êboki sens. 

St¹d te¿ kap³an powinien wiedzieæ, ¿e nadzieja nie jest sztucznym po-
cieszaniem, i¿ w przysz³ości bêdzie lepiej, albo ukazywaniem mglistej przy-
sz³ości, w której jaśniej bêdziemy rozumieli nasze ¿ycie. Nie trudno zauwa¿yæ 
– pisze Nouwen – w jaki sposób prawdziwa, szczera nadzieja ró¿ni siê od optymizmu. 
Nie chodzi o pogodne usposobienie, dziêki któremu wierzymy, ¿e jutro bêdzie lepiej. Opty-
mista mówi: „Wojna siê skoñczy; twoje rany zostan¹ wyleczone; depresja minie; wkrótce 
wszystko bêdzie dobrze”. Optymista mo¿e mieæ racjê, ale mo¿e siê i myliæ. Nikt z nas bo-
wiem nie mo¿e zapanowaæ nad okolicznościami.

Nadzieja nie wyrasta z pozytywnych prognoz dotycz¹cych kondycji świata. (...) Nadzie-
ja jest zwi¹zana z Bogiem. Mamy nadziejê i radośæ w wierze, poniewa¿ ufamy, ¿e pod-
czas gdy otaczaj¹cy nas świat okryty jest ciemności¹, Bóg nad nim ma w³adzê35. Nadzieja 
zmienia ¿ycie cz³owieka, zmienia podejście do ¿ycia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e 
„nadzieja wlewa nadziejê” jak w przypadku pewnego ¿o³nierza, który zosta³ 
schwytany i wziêty do niewoli. Przewieziono go daleko od ojczyzny. Czu³ 
siê osamotniony z dala od swoich najbli¿szych, od tego co mu by³o kochane 
i drogie. Nie dociera³y do niego ¿adne wieści od najbli¿szych, wiêc czu³ siê 
coraz bardziej rozgoryczony i zdesperowany. Powoli traci³ sens ¿ycia.

Lecz nagle, nieoczekiwanie otrzyma³ list. Co prawda przez tygodnie po-
dró¿y list by³ poszarpany, zabrudzony i mocno zniszczony, ale jego treśæ wla-
³a w serce ¿o³nierza iskrê nowego ¿ycia. Zdania, które czyta³ by³ niezwykle 
proste: „Czekamy na ciebie, abyś wróci³ do domu. U nas wszystko dobrze, 
nie martw siê”. W jednej chwili wszystko siê odmieni³o. ¯o³nierz pozosta-
wa³ dalej w tym samym wiêzieniu, wykonywa³ dalej tê sama mêcz¹c¹ pracê, 
jada³ te same sk¹pe i niedobre jedzenie. Zmieni³o siê jedno: wiedzia³, ¿e ktoś 
na niego czeka. Czeka na jego uwolnienie i powrót. Nadzieja odmieni³a je-
go ¿ycie36. 

W jaki sposób wiêc kap³an mo¿e byæ cz³owiekiem, który ukazuje nadziejê 
wspó³czesnemu cz³owiekowi? Kap³an nie jest lekarzem, którego podstawowym zada-
niem jest zlikwidowanie bólu. Ma on raczej przenieśæ ból na poziom, gdzie mo¿na siê nim 

34  Tam¿e, s. 86.
35  H. Nouwen, Zmieñ moj¹ ¿a³obê w taniec, Kraków 2004, s. 64-65.
36  Por. tam¿e, s. 74-75.
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podzieliæ. Kiedy ktoś przychodzi ze swym osamotnieniem do kap³ana, mo¿e tylko oczeki-
waæ, ¿e bêdzie ono zrozumiane i wspó³odczute, tak ¿e nie bêdzie ju¿ musia³ wiêcej przed nim 
uciekaæ, ale przyjmie je jako wyraz swej fundamentalnej ludzkiej kondycji. Kiedy matka 
boleje nad strat¹ swego dziecka, zadaniem kap³ana nie jest pocieszanie jej, ¿e ma w domu 
jeszcze dwoje zdrowych, piêknych dzieci. On jest wezwany, by pomóc jej dostrzec, ¿e śmieræ 
tego dziecka odkrywa przed ni¹ jej w³asn¹ śmiertelna kondycjê, tê sam¹ cz³owiecz¹ kondy-
cjê, któr¹ on i inni z ni¹ dziel¹37. Jest to trudna rola dla kap³ana, by prawid³owo 
reagowaæ na krzywdê, zranienia czy brak nadziei. Nouwen kontynuuje swoje 
rozwa¿ania podsuwaj¹c nastêpuj¹c¹ myśl: Byæ mo¿e g³ównym zadaniem kap³ana 
jest broniæ ludzi przed wyolbrzymionym lub urojonym cierpieniem. Wielu ludzi cierpi z po-
wodu fa³szywych za³o¿eñ, na których opiera swe ¿ycie. Takim za³o¿eniem jest przekonanie, 
¿e nie powinno byæ strachu czy osamotnienia, sprzeczności czy w¹tpliwości. Ale cierpienia 
tylko wówczas mog¹ byæ traktowane twórczo, kiedy rozumie siê je jako rany nieod³¹czne 
od ludzkiej kondycji. Dlatego kap³añstwo jest s³u¿b¹, która dokonuje konfrontacji w ¿yciu 
cz³owieka38. Nie da siê ukryæ, ¿e wspomniana konfrontacja mo¿e byæ czasami 
bardzo trudna dla samego kap³ana-kierownika duchowego. 

3.6. Dawaæ: klimat – s³owo – dom

Charakterystycznym rysem pisarstwa Henri Nouwena jest umiejêtnośæ 
wyra¿ania w kilku s³owach, jakby has³ach, istotnych elementów ¿ycia. Trzy 
powy¿sze s³owa określaj¹ zadania jakie winien wype³niæ kap³an-przewod-
nik duchowy, a szczególnie duszpasterz akademicki wobec powierzonych 
mu m³odych ludzi. 

3.6.1. Darowaæ klimat 

Henri Nouwen jako wyk³adowca uniwersytecki mia³ ¿ywy kontakt z m³o-
dzie¿¹ studenck¹. Zauwa¿y³ on, ¿e pod wieloma wzglêdami wspólnota akademicka 
jest najbardziej trudnym i mêcz¹cym miejscem pracy duszpasterskiej. Co cztery lata „para-
fia” ca³kowicie siê zmienia. Za ka¿dym razem kap³an staje ponownie wobec nowej fali 
poszukuj¹cych, pytaj¹cych i krytycznych ludzi, którzy zaproszeni do kontaktu z ksiêdzem 
maj¹ zazwyczaj mieszane uczucia. Wci¹¿ na nowo prosz¹ go, aby zareagowa³ na pokaź-
ny ³adunek zw¹tpienia, agresji, osamotnienia i by³ przewodnikiem w intensywnym zma-
ganiu, by odkryæ siebie i sens ¿ycia. Oznacza to nieustann¹ prośbê o szczerośæ, autentycznośæ, 
otwartośæ i prawie bezgraniczn¹ dyspozycyjnośæ. A kiedy w koñcu, czêsto po d³ugim czasie, 
zdobywa zaufanie i zak³ada jak¹ś wspólnotê, wkrótce odkrywa, ¿e wraz z absolutorium 
wszystko siê koñczy. Studenci odchodz¹. Kap³an zostaje. Z wyj¹tkiem kartek na Bo¿e Na-
rodzenie nie otrzymuje od nich zbyt wielu wieści, a podziêkowania s¹ rzadkości¹. On wie, 

37  H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, s. 102.
38  Tam¿e, s. 102.
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¿e studenci musz¹ odejśæ; wie nawet, ¿e nie powinni za bardzo przywi¹zywaæ siê do szko-
³y czy do niego i ¿e kszta³cenie do samodzielności czasami obejmuje tak¿e wyrzeczenie siê 
podziêkowañ. Wie jednak równie¿, jak to boli, kiedy ludzie, w których tyle zainwestowa³ 
z siebie, odchodz¹. (...) Dla studenta uczelnia jest faz¹ przemijaj¹c¹, dla kap³ana jest try-
bem ¿ycia39. Widaæ, ¿e dla kap³ana-przewodnika duchowego jest to przygoda 
fascynuj¹ca i zarazem stresuj¹ca. Fascynuj¹ca, poniewa¿ co roku nowoprzy-
bywaj¹cy studenci, to ka¿dy z nich osoby świat. Ka¿dy z nich pochodzi z in-
nej rodziny, w której panowa³y odmienne zwyczaje, w której akcentowano 
inne wartości, czy po prostu najbanalniejsze przyzwyczajenia. I tym samym 
automatycznie ka¿dy z nich ca³¹ swoj¹ osobowości¹ wnosi wszelkie dobre 
i z³e strony swoich rodzin do wspólnoty studenckiej. Kap³an musi uwa¿nie 
siê przygl¹dn¹æ wszystkim osobom, nie za szybko wydawaæ oceny i mieæ 
ogromn¹ cierpliwośæ powolnego przekazywania im wartości ludzkich i ewan-
gelicznych. Zarazem przygoda kap³ana-przewodnika duchowego – jak zosta-
³o wspomniane – jest stresuj¹ca, poniewa¿ wraz z wytworzeniem minimum 
atmosfery sprzyjaj¹cej przyjaźni rozpoczyna siê prawie niekoñcz¹cy siê cykl 
pytañ w stylu: „Dlaczego zosta³eś ksiêdzem? Dlaczego wierzysz w Boga? Dla-
czego siê modlisz?” Pytania te, choæ w jakiś sposób s¹ nu¿¹ce, maj¹ swój walor 
nie tylko dla studentów. Tak siê dzieje – zauwa¿a Nouwen – kiedy studenci zada-
j¹ pytania, to ka¿de pytanie o sens ¿ycia jest jednocześnie pytaniem o sens jego kap³añstwa. 
Pytanie: „Po co ¿yjê? Jest jednocześnie pytaniem: Dlaczego jesteś kap³anem?” Oczywiste jest, 
¿e nie tylko student, ale tak¿e, a mo¿e nawet bardziej, kap³an uświadamia sobie, ¿e o jego 
egzystencjê chodzi. Jeśli jest prawd¹, ¿e psychiatra, który pracuje blisko z ludźmi znajduj¹cy-
mi siê w konfliktach, musi bardzo dok³adnie obserwowaæ w³asne ¿ycie emocjonalne, to jest 
to jeszcze prawdziwsze w przypadku ksiêdza, który ma codziennie kontakt z ostatecznymi 
pytaniami o ¿ycie i śmieræ. I tak jak promienie rentgenowskie mog¹ leczyæ i szkodziæ, rów-
nie¿ konfrontacja z tymi pytaniami mo¿e mieæ dobry b¹dź z³y skutek40.

Wynika wiêc, ¿e g³ówne zadanie kap³ana wśród studentów koncentruje siê 
wokó³ myśli: zapewniæ im klimat. Najlepiej klimat ¿ycia domowego, w któ-
rym czuliby bezpieczeñstwo i troskê. Byæ mo¿e prawdziwym pragnieniem 
wielu m³odych ludzi ¿yj¹cych z dala od domu nie jest znajdowanie odpowie-
dzi na g³êbokie i czêsto bolesne pytania, ale odnalezienie klimatu, w którym 
bêd¹ mogli te pytania zadaæ. Pierwszym warunkiem pytania nie jest odpowiedź na 
nie, ale zaakceptowanie go – trafnie zauwa¿a Nouwen. Dlatego w pierwszym rzêdzie 
potrzeba zatem klimatu pozwalaj¹cego szukaæ bez lêku i pytaæ bez wstydu41. 

39  H. Nouwen, Potrzeba intymności, s. 268-269.
40  Tam¿e, s. 270.
41  Tam¿e, s. 258.
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3.6.2. Dawaæ mo¿liwośæ rozmowy

Drugim krokiem jaki winien uczyniæ duszpasterz w akademiku jest „da-
waæ s³owo” czyli mo¿liwośæ rozmowy. Gdy podarowany jest klimat ¿ycia do-
mowego, wówczas mo¿liwa staje siê rozmowa. W dobrym klimacie mo¿na 
stawiaæ nawet najtrudniejsze pytania. Jeśli nie ma odpowiedniej atmosfery 
to najprostsze pytania potrafi¹ zamieniæ siê w niebezpieczne i wybuchowe. 
Wiemy, – pisze Nouwen – ¿e najbardziej powszechn¹ form¹ cierpienia psychicznego we 
wspó³czesnych akademikach jest depresja. Depresjê wywo³uj¹ pytania, których nie wolno 
by³o zadaæ i które zosta³y po³kniête i zmienione w g³êbokie poczucie winy. Pytanie: „Po co 
¿yjê?” zamienia siê w karê zw¹tpienia w siebie: „Czy warto ¿yæ?”42.

Ka¿dy cz³owiek chce mówiæ i byæ s³uchany. Św. Pawe³ pisze, ¿e „wiara ro-
dzi siê ze s³uchania” (Rz 10,17), ale mo¿na by dodaæ, ze „s³uchania ka¿dego 
inaczej”. Jak ten problem precyzuje Nouwen? Duszpasterz akademicki powinien 
potrafiæ daæ s³owo, które by³oby szczer¹ odpowiedzi¹ na niepowtarzalne i wysoce zindywi-
dualizowane potrzeby studentów. Nie ka¿demu potrzeba zachêty, nie ka¿dy prosi o popraw-
ki, nie ka¿dy jest gotowy daæ siê zaprosiæ na modlitwê lub s³uchaæ S³owa Bo¿ego. S¹ tacy, 
którzy prosz¹ o milczenie albo o jedno s³owo, innym potrzeba nauki, a jeszcze innym tylko 
zrozumienia. Niektórzy chc¹ uśmiechu, inni twardej rêki, a jeszcze inni wsparcia. S¹ te¿ 
tacy, których trzeba zostawiæ w spokoju43. Jeśli wiêc kap³an posiada umiejêtnośæ s³u-
chania, wie, ¿e nie mo¿na potem mówiæ tego samego wszystkim studentom. 
Ka¿dy z nich wymaga innego s³owa. Zreszt¹ podobnie jest w przypadku in-
nych zawodów. Lekarz nie przepisuje tej samej recepty wszystkim pacjentom. 
Który prawnik daje tê sam¹ radê kolejno przychodz¹cym klientom? Dlatego 
w pesymistycznej tonacji Nouwen konstatuje: Smutno patrzeæ, jak wiele duszpaster-
skich dzia³añ opiera siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿de dobre s³owo jest dobre dla ka¿dego. Czêsto 
kap³an zachowuje siê jak ubogi sprzedawca, który chce sprzedaæ ca³y Kośció³ w jednym pa-
kiecie ka¿demu, kogo akurat uda mu siê spotkaæ. Wiele duszpasterskich niepowodzeñ wi¹¿e 
siê z tym, ¿e kap³an nie potrafi postawiæ diagnozy w kontakcie duszpasterskim i duszpa-
sterskiej rozmowie44. Kap³an przewodnik duchowy prawid³owo wype³ni swoje 
zadanie, gdy zdobêdzie umiejêtnośæ „s³uchania ka¿dego inaczej”. 

3.6.3. Darowaæ dom

Trzecim i chyba najtrudniejszym wyzwaniem, przed jakim staje kap³an 
akademicki to zatroszczyæ siê dla studentów o dom. Dom rozumiemy jako 
miejsce, gdzie mo¿na doświadczyæ bezpieczeñstwa, bliskości, ciep³a, zrozu-
mienia czy pewnego stopnia intymności. Jednym z najwiêkszych problemów 

42  Tam¿e, s. 256.
43  Tam¿e, s. 261.
44  Tam¿e, s. 259-260.
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m³odych, którzy znajd¹ siê w domu akademickim jest nie tyle samotnośæ, po-
czucie osamotnienia45. Studenci s¹ bardzo niespokojni, stale stoj¹ na wie¿y stra¿niczej, 
notuj¹c uwa¿nie wszelkie ruchy otoczenia, wyczuleni na reakcje nauczycieli i teologów. Ma-
j¹ „wysuniête anteny”, aby wy³apywaæ sygna³y, które sugerowa³by drogê do dobrych ocen, 
listów rekomendacyjnych, korzystnych seminariów magisterskich i w koñcu do dobrej pracy. 
(...) Jednak mimo ¿e w czasie tych ¿yciowych poszukiwañ maj¹ zwiêkszon¹ potrzebê ciep³a, 
czu³ości i odprê¿enia, dla wielu studentów ich wspó³lokator z pokoju bardziej jest obcym ni¿ 
kumplem, kolega z grupy – bardziej rywalem ni¿ przyjacielem, a nauczyciel – bardziej prze-
³o¿onym ni¿ przewodnikiem46. St¹d te¿, to pragnienie intymności domowej jest 
mo¿e jedn¹ z najwa¿niejszych trosk dla duszpasterza akademickiego. 

Czy jest wiêc mo¿liwe, by w sytuacji ¿ycia akademickiego stworzyæ coś na 
wzór domu? Propozycja Nouwena jest nastêpuj¹ca: nale¿y próbowaæ tworzyæ 
wspólnoty, do których student czu³by pewnego rodzaju przynale¿nośæ. Dla 
wszystkich form wspólnoty jest wa¿ne, by ukszta³towaæ zdrow¹ równowagê 
miêdzy bliskości¹ a dystansem. Jest to jednak na tyle trudne zadanie, ¿e wiêk-
szośæ studentów szuka natychmiastowego rozwi¹zywania swoich problemów, 
albo szybkiego zaspokojenia swojej samotności. Wówczas zamiast wspólnoty 
mog¹ wytworzyæ siê kliki, zamiast wolności – lepkośæ, a zamiast mi³ości – nawet lêk47 – 
podsumowuje Nouwen. 

Mo¿emy zauwa¿yæ wiêc trzy obszary zaanga¿owania kap³ana-przewodni-
ka duchowego jako duszpasterza akademickiego. Aby by³ on w swoim powo³a-
niu skuteczny powinien stwarzaæ klimat, w którym student móg³by zadawaæ 
najwa¿niejsze pytania bez lêku; powinien posiadaæ umiejêtnośæ rozmowy, 
która by³aby odpowiedzi¹ na indywidualne potrzeby m³odego cz³owieka, 
i powinien tworzyæ warunki domowe, gdzie student móg³by doświadczyæ 
przyjaźni i pewnej formy intymności z zachowaniem równowagi miêdzy 
bliskości¹ a dystansem.

4. DUCHOWOŚĆ KAPŁANA-PRZEWODNIKA DUCHOWEGO 

Chcemy przypatrzeæ siê teraz duchowości kap³ana – przewodnika du-
chowego. Rozwa¿aj¹c cechy duchowości kap³añskiej odniesiemy siê przede 
wszystkim do pracy duszpasterskiej Nouwena wśród studentów. Nie oznacza 
to, ¿e cechy tej¿e duchowości zarezerwowane s¹ tylko do kategorii kap³anów 
pos³uguj¹cym m³odzie¿y akademickiej. Choæ cechy duchowości kap³añskiej 

45  Jest to charakterystyczne rozró¿nienie w pisarstwie H. Nouwena. Samotnośæ rozumie jako potrzebê 
¿ycia nie tylko w pewnym oddaleniu od ludzi, ale przede wszystkim styl ¿ycia razem z Bogiem. Samot-
nośæ jest koniecznym elementem dla kogoś, kto chce siê duchowo rozwijaæ. Natomiast osamotnienie 
jest duchow¹ pustk¹, której nale¿y unikaæ. Bez dobrze prze¿ywanej samotności cz³owiekowi grozi osa-
motnienie.

46  H. Nouwen, Potrzeba intymności, s. 262-263.
47  Tam¿e, s. 265
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w ogólności dotycz¹ tak¿e kap³ana akademickiego, to wydaje siê, ¿e prze-
wodnik duchowy wśród studentów powinien mieæ jeszcze jakieś dodatkowe 
sprawności. Mówi¹c wiêc w poni¿szych zdaniach o kap³anie pracuj¹cym ze 
studentami, przyjmujemy, ¿e chodzi równie¿ o kap³anów pracuj¹cych po-
śród innych środowisk. 

Zagadnienie to mo¿na uj¹æ tak¿e pytaniem: Jak sam kap³an mo¿e pozo-
staæ sob¹, byæ zintegrowan¹ osob¹ we wspólnocie parafialnej czy studenckiej, 
która ci¹gle siê zmienia i ze swej natury bezustannie wymaga zaanga¿owania. 
Troskê o rozwój duchowości duszpasterza wed³ug Henri Nouwena mo¿na 
wyraziæ trzema s³owami: milczenie, przyjaźñ, wnikliwośæ. 

4.1. Milczenie

Uniwersytet kojarzy siê z miejscem dzia³alności intelektualnej i zdobywa-
nia wiedzy. Henri Nouwen jako d³ugoletni wyk³adowca uniwersytecki ma 
o miejscu studiowania dosyæ krytyczne zdanie: Uniwersytet jest nie tylko miejscem 
dzia³alności intelektualnej, ale tak¿e sporego przeintelektualizowania; nie tylko miejscem 
racjonalnych zachowañ, ale tak¿e wymyślonych racjonalizacji. Jest to prawdopodobnie nie 
tylko miejsce s³owa, ale tak¿e miejsce gadatliwości i wielos³owia. A religia nie stanowi 
wyj¹tku48. Ta myśl prowadzi Nouwena do wniosku, ¿e pośród rozgadanego 
świata, nie tylko akademickiego, duszpasterz potrzebuje nade wszystko mil-
czenia. Milczenie – pisze Nouwen – oznacza odpoczynek cia³a i umys³u, w którym 
stajemy siê dostêpni dla Tego, którego serce jest wiêksze od naszego. (...) Milczenie to chwi-
la, w której nie tylko przerywamy dyskusje z innymi, ale tak¿e wewnêtrzne dyskusje z sa-
mym sob¹; w której mo¿emy oddychaæ swobodnie i przyj¹æ swoj¹ to¿samośæ jako dar. „Ju¿ 
nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus”. To w milczeniu Duch Bo¿y mo¿e siê modliæ w nas 
i w nas kontynuowaæ swoj¹ twórcz¹ pracê. Nigdy nie znajdziemy Boga w studentach, jeśli 
w nas nie bêdzie Boga, który rozpozna³by w nich siebie. Bez milczenia Duch umrze w nas, 
a twórcza energia naszego ¿ycia odp³ynie i zostawi nas samych zimnych i zmêczonych. Bez 
milczenia stracimy swój rdzeñ i staniemy siê ofiar¹ wielu, którzy bêd¹ domagaæ siê naszej 
uwagi49. Nie jest to wiêc milczenie dla samego milczenia, ale punktem wyj-
ścia jest prawda, ¿e bez prywatności, domu, gdzie kap³an by³y bez studentów 
i sam dla siebie, nie jest mo¿liwe skuteczne oddzia³ywanie na innych. Podob-
nie jak ¿aden lekarz nie mo¿e pozostaæ zdrowy, jeśli tylko – choæby z najwiêk-
szym oddaniem – bêdzie przebywa³ pośród swoich pacjentów, a tym bardziej 
lekarz psychiatra – nie mo¿e byæ w pe³ni w³adz umys³owych, jeśli jego ¿ycie 
prywatne nie bêdzie zdecydowanie oddzielone od zawodowego.

48  Tam¿e, s. 268.
49  Tam¿e, s. 273-274.
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4.2. Przyjaźñ

Kap³an to cz³owiek przyjaźni. Kap³an daje przyjaźñ, ofiaruje j¹ wiernym 
w parafii, czy studentom i sam jej potrzebuje. Jest to trudne zadanie, ponie-
wa¿ sam kap³an – jako cz³owiek – ma potrzebê bliskości, przyjaźni. Potrzeba 
przyjaźni czy bli¿szych relacji niesie ze sob¹ jednak i pewne niebezpieczeñ-
stwa. Dlatego Nouwen przestrzega: Kap³an akademicki, który uzale¿ni siê od przy-
jaźni studentów, znajdzie siê w bardzo niebezpiecznej sytuacji50. Niebezpieczeñstwo 
dotyczy ka¿dego, nie tylko akademickiego kap³ana. Dlaczego? Jak ju¿ zosta-
³o wspomniane studenci przybywaj¹ na studia spêdzaj¹c w akademiku kil-
ka lat, wiêc po kilku latach i tak go opuszcz¹. Jeśli wspólnota studencka to 
g³ówne źród³o duszpasterskiej satysfakcji ksiêdza, ³atwo stanie siê on ofiar¹ 
zmiennych sympatii i preferencji oraz szybko utraci wolnośæ. Gdy [kap³an] po-
trzebuje studentów do zaspokojenia swych emocjonalnych potrzeb, przywiera do nich i nie 
jest w stanie zachowywaæ dystansu, który pozwala mu byæ innym. Kiedy tylko studenci od-
kryj¹ jego wielk¹ potrzebê zaprzyjaźnienia siê z nimi, poznawania szczegó³ów ich ¿ycia, 
bywania u nich na przyjêciach, a tak¿e bliskiego uczestnictwa w ich codziennych wzlotach 
i upadkach, trac¹ zdolnośæ odnoszenia siê do niego w twórczy sposób51. St¹d ju¿ widaæ, 
jak trudno kap³anowi daæ m³odym autentyczn¹ przyjaźñ, która po³¹czy³a-
by elementy bliskości i odpowiedniego dystansu. Zasadnośæ przestrogi mo¿-
na by podsumowaæ nastêpuj¹co: czêsto (nie zawsze) przyjaźñ ze studentami 
parali¿uje lub w znacznym stopniu ogranicza mo¿liwośæ bycia ich duszpa-
sterzem. Rozwi¹zaniem problemu mo¿e byæ wed³ug Nouwena sugestia, i¿ 
w pierwszym rzêdzie kap³an potrzebuje dla siebie domu, miejsca oraz „swo-
ich” czyli nie studentów-przyjació³, z którymi móg³by dzieliæ radości i smut-
ki pracy duszpasterskiej. Kiedy bêdzie potrafi³ uczyniæ krok, by zatroszczyæ 
siê o swoj¹ przyjaźñ, o tyle ³atwiej i bezpieczniej stanie siê przyjacielem stu-
dentów i bêdzie im móg³ jaśniej ukazywaæ krêgi ich przyjaźni.

4.3. Wnikliwośæ

Oprócz milczenia i przyjaźni wa¿n¹ cech¹ duchowości duszpasterza 
akademickiego jest wnikliwośæ. Wnikliwośæ potrzebna jest, by kap³an móg³ 
sensownie patrzeæ na w³asn¹ drogê kap³añsk¹. Nouwen spostrzega, ¿e wie-
le cierpienia i niezrozumienia wspó³czesnych ksiê¿y-przewodników ducho-
wych bierze siê z wypaczonych emocji, a wolnośæ duszpastersk¹ kap³anów 
ograniczaj¹ nie tylko potrzeby przyjaźni czy sympatii, lecz tak¿e teologicz-
ny pogl¹d na w³asne istnienie. Zaczyna siê od tego, i¿ jeśli duszpasterz aka-
demicki s¹dzi, ¿e jego zadaniem jest przyprowadzenie jak najwiêkszej liczby 

50  Tam¿e, s. 275.
51  Tam¿e, s. 275.
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studentów na Mszê świêt¹ czy do sakramentów, mo¿e byæ pewien, ¿e – jak 
pisze Nouwen – uniwersytet stanie siê jego czyśæcem52. Podobnie, gdy jego myślenie 
przybiera formê zale¿ności: im wiêcej nawróconych studentów, tym moje ka-
p³añstwo jest bardziej potrzebne – mo¿e byæ pewien, ¿e wkrótce jego praca stanie 
siê powodem zgorzknienia53. Wnikliwośæ, która przenikniêta jest wiar¹ i zdrowym 
dystansem do wydarzeñ dokonuj¹cych siê w świecie potrzebna jest, by kap³an 
odnalaz³ siê jako cz³owiek i przewodnik duchowy. Wielu kap³anów dzisiaj jest 
g³êboko zaniepokojonych. W konfrontacji z gwa³townymi przemianami w postawach ko-
ścio³a zadrêczaj¹ siê, a nawet wpadaj¹ w panikê, i to czasami do tego stopnia, ¿e g³osz¹, 
i¿ te czasy s¹ z³e, studenci s¹ degeneratami, a chrześcijañstwo zapali³o ju¿ swoj¹ ostatni¹ 
świeczkê. Pojawia siê tu pytanie: czy jest to rzeczywiście wynik troski duszpasterskiej, czy ra-
czej oznaka ich ma³ej wiary? Mo¿e zbyt ³atwo daliśmy siê z³apaæ w ograniczonośæ naszych 
w³asnych pogl¹dów. To sprawia, ze stajemy siê niespokojni zamiast wolni, niewierz¹cy za-
miast wierni, podejrzliwi zamiast ufni54. Có¿ wiêc nale¿y uczyniæ, by wnikliwośæ 
sta³a siê wa¿n¹ cech¹ duchowości kap³añskiej i nie straciæ do koñca nadziei? 
Zachêta Nouwena brzmi nastêpuj¹co: Pog³êbianie wnikliwości czyñmy przez stu-
diowanie S³owa, a wówczas zrozumienie naszego zadania jako świadków tego S³owa 
mo¿e nas uratowaæ przed staniem siê ofiar¹ w³asnej ograniczoności. Poniewa¿ wnikliwośæ 
to miedzy innymi przekraczanie schematów i odwa¿ne patrzenie w przysz³ośæ55.

PODSUMOWANIE

Ojciec Józef Augustyn w niewielkiej, ale bardzo ciekawej ksi¹¿ce o kierow-
nictwie duchowym, napisa³: Ci, którzy pragn¹ prowadziæ ¿ycie duchowe, szybko zdaj¹ 
sobie sprawê, i¿ jest to praktycznie niemo¿liwe bez dobrego kierownictwa duchowego. I cho-
cia¿ jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e ostatecznym źród³em ¿ycia duchowego jest sam Bóg, to jednak 
narodzinom duchowym musi towarzyszyæ drugi cz³owiek. Nie mo¿na prawid³owo kierowaæ 
samemu swoim ¿yciem duchowym56. Rozwa¿ania na temat kap³ana – kierownika 
duchowego w pismach Henri J.M. Nouwena tylko potwierdzaj¹ zdania wielu 
teologów. Praktycznie nie mo¿na postêpowaæ naprzód w ¿yciu duchowym bez 
dobrego przewodnika duchowego. Henri Nouwen w niektórych sytuacjach 
rozci¹ga kompetencje przewodnika duchowego tak¿e do krêgu osób bardzo 
bliskich, nie ograniczaj¹c wp³ywu kierownictwa tylko do osób duchownych. 
Świêcenia kap³añskie – jak napisali William Barry i William Connolly – nie s¹ 
konieczne do skutecznego kierownictwa duchowego57. Jednak¿e ka¿dy, kto pretendu-
je do roli przewodnika duchowego winien odznaczaæ siê wyrazistymi cecha-

52  Tam¿e, s. 278.
53  Tam¿e. 
54  Tam¿e, s. 279.
55  Tam¿e, s. 280.
56  J. Augustyn, Kierownictwo duchowe, Kraków 1992, s. 5.
57  W. Barry, W. Conolly, Kierownictwo duchowe w praktyce, Kraków 1992, s. 159.
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mi, które Henri Nouwen określa jako: wspó³czucie, kontemplacja i krytyka, 
modlitwa, przebaczenie i wspania³omyślnośæ. Kap³an przewodnik duchowy 
winien jednocześnie wype³niaæ konkretne zadania, jakie stawia przed nim 
aktualna sytuacja świata, kościo³a i cz³owieka. Do najistotniejszych znaków 
czasu, na które przewodnik duchowy winien bacznie zwracaæ uwagê nale¿y: 
rozjaśnienie wewnêtrznego zagmatwania, wydobywanie z cz³owieka tego, co 
jest w nim najlepsze, niszczenie niepotrzebnego dystansu miedzy kap³anem 
a wiernym, ukazywanie wiary w sens ¿ycia i wlewanie nadziei. Szczególnym 
zadaniem zw³aszcza kap³ana pracuj¹cego wśród studentów jest darowanie 
m³odym, szczególnie tym, którzy mieszkaj¹ w akademikach: bezpiecznego 
klimatu, mo¿liwości rozmowy i tworzenie „czegoś na wzór domu rodzinne-
go”. Wy¿ej wymienione zadania bêdzie o tyle trudno wype³niæ kap³anowi, 
o ile nie siê bêdzie troszczy³ i nie bêdzie rozwija³ w sobie cech duchowości ka-
p³añskiej. Henri Nouwen zalicza do nich szczególnie trzy wartości: potrze-
bê milczenia, przyjaźni i wnikliwości.
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O. DR JACEK ZDRZAŁEK CSSR
WSD REDEMPTORYSTÓW/KRAKÓW

Studia Re demp to ry stow skie
nr 2/2004   •   s. 279-299

Gdy ktoś pyta o misje w Kościele katolickim, zazwyczaj pierwsze skoja-
rzenia dryfuj¹ w kierunku krajów trzeciego świata, gdzie dzia³alnośæ ewange-
lizacyjna nierozdzielnie zwi¹zana jest z trosk¹ o podstawowe warunki ¿ycia, 
rozwoju, kultury, etc. Czasami pojawia siê obraz jakiegoś misjonarza czy insty-
tutu ¿ycia konsekrowanego, który zgodnie ze swym charyzmatem zajmuje siê 
misjami zagranicznymi. Jako redemptoryści od samego pocz¹tku mamy te¿ 
taki misyjny rys. Od 1743 roku, czyli zaledwie po 11 latach istnienia Zgroma-
dzeni Najświêtszego Odkupiciela, wspó³bracia sk³adali ślub „udania siê do 
heretyków lub niewiernych”. Ślub ten mo¿na by³o z³o¿yæ dopiero po ukoñ-
czeniu 33. roku ¿ycia i po odprawieniu d³ugich 40-dniowych rekolekcji. Świad-
czy to o tym jak powa¿nie do tego wymiaru ewangelizacyjnego podchodzono. 
W 1748 roku arcybiskup Neapolu, kardyna³ Spinelli, wp³yn¹³ jednak na cen-
zorów rzymskich, by wykreślili ten ślub z naszego prawodawstwa, poniewa¿ 
– jak twierdzi³ – jego treśæ zawiera³a siê ju¿ w ślubie pos³uszeñstwa1. Znamy 
równie¿ pragnienia serca naszego Za³o¿yciela udania siê do odleg³ych Chin, 
aby nauka Jezusa mog³a tam siê rozwijaæ. Te przyk³ady mo¿na by by³o mno-
¿yæ, tym bardziej, ¿e obecnie redemptoryści pracuj¹ w 77 krajach świata.

Na zagadnienie „misji” czy „misyjnej natury” nie mo¿na jednak patrzeæ tyl-
ko w perspektywie zewnêtrznej dzia³alności ewangelizacyjnej wśród ludzi nie 
znaj¹cych Jezusa. Misyjnośæ jest bowiem jednym z podstawowych elementów 
teologii ¿ycia konsekrowanego. Niektórzy ujmuj¹ ca³ośæ tej teologii w trzech 
wymiarach: tajemnicy, wspólnoty i w³aśnie misji2. Jaka jest wiêc misja konse-
krowanych na dzisiejsze czasy? Zagadnienie to musi byæ aktualne skoro tema-

KONSEKROWANI DO PE£NIENIA MISJI
MISYJNA NATURA ¯YCIA KONSEKROWANEGO

1  Por. Por. L. Vereecke, Kontynuacja czy przerwanie ci¹g³ości, w: W. Kawecki, J. Serafin, W. Gonczaruk (red.), 
Redemptoryści w świetle odnowionych konstytucji, Kraków 2001, s. 80.

2  Por. Kazimierz Wójtowicz, Bezcenny dar, Kraków 2001, s. 25.
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tem ostatniego Synodu Biskupów poświêconego tej formie ¿ycia by³o w³aśnie: 
„¯ycie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie”3.

Rozwa¿ania o misji nale¿y zacz¹æ od prawdy mówi¹cej, ¿e ca³y Kośció³ jest 
misj¹. Ju¿ Jezus zosta³ poświêcony przez Ojca i pos³any na świat. W wieczer-
niku Duch Świêty namaści³ wspólnotê apostolsk¹ i rozes³a³ j¹, by ewangeli-
zowa³a wszystkie narody. W tym kluczu równie¿ osoby konsekrowane zostaj¹ 
poświêcone i pos³ane w świat, by naśladowa³y przyk³ad Jezusa i kontynuowa³y 
Jego misjê. To¿samośæ ¿ycia konsekrowanego wyra¿a siê wiêc w tym, ¿e ono sa-
mo staje siê misj¹, tak jak by³o ni¹ ca³e ¿ycie Jezusa (por. VC 72). 

¯ycie konsekrowane w swym bogactwie form „nale¿y niezaprzeczalnie do 
¿ycia i świê tości Kościo³a” (VC 29). Ta forma ¿ycia znajduje siê zawsze w ser-
cu Kościo³a (por. VC 3) i w centrum jego ¿ycia4. ̄ yciu konsekrowanemu przy-
znane jest uprzywilejowane i centralne miejsce w Kościele5, gdy¿ stanowi ono 
specyficzny sposób uczestnictwa w sakramentalnej naturze Ludu Bo¿ego (por. 
MR 10) i jest „intensyfikacj¹ ¿ycia chrześcijañskiego dziêki szczególnemu dzia-
³aniu Ducha Świêtego”6. Jest ono tak¿e „szczególnym darem przeznaczonym 
dla dobra ca³ego Kościo³a” (PA 6).

Z powo³aniem do ¿ycia konsekrowanego zawsze zwi¹zana jest misja. Jan 
Pawe³ II czêsto podkreśla, ¿e Duch Świêty „przynagla do podjêcia Jego misji” 
(VC 19). Misja ma wiêc istotne znaczenie dla ka¿dego instytutu i to bez wzglê-
du na to, czy jest on instytutem ¿ycia czynnego, czy te¿ ¿ycia kontemplacyj-
nego. Chrystus mówi do swoich Aposto³ów: „Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja 
was posy³am”. Posy³aj¹c zaś, tchn¹³ na nich i rzek³ do nich: „Weźmijcie Ducha 
Świêtego” (J 20,21-22). Duch jest świat³em, przewodnikiem, umocnieniem. 
To Duch Świêty uczy tego wszystkiego, co nale¿y mówiæ (por. £k 12,11 ). Pod 
wp³ywem dzia³ania Trzeciej Osoby Trójcy Świêtej ¿ycie konsekrowane staje siê 
misj¹, pos³annictwem, s³u¿b¹ (por. VC 72). „Misyjnośæ jest wpisana w samo 
serce ka¿dej formy ¿ycia konsekrowanego” (VC 25).

Co wiêcej, wszystkie relacje, jakie nawi¹zuj¹ konsekrowani z Jezusem, maj¹ 
s³u¿yæ określonej misji. Misj¹ jednak obdarza Jezus, a nie wyznacza sobie jej 
cz³owiek7. Odczytanie jej i wcielenie w ¿ycie to ju¿ zadanie osoby konsekro-
wanej czy poszczególnego instytutu.

3  IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów „¯ycie konsekrowane i jego misja w Kościele 
i w świecie”, Rzym 2-29.10.1994.

4  Por. S. Zygarowicz, S³owo wstêpne, w: E. Nieradka, S. Harêzga (Red.), Dar ¿ycia konsekrowanego, Rzeszów 
1996, s. 7.

5  Por. IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu 6, w: K. Wójtowicz 
(red.), ¯ycie konsekrowane w dokumentach Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, 
s. 440. 

6  J. Misiurek, Charyzmatyczny wymiar ¿ycia konsekrowanego, „¯ycie Konsekrowane” (1998) nr 1, s. 26.
7  Por. Jan Pawe³ II, Bring the World the Consolation of God’s Love and Mercy, w: Witnesses of Christ (pra-

ca zbiorowa), Boston 1983, s. 243.
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I. TERMINOLOGIA

Mówi¹c o misyjnej dzia³alności Kościo³a u¿ywa siê wielu terminów. Trzy 
z nich jednak stale siê przewijaj¹. Te terminy to: misja, apostolstwo i ewange-
lizacja. 

Dwa z nich (apostolstwo i misje) maj¹ ten sam źród³os³ów. Pochodz¹ one 
od greckiego s³owa „apostéllein” co oznacza posy³aæ, wysy³aæ, delegowaæ i upo-
wa¿niaæ. Apostolstwo – to dzia³alnośæ na rzecz krzewienia wiary chrześcijañ-
skiej. Jak samo brzmienie s³owa „apostolstwo” wskazuje, ¿e utrzymywa³o ono 
bliski zwi¹zek fonetyczny z jêzykiem greckim. Termin „misje”, jest t³umacze-
niem s³owa „apostéllein” na ³acinê („missio”, „missus” – pos³annictwo, pos³any). 
Poniewa¿ powy¿sze terminy odnosz¹ siê do g³oszenia Ewangelii, st¹d pojawia 
siê s³owo „ewangelizacja”, które przyjmowane jest jako określenie pokrewne 
w relacji do poprzednich8.

W ¿yciu konsekrowanym termin „apostolstwo” zwi¹zany by³ przez wieki 
ze specyficzn¹ form¹ ca³ości ¿ycia, które podejmowali zakonnicy. Mówiono 
bowiem czêsto o ich „¿yciu apostolskim”. Termin „¿ycie apostolskie” zaj-
muje w ¿yciu konsekrowanym szczególne miejsce, choæ w historii posiada³ 
on wielorak¹ treśæ. Do XII w. u¿ywano go na oznaczenie przede wszystkim 
¿ycia monastycznego. Ten rodzaj ¿ycia bazowa³ bowiem na wzorze wspólno-
ty Kościo³a w Jerozolimie w czasach apostolskich. Identycznie jak wspólno-
ta w Jerozolimie po wniebowst¹pieniu Pana Jezusa, monastyczne wspólnoty 
¿y³y w ścis³ym zjednoczeniu, wspólnocie dóbr materialnych, trwa³y na mo-
dlitwie i w duchu gościnności przyjmowa³y wszystkich, którzy pragnêli siê 
z nimi modliæ (por. Dz 2, 42-45). Odzwierciedlaæ mia³y wiêc idea³ pierwszych 
wspólnot chrześcijañskich.

Nazwê „¿ycie apostolskie” stosowano – jak świadcz¹ nowsze badania – 
ju¿ nawet do pierwszych wspólnot zakonnych ojca Pachomiusza, za³o¿yciela 
pierwszego klasztoru w Kościele. Św. Teodor, uczeñ Pachomiusza, wyjaśnia³ 
zasadnośæ tej nazwy w nastêpuj¹cy sposób: «Z ³askawości Bo¿ej ukaza³a siê 
na ziemi świêta wspólnota (zakonna), przez ni¹ Bóg ukaza³ ¿ycie apostolskie 
ludziom, którzy pragn¹ byæ naśladowcami (Aposto³ów), przed obliczem Pa-
na wszystkich na wieki».”9

Kiedy jednak w XIII w. powsta³y zakony ¿ebracze określenie to przybiera 
nowe znaczenie. Go³ym okiem widaæ by³o ró¿nice pomiêdzy ¿yciem mni-
szym, a braci, którzy nawet nie byli przywi¹zani do jednego miejsca. Zakony 
¿ebracze przede wszystkim s³u¿y³y Kościo³owi kaznodziejstwem, a to kazno-
dziejstwo przybiera³o ró¿ne formy. ̄ yli oni w braterskiej wspólnocie, wspólnie 

8  Por. M. Go³¹b, Czy zakony s¹ jeszcze Kościo³owi potrzebne?, Kraków 2003, s. 202.
9  E. Weron, Apostolski wymiar instytutów ¿ycia konsekrowanego, w: Apostolskie Pos³annictwo Zakonów 

(Powo³anie cz³owieka 7), Poznañ 1987, s. 275-276.
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u¿ywali dóbr materialnych, oddawali siê modlitwie i kontemplacji. Dla nich 
idea³em by³a, nie tyle wspólnota chrześcijan po wniebowst¹pieniu Jezusa, ale 
wspólnota, jak¹ tworzyli z Jezusem Aposto³owie w czasie Jego ¿ycia publicz-
nego. Tak jak Aposto³owie, przemierzali oni ju¿ nie tylko Ziemiê Świêt¹, ale 
ca³e tereny, na które posy³a³ ich Duch Świêty. Aposto³owie stawali siê uczest-
nikami misji g³oszenia Dobrej Nowiny przez Jezusa i w t¹ misjê siê w³¹czali. 
Zakony ¿ebracze pragnê³y w taki sposób zrealizowaæ ¿ycie apostolskie.

Na przestrzeni ostatnich trzech wieków określenie „¿ycie apostolskie” 
zyska³o jeszcze inne, bardziej zacieśnione znaczenie. U¿ywane jest na ozna-
czenie ca³ej dzia³alności zewnêtrznej. Dlatego te¿ powszechnie uwa¿a siê, ¿e 
bardziej apostolskimi zakonnikami s¹ ci, którzy pracuj¹ na przyk³ad w dusz-
pasterstwie10.

Instytuty obecne, nazywane instytutami oddanymi dzie³om apostolskim 
czy instytutami apostolskimi, dawniej nosi³y jeszcze inn¹ nazwê. By³y to tak 
zwane „zakony czynne”. ¯yciem czynnym określano dawniej sposób postê-
powania tych instytutów, które poświêca³y siê apostolstwu, dla odró¿nienia 
ich od ¿ycia w zakonach kontemplacyjnych. Takie określenie obecnie jest ju¿ 
nieaktualne, gdy¿ nie mo¿na przeciwstawiaæ ¿ycia kontemplacyjnego ¿yciu 
czynnemu i odwrotnie. Elementy w³aściwe dla tych dwóch typów instytutów 
przenikaj¹ siê wzajemnie i uzupe³niaj¹ w ka¿dym rodzaju powo³ania zakon-
nego.

Wed³ug kanonu 675 i 676 KPK instytut oddany dzie³om apostolskim, to 
taki, do którego natury nale¿y dzia³alnośæ apostolska. ̄ ycie cz³onków takiego 
instytutu powinno byæ przepojone duchem apostolskim, a ca³a dzia³alnośæ 
apostolska powinna byæ nacechowana duchem zakonnym.

Ciekawostk¹ mo¿e byæ to, ¿e dawniej nazywano „czynnym ¿yciem” (gr. bíos 
praktikós) – praktykowanie ¿ycia duchowego, w sensie ca³kowitego i wy³¹cznego 
(czynnego) oddawania siê temu ¿yciu (późniejsza praktyka ¿ycia kontempla-
cyjnego w zakonach klauzurowych). Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e niekiedy określe-
nie „¿ycie apostolskie” (³ac. vita apostolica) stosowano jako synonim terminu 
„¿ycie zakonne”. Czyniono tak ze wzglêdu na ścis³y zwi¹zek miêdzy ¿yciem 
zakonnym, a apostolstwem. Termin ten jednak ma te¿ szersze znaczenie. W do-
kumentach Kościo³a zwyk³o siê równie¿ mówiæ o ¿yciu zakonnym jako o «a-
postolica vivendi forma» (formie ¿ycia apostolskiego) (por. VC 93).

Istniej¹ jeszcze inne określenia, mówi¹ce o misyjnej naturze ¿ycia konse-
krowanego takie jak: pos³annictwo (oznacza wznios³e zadanie do spe³nienia), 
poruczenie (to oddanie z zaufaniem w czyjeś rêce jakiejś sprawy), powinnośæ 
(jest jak¹ś konieczności¹ natury moralnej), polecenie (wk³ada na kogoś obo-
wi¹zek zrobienia czegoś), nakaz (to ustne lub pisemne rozporz¹dzenie, któ-

10  Por. J. O’Donnell, ¯ycie apostolskie redemptorystów, w: W. Kawecki, J. Serafin, W. Gonczaruk, Redemp-
toryści w świetle odnowionych konstytucji, Kraków 2001, s. 109-111.
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remu trzeba siê podporz¹dkowaæ), zadanie (w zadaniu chodzi o wyznaczenie 
komuś czegoś do wykonania), obowi¹zek (to koniecznośæ zrobienia czegoś 
z jakiegoś nakazu), rola (do odegrania – to udzia³ i znaczenie kogoś w jakimś 
przedsiêwziêciu). Terminów wiêc jest bardzo wiele, a ka¿dy z nich chce uka-
zaæ jakiś specyficzny aspekt misyjnego wymiaru.

II. ADRESACI MISJI (PRZEDMIOT MISJI) 

Czymś naturalnym jest, ¿e ¿ycie konsekrowane jako element konstytutyw-
ny Kościo³a, prowadzi sw¹ misjê wzglêdem tych, którzy zleceni s¹ ca³emu 
Kościo³owi. Jan Pawe³ II w encyklice Redemptoris missio, patrz¹c na świat z per-
spektywy ewangelizacji, wyró¿nia trzy sytuacje urzeczywistniania misyjnego 
pos³annictwa Kościo³a (RM 33). Te trzy sytuacje s¹ równie¿ w³aściwe dla ¿y-
cia konsekrowanego.

a) Misja ad gentes 

Adresatami tego rodzaju zaanga¿owania s¹ ludzie nieznaj¹cy jeszcze Chry-
stusa i Jego Orêdzia. W tym aspekcie ujawniaj¹ siê specyficzne charyzmaty in-
stytutów, które powsta³y ze wzglêdu na ten wymiar i w jego s³u¿bie pracuj¹. Na 
tym polu ¿ycie konsekrowane zapisa³o wspania³e karty historii. Zawsze zaan-
ga¿owanie na polu misji zagranicznych, stanowi³o istotny element apostol-
skiej dzia³alności instytutów. Powstawa³y ca³e rodziny zakonne, dla których 
g³ówn¹ form¹ ewangelizacji by³a praca wśród ludzi nie znaj¹cych Chrystusa-
11. Historie redukcji jezuickich, misji afrykañskich czy inkulturacji wśród lu-
dów Azji pozostan¹ na zawsze chlub¹ ¿ycia konsekrowanego. 

Ten rodzaj adresatów nadal domaga siê ogromnej pomocy12, a zadanie na 
III tysi¹clecie chrześcijañstwa, wed³ug Ojca Świêtego, to dotarcie do milionów 
osób nie znaj¹cych Chrystusa – chocia¿by w Azji13. Czy uda siê ten kontynent 
Jezusa przybli¿yæ do chrześcijañskiej perspektywy ¿ycia? Jedno jest pewne, zada-
nie zosta³o przez papie¿a postawione, a trzecie tysi¹clecie ju¿ siê rozpoczê³o.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e „wspólnoty zakonne w pewnych krajach, gdzie 
nie mo¿na g³osiæ Ewangelii, pozostaj¹ w³aściwie jedynym znakiem oraz mil-
cz¹cym i skutecznym świadectwem Chrystusa i Kościo³a”14. Nie trzeba niko-
go przekonywaæ, ¿e czyny bardziej przemawiaj¹ ni¿ s³owa, a wspó³czesny świat 
bardziej potrzebuje świadków czy proroków, ni¿ nauczycieli wiary. Milcz¹ce 

11  Klasycznym, przyk³adem jest np. Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, maj¹ce popularn¹ nazwê ojcowie 
biali. Ich g³ównym celem jest g³oszenie Ewangelii i wspó³praca z m³odymi Kościo³ami lokalnymi w Afry-
ce, jak równie¿ dawanie świadectwa o Chrystusie w świecie muzu³mañskim.

12  Na misjach i za granic¹ pracuje ponad 2.570 polskich zakonnic.
13  Jan Pawe³ II, Wstañcie chodźmy, Kraków 2004, s. 59.
14  Kongregacja ds. Instytutów ̄ ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ̄ ycia Apostolskiego, ̄ ycie braterskie 

we wspólnocie 66.
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świadectwo jest nadal w wielu krajach jedynym środkiem ewangelizacji. Skoro 
przez wieki propagowane wizje ¿ycia zakonnego zwi¹zane by³y z naśladowa-
niem Mistrza, pod¹¿aniem za Nim czy nawet uto¿samieniem siê z Jezusem, 
to ten rodzaj świadectwa ma równie¿ przynieśæ oczekiwane owoce w wielu 
krajach czy miejscach na kuli ziemskiej.

b) Wspólnoty chrześcijañskie o solidnych strukturach eklezjalnych 

Ludzie w takich wspólnotach to ludzie ochrzczeni, o ¿arliwej wierze, daj¹cy 
swoim ¿yciem świadectwo Ewangelii i charakteryzuj¹cy siê pe³n¹ świadomo-
ści¹ osobistego uczestnictwa w pos³annictwie Kościo³a. Wśród nich Kośció³ 
prowadzi zwyczajn¹ dzia³alnośæ duszpastersk¹. Do nich te¿ maj¹ byæ skiero-
wane osoby konsekrowane. Jest to ich zadanie. Jan Pawe³ II przypomina, ¿e ¿y-
cie konsekrowane prowadziæ ma dzia³alnośæ apostolsk¹ te¿ wśród tych, którzy 
ju¿ spotkali Chrystusa (por. VC 25).

Umacnianie w wierze, towarzyszenie na drodze postêpu duchowego, misje 
ludowe, rekolekcje parafialne i rekolekcje, dni skupienia dla poszczególnych 
grup, to tereny na których ju¿ od dawna zagości³y osoby konsekrowane. Dla 
wielu z nich jest to szczegó³owe odczytanie w³asnego charyzmatu. Nowe czasy 
wymagaj¹ te¿ szukania nowych form ewangelizacji. Tak by³o zawsze. Bardzo 
chêtnie powtarzamy za św. Klemensem: „Ewangelia musi byæ przepowiada-
na w nowy sposób”. 

W tej kategorii powinna siê znaleźæ tak¿e Europa, jako tzw. „chrześcijañ-
ski Zachód”. Dwa tysi¹ce lat chrześcijañstwa, piêkne karty chrześcijañskiej 
historii, świadectwo godne najwiêkszego radykalizmu ewangelicznego. Ale 
czy obecnie w Europie ateizm nie jest czymś stale poszerzaj¹cym swe wp³ywy 
i zmieniaj¹cym radykalnie nasz kontynent?15 Obecnie w wielu wypadkach zali-
czyæ bêdziemy musieli „stary kontynent” do trzeciej sytuacji tzw. pośredniej.

c) Sytuacja pośrednia 

Dotyczy ona krajów zarówno o starej tradycji chrześcijañskiej, jak równie¿ 
i tych, które wiarê przyjê³y nie tak dawno, gdzie ca³e grupy ochrzczonych utra-
ci³y ¿ywy sens wiary albo wprost nie uwa¿aj¹ siê ju¿ za cz³onków Kościo³a. 
Obecnie prowadz¹ oni ¿ycie dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii. 

Mówi siê czêsto o tzw. „nowej ewangelizacji”, która w³aściwe jest re-ewan-
gelizacj¹ „starych” obszarów chrześcijañstwa. To pojêcie nowej ewangeliza-
cji wylansowa³ Jan Pawe³ II i do niej wielokrotnie wzywa³. Równie¿ Ojcowie 

15  Liczba praktykuj¹cych chrześcijan w Anglii, Czechach, Francji, Holandii, Rosji, krajach skandynawskich, 
na Wêgrzech nie przekracza obecnie nawet 25% spo³eczeñstwa. Por. H. Schermann, Zadania redempto-
rystów w dzisiejszej Europie, „Homo Dei” 272 (2004) nr 3, s. 37. 
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Synodu Biskupów z 1994 r. zauwa¿yli w swoim orêdziu, ¿e „¿ycie konsekro-
wane jest szczególnie predysponowane, by odegraæ bardzo wa¿n¹ rolê w tym 
opatrznościowym i jak¿e aktualnym dziele, jakim jest nowa ewangelizacja”16. 
W niej nie chodzi bynajmniej o przepowiadania jakiejś „nowej” Ewangelii. 
Zak³ada ona tylko now¹ gorliwośæ i zapa³, nowe metody i nowe sposoby g³o-
szenia Ewangelii oraz nowe podejście do zaistnia³ych sytuacji17. 

Z myśl¹ o tym rodzaju adresatów powstaj¹ w ostatnich dziesi¹tkach lat 
nowe formy ¿ycia konsekrowanego, które ze wzglêdu na nowe wyzwania po-
szukuj¹ nowych środków ewangelizacji. Papie¿ Jan Pawe³ II postulowa³ nawet, 
aby utworzyæ specjaln¹ komisjê do spraw nowych form ¿ycia konsekrowane-
go (por. VC 62)18. Powstawanie wielu nowych wspólnot czy instytutów, na 
przyk³ad w bardzo zlaicyzowanej Francji, jest szczególnym znakiem naszych 
czasów. Obecnie w wielu krajach europejskich rozwijaj¹ siê te¿ prê¿nie nowe 
wspólnoty, które proponuj¹ swoim cz³onkom styl ¿ycia zgodny z duchem 
rad ewangelicznych, ale jak na razie trudno je zaliczyæ do form ¿ycia konse-
krowanego. Czasami mówi siê w takich przypadkach o „nowych formach 
¿ycia ewangelicznego”19. Czy jednak te formy zostan¹ w przysz³ości zaakcep-
towane przez Stolicê Apostolsk¹ jako jeszcze jedna z mo¿liwości realizowania 
¿ycia konsekrowanego to oka¿e siê w przysz³ości20. Paragraf 605 KPK zachê-
ca biskupów diecezjalnych, by starali siê rozpoznaæ nowe dary ¿ycia konse-
krowanego i wspomagaæ ich promotorów21. Szukanie nowych form staje siê 
konieczności¹ w sytuacji, kiedy w niektórych krajach wymieraj¹ ca³e ga³êzie 
instytutów z wielowiekow¹ histori¹. W to miejsce powinny powstaæ nowe 
wspólnoty, gdy¿ pracy jest nadal bardzo du¿o. Klasycznym tego przyk³adem 
mo¿e byæ Zachodnia Europa. Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, diagno-
zuj¹c stan chrześcijañstwa we wspó³czesnej Europie, mówi o stanie kryzysu-
22. Bóg na pewno ma dla starego kontynentu rozwi¹zanie, które uwzglêdnia 
i misjê konsekrowanych.

III. PODMIOT MISJI

Misja mo¿e dotyczyæ ró¿nych zakresowo podmiotów. Ka¿dy z tych pod-
miotów ma sw¹ naturê, a wiêc i specyficzn¹ misjê. Zazwyczaj rozró¿nia siê trzy 

16  IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu 8, w: K. Wójtowicz (red.), 
¯ycie konsekrowane w dokumentach Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, s. 442.

17  Por. II Polski Synod Plenarny, Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na prze³omie II I III tysi¹clecia chrze-
ścijañstwa, 17.

18  Do tej pory ona jednak nie powsta³a.
19  Por. L. Knabit, Nowe formy ¿ycia ewangelicznego, „Via consecrata” (2000) nr 5, s. 36
20  Do ka¿dej z tych form nale¿y podchodziæ indywidualnie. Na przyk³ad Wspólnota B³ogos³awieñstw otrzy-

ma³a na pocz¹tku 2003 roku status miêdzynarodowego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim. 
21  Por. A. Wojtas, O nowych formach ¿ycia konsekrowanego, „Wiadomości Kai” (3.02.2002), s. 15.
22  Por. J. Lewandowski, Jan Pawe³ II Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, „Homo Dei” 271 (2004) 

nr 1, s. 95-97.
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takie podmioty. Mog¹ nimi byæ: ¿ycie konsekrowane jako ca³ośæ, poszczegól-
ne instytuty oraz ka¿da osoba konsekrowana z osobna.

a) ¯ycia konsekrowanego jako podmiot misji

Jan Pawe³ II twierdzi, ¿e ca³e ¿ycie konsekrowane staje siê misj¹, tak jak by³o 
ni¹ ¿ycie Jezusa (por. VC 72). Bierze ona swój pocz¹tek z tajemnicy paschalnej 
i wpisana jest w samo serce ka¿dej formy ¿ycia konsekrowanego (por. VC 25). 
Wymiar ten, podobnie jak i wiele innych, choæ przenika ca³e ¿ycie Kościo³a, 
znajduje szczególne urzeczywistnienie w ¿yciu konsekrowanym. Powo³anie do 
¿ycia konsekrowanego posiada wymiar paradygmatyczny, gdy¿ uwa¿ane jest za 
jeden z trzech wzorców w Kościele. „Powo³anie do ¿ycia świeckiego, do pos³u-
gi świêceñ i do ¿ycia konsekrowanego maj¹ charakter paradygmatyczny, jako 
¿e w taki czy inny sposób wywodz¹ siê z nich lub do nich odwo³uj¹ wszystkie 
powo³ania szczególne, przyjête oddzielnie lub ³¹cznie, zale¿nie od bogactwa 
daru Bo¿ego” (VC 31). Tak wiêc ten jeden z filarów powo³ania w Kościele sta-
je siê te¿ jednym z g³ównych podmiotów misji. Jako ca³ośæ ¿ycie konsekrowa-
ne jest bowiem znakiem, świadectwem i narzêdziem ewangelizacji. 

b) Misja poszczególnych instytutów

„Bóg w ró¿norodnych okresach historii, w rozmaitych krajach powo³u-
je do istnienia zakony, które s¹ wyraźn¹ odpowiedzi¹ na «potrzeby czasów». 
Jest to pomoc Pana dziejów w realizacji misji zwi¹zanej z uwarunkowaniami 
doraźnymi”23. W³aśnie potrzeba czasów ukazuje na przestrzeni wieków, jak 
Duch Świêty wzbudza w Ludzie Bo¿ym bardzo określone charyzmaty czy spe-
cyficzne powo³ania, które trafiaj¹ w przys³owiow¹ „dziesi¹tkê” co do potrzeb 
danych wspólnot lokalnych, narodów czy nawet potrzeb ca³ego Kościo³a Po-
wszechnego.

W tej misji poszczególnych instytutów charakterystyczny jest tzw. „czwar-
ty ślub” sk³adany w wiêkszości zgromadzeñ24. Ma on za swój przedmiot zg³o-
szenie dyspozycyjności do pracy apostolskiej lub innej dzia³alności, której 
potrzeba szczególnie mocno jest widoczna w danym czasie i miejscu. Pojawi³ 
siê on, gdy instytuty zaczê³y obieraæ sobie cele szczegó³owe, jak na przyk³ad 
wykup niewolników. Czwarty ślub mia³ wyra¿aæ specyficzn¹ misjê danej ro-
dziny zakonnej i konkretnie j¹ t³umaczyæ oraz zabezpieczaæ wiernośæ chary-
zmatowi za³o¿yciela. Ró¿norodnośæ tego ślubu jest wielka, gdy¿ czasy, miejsce 
i potrzeby s¹ wielorakie. Ślub ten dotyczy np.: wytrwa³ości w zgromadzeniu 

23  Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonów Mêskich, Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych ̄ eñskich 
Zgromadzeñ Zakonnych, Idziemy naprzód z nadziej¹, Kraków 2003, s.11.

24  W historii ¿ycia zakonnego czwartym ślubem określano te¿ czasami ¿ycie wspólnotowe.
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– redemptoryści; pos³uszeñstwa papie¿owi – jezuici; uczenia m³odych dziew-
cz¹t – wizytki; s³u¿enia chorym nawet z nara¿eniem ¿ycia – kamilianie; pog³ê-
bienia świadomości znaczenia mêki Chrystusa oraz jej wartości dla ka¿dego 
cz³owieka i ca³ego świata – pasjoniści; wierności Ojcu Świêtemu – orioniści; 
wytrwa³ości, tzn. wierności przez ca³e ¿ycie charyzmatowi zgromadzenia – mi-
sjonarze (CM); ślubu „sta³ości” o charakterze maryjnym – marianiści; ucze-
nia m³odzie¿y za darmo – pijarzy.

Wiernośæ swojej specyficznej misji jest czêsto jednym z najwa¿niejszych 
elementów gwarantuj¹cych ¿ywotnośæ instytutu. Wchodzenie na pola „specy-
ficzne” dla innych zgromadzeñ czêsto koñczy³a siê brakiem powo³añ, a w kon-
sekwencji śmierci¹ instytutu.

c) Misja osób konsekrowanych

Powo³anie osób konsekrowanych zwi¹zane jest z poświêceniem siê misji 
Chrystusa. Konsekrowani zostaj¹ pos³ani na świat, by naśladowaæ Jezusa i kon-
tynuowaæ Jego misjê. Choæ przed³u¿anie tej misji dotyczy zasadniczo ka¿de-
go ucznia Chrystusa, to jednak w szczególny sposób odnosi siê ono do tych, 
którzy s¹ powo³ani, by w konkretnej formie ¿ycia konsekrowanego naślado-
waæ Syna Bo¿ego (por. VC 72). Papie¿ podkreśla, ¿e przez zwi¹zek z Jezusem, 
który nale¿y podtrzymywaæ i rozwijaæ, osoby konsekrowane maj¹ udzia³ w Je-
go misji w świecie25. 

Trzeba zaznaczyæ, ¿e pierwszymi adresatami misji osób konsekrowanych 
s¹ one same. Najwa¿niejsz¹ misjê pe³ni¹ one wobec samych siebie, staraj¹c 
siê otwieraæ w³asne serca na dzia³anie ³aski Bo¿ej (por. VC 25) oraz dbaj¹c 
o wzrost mi³ości Boga i mi³ości bliźniego26. Co prawda celem obierania dro-
gi powo³ania zwi¹zanego ze ślubowaniem rad ewangelicznych nie mo¿e byæ 
na pierwszym miejscu w³asne zbawienie27, ale przecie¿ jakośæ ¿ycia konsekro-
wanych wp³ywa na wszelkie rodzaje misji powierzonych wspólnotom czy ca-
³ym instytutom.

IV. NAJISTOTNIEJSZA MISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Bardzo trudno przedstawiæ hierarchiê wa¿ności poszczególnych zadañ czy 
misji w ¿yciu konsekrowanym. W du¿ej mierze zale¿y ona od czasów, miejsca 
czy potrzeb. Na pewno specyficzne charyzmaty umo¿liwiaj¹ instytutom do-

25  Por. Jan Pawe³ II, To Women Religious and a Group of Young Women in Augsburg – Germany, w: J. Beyer 
(Red.), John Paul II Speaks to Religious, t. 5, Baltimore 1989, s. 70.

26  Idziemy naprzód z nadziej¹, s. 36
27  Odnowa poszczególnych instytutów po Soborze Watykañskim II zwraca³a szczególn¹ uwagê, ¿e w³asne 

zbawienie jest konsekwencj¹ wierności zasadniczym celom instytutu a nie jest ich g³ównym zadaniem.
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konanie w³aściwych wyborów. Dokumenty Kościo³a podaj¹ nam jednak pew-
ne wskazówki w tym wzglêdzie.

Dla Jana Paw³a II najbardziej podstawowym dzie³em apostolskim pozostaje 
zawsze to, kim s¹ osoby konsekrowane w Kościele (por. RD 15)28. Zewnêtrzne 
dzie³a misyjne nie s¹ wiêc najwa¿niejszym przejawem misji, lecz najistotniej-
szym zadaniem misyjności ¿ycia konsekrowanego jest uobecnienie Chrystu-
sa przez osobiste świadectwo29. Takie świadectwo jest najwa¿niejsz¹ misj¹ oraz 
wyzwaniem i pierwszoplanowym zadaniem ¿ycia konsekrowanego (VC 72)30. 
Nie powinny dziwiæ czêsto kierowane przypomnienia, ¿e pierwszym i pod-
stawowym apostolatem zakonników w Kościele jest jaśniej¹ce świadectwo ich 
¿ycia ewangelicznego31.

Dokument Kongregacji Instytutów ̄ ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ 
¯ycia Apostolskiego „Rozpocz¹æ na nowo od Chrystusa” zaczyna siê od zdania 
mówi¹cego o tym, ¿e osoby konsekrowane, kontempluj¹c oblicze Chrystusa 
ukrzy¿owanego i chwalebnego i świadcz¹c o Jego mi³ości w świecie, przyjmuj¹ 
z radości¹ na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia, nagl¹ce zaproszenie Ojca Świête-
go, by wyp³yn¹æ na g³êbiê «Duc in altum»32. Pierwsz¹ wiêc misjê osoby konse-
krowane maj¹ spe³niæ wobec samych siebie. Dokonuj¹ tego poprzez otwarcie 
w³asnych serc na dzia³anie Ducha Chrystusa. Konsekwencj¹ tego otwarcia 
jest świadectwo, które pomaga ca³emu Kościo³owi zachowaæ świadomośæ, 
¿e na pierwszym miejscu powinna byæ zawsze bezinteresowna s³u¿ba Bogu, 
która jest mo¿liwa dziêki ³asce Chrystusa. W ten sposób g³oszone jest światu 
orêdzie poświêcenia, któremu da³ świadectwo Syn Cz³owieczy (por. VC 25), 
a którego misjê maj¹ nadal kontynuowaæ osoby konsekrowane. W „automi-
sji” chodzi wiêc g³ównie o jakośæ znaku, o to, aby by³ on autentyczny, jedno-
znaczny i czytelny.

W opinii Nauczycielskiego Urzêdu Kościo³a pierwsz¹ i podstawow¹ meto-
d¹ w dzia³alności apostolskiej wszelkich form ¿ycia konsekrowanego jest ¿ycie 
duchowe. „Apostolstwo – mówi³ do zakonnic Jan Pawe³ II – zanim stanie siê 
przepowiadaniem czy dzia³aniem, jest objawieniem Boga obecnego w aposto-
le. Zaś objawienie to wymaga, by zakonnica trwa³a w sta³ej wewnêtrznej ³¹cz-
ności z Panem. [...] ewangelizacja jest rzeczywista i g³êboka o tyle, o ile ¿ycie 
Chrystusa znajduje odbicie w ¿yciu osobistym. Wielcy g³osiciele Ewangelii 
byli w szczególny sposób ludźmi modlitwy, ludźmi ¿ycia wewnêtrznego.”33

Pokusa aktywizmu jest tym wiêksza, im wiêksze jest roztaczaj¹ce siê wo-
kó³ pole pracy. G³ód Boga, niezaspokojone têsknoty za ¿yciem religijnym 
czy wreszcie doświadczenie osób opuszczaj¹cych szeregi Kościo³a, chocia¿-

28  Por. T. Radcliffe, ¯ycie konsekrowane i wspó³czesna kultura, „¯ycie Konsekrowane” (1997) nr 1, s. 49-50.
29  Por. E. Szymanek, Vita Consecrata – omówienie, „¯ycie Konsekrowane” (1996) nr 3, s. 30.
30  Por. Idziemy naprzód z nadziej¹, s. 36. 
31  Por. Jan Pawe³ II, Los caminos del Evangelio, w: K. Wójtowicz (Red.), ̄ ycie konsekrowane w doku mentach 

Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, s. 352.
32  Kongregacja Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, Rozpocz¹æ na no-

wo od Chrystusa 1.
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by ze wzglêdu na panosz¹ce siê sekty, s¹ na pewno bólem, który przynagla 
do zwiêkszenia zewnêtrznej aktywności. Nie w tym jednak tkwi sekret kon-
sekrowanych. „¯ycie zakonne podejmowane jest po to, by zakonnicy szli za 
Chrystusem i jednoczyli siê z Bogiem przez ślubowanie rad ewangelicznych, 
dlatego trzeba stwierdziæ z ca³¹ powag¹, ¿e nawet najlepsze dostosowanie siê 
do wymogów wspó³czesnych czasów nie da po¿¹danych rezultatów, jeśli nie 
bêdzie o¿ywione odnow¹ ducha, o któr¹ nawet w dzia³alności zewnêtrznej na-
le¿y przede wszystkim zadbaæ.” (PC 2e). Warto zaznaczyæ, ¿e jeden z nurtów 
teologii ¿ycia konsekrowanego wi¹¿e powo³anie w ¿yciu konsekrowanym z na-
śladowaniem Jezusa Chrystusa. Jest to podejście raczej historyczne o pod³o¿u 
synoptycznym. Pomimo swych wartości stawia powo³anych wobec Chrystu-
sa z przesz³ości, wobec postaci z innej epoki i z wielu wzglêdów nie daj¹cej siê 
naśladowaæ w ka¿dym szczególe. Mamy te¿ inn¹ tradycjê duchow¹, nie mniej 
bogat¹ i odznaczaj¹c¹ siê mniejsz¹ powtarzalności¹, a wiêkszym dynamizmem 
i twórczości¹, która czerpie z pism Paw³owych i Janowych. Tradycja ta jest zo-
gniskowana wokó³ „pójścia za Jezusem”. To pójście nie oznacza powtarza-
nia – przez naśladowanie – tego, co On czyni³. Oznacza zaś wyra¿enie Jego 
obecności pośród ludzi, pójście w nowe czasy Jego śladami, nieustanne i wy-
magaj¹ce ws³uchiwanie siê w g³os Jezusa Chrystusa przemawiaj¹cy do ludzi 
w jêzyku dla nich zrozumia³ym i dotycz¹cym ich realnej, bardzo konkretnej 
i rzeczywistej sytuacji34. Odnalezienie wspó³czesnego oblicza Jezusa wymaga 
od konsekrowanych solidnego podejścia do tej podstawowej i pierwszorzêd-
nej misji. Nie jest to ³atwe, ale póki ta podstawowa i najwa¿niejsza misja sta-
wania siê Jezusem nie bêdzie pielêgnowana, to ¿adna zewnêtrza dzia³alnośæ 
nie przyniesie oczekiwanych skutków.

V. WARUNKI WYPEŁNIENIA MISJI

Ka¿da misja domaga siê dobrej logistyki. Wymaga ona spe³nienia pewnych 
warunków, dokonania przygotowañ, które pomog¹ przynieśæ oczekiwane re-
zultaty. Papie¿ twierdzi, ¿e „w takiej mierze, w jakiej ¿ycie osoby konsekro-
wanej jest oddane wy³¹cznie Ojcu, opanowane przez Chrystusa i o¿ywiane 
przez Ducha, wspó³dzia³a ona skutecznie z misj¹ Pana Jezusa, przyczyniaj¹c 
siê w sposób niezwykle g³êboki do odnowy świata” (VC 25). 

Znane w ¿yciu konsekrowanym stwierdzenia „contemplatio et actio” czy 
„ora et labora”, świadcz¹ o jedności tych dwóch wymiarów. Przez wieki sta-
rano siê patrzeæ na niektóre instytuty, jako na typowo kontemplacyjne czy ty-
powo czynne. Po pewnym czasie pojawi³o siê pojêcie ¿ycia mieszanego czyli 

33  Jan Pawe³ II, Misja apostolska zakonów ¿eñskich. Przemówienie podczas audiencji prze³o¿onych zako-
nów ¿eñskich z 13.05.1983, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, s. 249. 

34  Por. M. de Carvalho Azevedo, Ucieczka od świata, Kraków 2003, s. 38.
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takiego, w którym po³¹czono kontemplacjê z czynnym ¿yciem apostolskim. 
Gdy bowiem szczegó³owo przypatrywano siê poszczególnym rodzajom ¿y-
cia konsekrowanego, to choæ akcenty by³y ró¿nie roz³o¿one, to zawsze te dwa 
elementy wspó³pracowa³y ze sob¹ i by³y obecne. Nazywano to ¿ycie te¿ „¿y-
ciem po³¹czonym”, „¿yciem kontemplacyjno-czynnym”, „¿yciem bogomyśl-
no-wewnêtrznym”35. Soborowy dekret mówi: „cz³onkowie ka¿dego instytutu, 
szukaj¹c Boga w sposób szczególny i ponad wszystko, winni ³¹czyæ kontem-
placjê, przez któr¹ mogliby przylgn¹æ do Niego myśl¹ i sercem, z mi³ości¹ 
apostolsk¹, przez któr¹ staraliby siê w³¹czyæ w dzie³o odkupienia i szerzyæ 
królestwo Bo¿e” (PC 5).

W grocie skalnej zwanej „Sacro Speco” w Subiaco, znajduje siê napis upa-
miêtniaj¹cy pracê apostolsk¹ prowadzon¹ przez św. Benedykta wśród tamtej-
szych pasterzy. Gdy odkryli oni jego kryjówkê, poprosili o opiekê duchow¹. 
Zakonodawca nie móg³ odmówiæ tej prośbie, gdy¿ pozostawi³by tych ludzi 
bez pomocy duchowej. Napis w grocie stwierdza, ¿e tam nast¹pi³o w³aściwe 
dla monastycyzmu benedyktyñskiego po³¹czenie ¿ycia kontemplacyjnego 
i apostolskiego. Tak wiêc z jednej strony monastycyzm skoncentrowany jest 
na praktykach i æwiczeniach ascetycznych, wymagaj¹cych ściśle określonych 
warunków, ale z drugiej nie wyklucza on apostolstwa.

Problem proporcji pomiêdzy dzia³aniami wewnêtrznymi, a zewnêtrznymi 
pozostanie zawsze zwi¹zany ze specyfik¹ danego instytutu, z jego charyzma-
tem i tradycj¹. Nigdy jednak nie mo¿e zabrakn¹æ jednego z tych elementów 
i zawsze ten zewnêtrzny bêdzie sw¹ skutecznośæ zawdziêcza³ temu wewnêtrz-
nemu. Czêsto te¿ ¿eñskie i mêskie ga³êzie tej samej rodziny zakonnej wzajem-
nie wspieraj¹ swe misje, uzupe³niaj¹c swe duchowe zaplecza. Tak jest chocia¿by 
pomiêdzy redemptorystami i redemptorystkami, dominikanami i domini-
kankami, etc. Zwyk³o siê twierdziæ, ¿e gdy bracia mówi¹ ludziom o Bogu, sio-
stry mówi¹ Bogu o ludziach.

VI. SKUTECZNOŚĆ MISJI

Trudno rozpatrywaæ misyjnośæ ¿ycia konsekrowanego jedynie w kategoriach 
liczby nawróconych osób, czy te¿ ilości udzielonych sakramentów świêtych. 
Choæ czêsto niektórzy popadaj¹ w tak¹ numerologiê, nigdy ona nie bêdzie 
podlegaæ zasadom matematycznym. Bóg ma swoje sposoby, a przede wszyst-
kim ³askê, która nie podlega ¿adnym regu³om. S¹ takie zadania czy misje, 
których nie da siê przeliczyæ w ¿adnym wymiarze zewnêtrznym. Jan Pawe³ II 
mówi o instytutach oddanych kontemplacji, ¿e ich naśladowanie Chrystusa, 
modl¹cego siê na górze, dokonuje siê ¿yciem i misj¹ (por. VC 8). Trudno mó-

35  Terminów tych u¿ywa³ np. b³. Honorat Koźmiñski. Por. M. Szymula, Duchowośæ zakonna, Warszawa 
1998, s. 56. 
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wiæ w takiej sytuacji o owocach, które od razu by³yby widoczne, da³yby siê ³a-
two policzyæ, sprawdziæ czy zakwalifikowaæ do odpowiednich tabel. To Bóg 
jedynie zna czas i miejsce, gdzie Jego ³aska zakie³kuje. ¯ycie Karola de Fo-
ucauld zaowocowa³o dopiero po wielu latach po jego śmierci36. Wtedy dopie-
ro powsta³y instytuty, które uwa¿aj¹ go za swego duchowego za³o¿yciela. Czy 
przy jego śmierci domyśli³by siê ktoś, ¿e jego trud i świadectwo ¿ycia wyda tak 
piêkne owoce? Takie przyk³ady mo¿na by³oby mno¿yæ.

Misja, a w³aściwie jej skutecznośæ, zale¿y od osoby konsekrowanej. Mo¿e 
wiêc byæ ró¿na, poniewa¿ jesteśmy bardzo ró¿ni. Dlatego od osoby konsekro-
wanej wymaga siê miêdzy innymi: świêtości, modlitwy, jakości prze¿ywania 
ślubów, zdrowej i g³êbokiej duchowości, ¿ycia sakramentalnego, ascezy i bra-
terstwa we wspólnotach37.

a) Świêtośæ

Świêtośæ, a w³aściwe wysi³ek stania siê świêtym, jest podstawowym zada-
niem konsekrowanych. Taka jest natura misji Jezusa38. Skutecznośæ pos³ugi 
zale¿y od świêtości osobistej39. Za³o¿yciel redemptorystów, św. Alfons Ligu-
ori twierdzi³, ¿e celem ¿ycia zakonnego jest d¹¿enie do uświêcenia siebie40. Św. 
Katarzyna ze Sieny mawia³a: „jestem szalona z mi³ości” i nie by³y to jedynie 
s³owa bez pokrycia. Na ile jesteśmy szaleni dla Jezusa, czyli po prostu na ile 
jesteśmy świêci?

Kongregacja Wychowania Katolickiego pisze: „zadaniem ¿ycia konsekro-
wanego jest świadczenie, ¿e świêtośæ jest propozycj¹ najwy¿szej humanizacji 
cz³owieka i historii – jest planem, który ka¿dy na tej ziemi mo¿e uczyniæ w³a-
snym”41. Św. Alfons bardzo czêsto przekonywa³ swoich s³uchaczy, ¿e świêtośæ 
jest programem ¿ycia dla ka¿dego cz³owieka. Tym bardziej wiêc Ci, którzy ma-
j¹ świadczyæ, ¿e tak do koñca poszli za swym Mistrzem, musz¹ w³o¿yæ wiele 
wysi³ku w osi¹ganie świêtości. Nie powinien wiêc dziwiæ fakt, ¿e wiêkszośæ 
beatyfikowanych i kanonizowanych świêtych to osoby konsekrowane. Ich po-
wo³aniem jest szczególnie radykalne d¹¿enie do świêtości.

„Im gorliwiej [osoby konsekrowane] ³¹cz¹ siê z Chrystusem przez takie od-
danie samych siebie, które obejmuje ca³e ¿ycie, tym bujniejsze staje siê ¿ycie 
Kościo³a, a jego apostolat tym obfitsze wydaje plony” (PC 1). 

36  17 lat po śmierci Karola de Foucauld powstaje Zgromadzenia Ma³ych Braci Jezusa a po 23 latach Zgroma-
dzenie Ma³ych Sióstr Jezusa.

37  Por. Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonów Mêskich, Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych ̄ eñ-
skich Zgromadzeñ Zakonnych, Idziemy naprzód z nadziej¹, Kraków 2003, s. 36.

38  Por. Jan Pawe³ II, Bring the World the Consolation of God’s Love and Mercy, dz. cyt., s. 243.
39  Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonów Mêskich, Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych ̄ eñskich 

Zgromadzeñ Zakonnych, Idziemy naprzód z nadziej¹, Kraków 2003, s. 36.
40  Por. Św. Alfons Liguori, Prawdziwa oblubienica Chrystusa czyli zakonnica uświêcona za pomoc¹ cnót, 

które w zakonie wykonaæ nale¿y, Kraków 1926, s. 23.
41  Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby Konsekrowane i ich misja w szkole 12.
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b) Modlitwa 

Osobom konsekrowanym wskazuje siê czêsto na koniecznośæ osobistej 
i wspólnotowej modlitwy, jako podstawowego źród³a apostolskiej i charyta-
tywnej dzia³alności. Jest to warunek sine qua non prawdziwego uczestnictwa 
w misji42. Modlitwa jest bowiem sposobem, dziêki któremu osoba konsekro-
wana mo¿e zweryfikowaæ jakośæ swego udzia³u w misji Jezusa. 

Od pocz¹tku ¿ycia zakonnego mnisi podchodzili do modlitwy z wielk¹ 
trosk¹. Św. Pachomiusz, za³o¿yciel pierwszego klasztoru, bêd¹c uczniem suro-
wego pustelnika Palamona, nauczy³ siê czuwaæ przez po³owê nocy, a oficjum 
jego obejmowa³o 60 modlitw w ci¹gu dnia i 50 modlitw w nocy43.

Pojawiali siê nawet mnisi, którzy dos³ownie potraktowali nakaz św. Paw³a: 
„nieustannie siê módlcie” (1 Tes 5,17) i wed³ug tej zasady postêpowali. ¯yli 
oni w ca³kowitym ubóstwie i oddawali siê modlitwie w grupach przez dwa-
dzieścia cztery godziny na dobê. Ich za³o¿ycielem by³ opat, św. Aleksander 
(ok. 356-460). Zwani byli oni akemetami lub akojmetami od greckiego s³owa 
„nie śpi¹cy”. Nie by³ to najlepszy przyk³ad zrozumienia istoty S³owa Bo¿e-
go i dlatego próbowano ten idea³ w inny sposób wcieliæ w ¿ycie. Św. Bazyli, 
patriarcha ¿ycia mniszego na Wschodzie, zaleca³ modliæ siê bez wzglêdu na 
okoliczności dniem i noc¹, w nastêpuj¹cy sposób: „Módl siê nieustannie! 
Nie chodzi o praktykowanie ustawicznej modlitwy w s³owach, lecz zespole-
nie siê z Bogiem ze wszystkimi twoich si³, a ca³e twoje ¿ycie bêdzie ci¹g³¹, nie-
przerwan¹ modlitw¹”44. 

Sobór Watykañski II od wszystkich, którzy poświêcili siê Bogu w akcie pro-
fesji rad ewangelicznych, oczekuje umiejêtnego ³¹czenia w ich ¿yciu kontem-
placji i dzia³ania. „Dlatego te¿ cz³onkowie ka¿dego instytutu, szukaj¹c Boga 
w sposób szczególny i ponad wszystko, winni ³¹czyæ kontemplacjê, przez któr¹ 
mogliby przylgn¹æ do Niego myśl¹ i sercem, z mi³ości¹ apostolsk¹, przez któr¹ 
staraliby siê w³¹czyæ w dzie³o odkupienia i szerzyæ królestwo Bo¿e” (PC 5).

Osoby konsekrowane powinny pamiêtaæ tak¿e, „¿e jedna chwila prawdzi-
wej adoracji ma wiêksz¹ wartośæ i przynosi wiêcej po¿ytku, ni¿ najintensyw-
niejsza dzia³alnośæ, choæby to by³a nawet dzia³alnośæ apostolska”45

c) Jakośæ prze¿ywania ślubów

Misja ¿ycia konsekrowanego staje dziś wobec trzech wielkich prowokacji 
wspó³czesnego świata. Osoby konsekrowane na tê sytuacjê odpowiadaj¹ trze-

42  Por. Jan Pawe³ II, Jesteście świadkami mi³ości, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, 
s. 158.

43  Por. M. Starowiejski (opr.), Pachomiana Latina, Kraków 1996, s. 25.
44  V. Desprez, Pocz¹tki monastycyzmu, Kraków 1999, t. 2, s. 73.
45 Jan Pawe³ II, ̄ ycie zakonne jako droga do świêtości, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 

1984, s. 21.
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ma profetycznymi znakami w postaci rad ewangelicznych. Prowokacji kultury 
hedonistycznej przeciwstawia siê rada czystości, prowokacji materialistycznej 
¿¹dzy posiadania rada ubóstwa, a prowokacji wolności bez prawdy i norm mo-
ralnych ma zapobiec rada pos³uszeñstwa. 

Nie od dziś wiadomo, ¿e bardzo czytelne i radykalne świadectwo poci¹ga 
i widaæ jego moc. Śluby s¹ odtrutk¹ na problemy wspó³cześnie ¿yj¹cych lu-
dzi, wskazaniem, ¿e mo¿na inaczej, piêkniej i pe³niej prze¿ywaæ to ¿ycie. Jaki 
by³by jednak wspó³czesny świat, gdyby moc ślubów zakonnych rozlewa³a siê 
jeszcze obficiej w naszych środowiskach? 

Brazylijski jezuita O. Marcello de Carvalho Azeveda twierdzi, ¿e „praw-
dopodobnie jest dziś wiêcej teologów, a mniej proroków, świadków i misty-
ków. Lecz to przede wszystkim ci drudzy nadaj¹ kierunek historii i decyduj¹ 
o jej postêpie. Przyjmuj¹c ich i zatrzymuj¹c pośród nas, krocz¹c w ich towa-
rzystwie poprzez przeciwności historii i nasze w³asne, bêdziemy mogli wê-
drowaæ dalej, pe³ni radości i wdziêczności i zd¹¿aæ na spotkanie Pana, który 
przychodzi i nigdy nie przestanie przychodziæ (...)”46. Pe³nia radości i wdziêcz-
ności jest wiêc skutkiem najwy¿szej jakości ślubów, a ta z kolei pozwala wy-
pe³niæ misjê.

d) Zdrowa i g³êboka duchowośæ 

Przez wieki wiele dyskutowano nie tylko nad rodzajami duchowości za-
konnej, ale i nad samym terminem „duchowośæ zakonna” czy te¿ „ducho-
wośæ konsekrowanych”. W adhortacji Vita consecrata mo¿na znaleźæ precyzyjn¹ 
definicjê duchowości konsekrowanej. Wed³ug Ojca Świêtego jest to konkretny 
wzór relacji z Bogiem i środowiskiem, wyró¿niaj¹cy siê swoistymi cechami ¿y-
cia duchowego oraz formami dzia³alności, które ukazuj¹ i uwypuklaj¹ dany 
aspekt jedynej tajemnicy Chrystusa (por. VC 93). Kośció³ chce, abyśmy nie 
tylko stawali na pierwszym miejscu ¿ycie duchowe, ale aby ka¿da wspólnota 
stanowi³a „prawdziw¹ szko³ê ewangelicznej duchowości” (VC 93). 

Duchowośæ zakonna jest wiêc w³aściwym dla danego zakonu systemem 
pojêæ, kszta³tuj¹cym jego sposób modlitwy, zadania i rolê w Kościele. Nie 
jest niczym innym, jak duchowości¹ chrześcijañsk¹ opart¹ na chrzcie świê-
tym, ale prze¿ywan¹ i rozwijan¹ a¿ po osi¹gniêcie pe³nej dojrza³ości w opar-
ciu o szczególne powo³anie. 

I choæ duchowości zakonnych jest wiele, to bardzo wa¿n¹ cech¹ duchowo-
ści ka¿dej rodziny zakonnej jest to, ¿e ma obejmowaæ ona te¿ i innych ludzi. 
Ludzi, których Bóg stawia na drodze ka¿dego zakonu, wspólnoty czy osoby 
zakonnej. Duchowośæ, która nie mo¿e byæ przekazywana jest fa³szywa i niko-

46  M. de Carvalho Azevedo, dz. cyt., s. 238.
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mu niepotrzebna. W takiej postaci nie jest ona potrzebna nawet swojemu w³a-
ścicielowi. Jest jak sól, która utraci³a smak i któr¹ mo¿na jedynie wyrzuciæ47. 

W ostatnich latach Kośció³ oczekuje od osób konsekrowanych, by sta³y 
siê prawdziwymi mistrzami komunii i by ¿y³y jej duchowości¹. To nawo³y-
wanie powtarza siê prawie w ka¿dym dokumencie na temat ¿ycia konsekro-
wanego. Kośció³ powierza szczególn¹ troskê o wzrost duchowości komunii 
w³aśnie konsekrowanym (por. VC 46 i 51)48. Duchowośæ komunii, która by³a 
i jest cech¹ charakterystyczn¹ ¿ycia zakonnego, staje siê obecnie wyzwaniem 
dla ca³ego świata.

e) ¯ycie sakramentalne

Od samego pocz¹tku sakramenty świête by³y dla osób konsekrowanych 
źród³em mocy misyjnej. Eucharystia ze swej natury stanowi³a zawsze centrum 
¿ycia konsekrowanego, a jednocześnie uprzywilejowane miejsce spotkania z Bo-
giem. Mnisi z czasów staro¿ytnych, którzy w wiêkszości nie byli kap³anami, 
uczestniczyli we Mszy niedzielnej, gdy by³o to tylko mo¿liwe.49 I choæ w hi-
storii ¿ycia zakonnego, tak samo jak i w ca³ym Kościele, bywa³y ró¿ne podej-
ścia do Eucharystii zwi¹zane chocia¿by ze świadomości¹ swojej grzeszności 
i ma³ości wzglêdem tak wielkiego daru, to zawsze by³a ona traktowana jako 
źród³o ³ask i mocy.

Normy i przepisy wykonawcze do dekretów Soboru Watykañskiego II zale-
caj¹ zakonnikom, by coraz g³êbiej i owocniej uczestniczyli w przenajświêtszej 
Tajemnicy Eucharystii. Podaj¹ one równie¿ konkretne sposoby tego pog³êbie-
nia (ES 21).

Konsekracja radami ewangelicznymi nigdy nie by³a zawieszona w pró¿-
ni. Jest ona powi¹zana z konsekracjami dokonanymi równie¿ w sakramencie 
chrztu, bierzmowania i świêceñ. Wielokrotnie Ojciec Świêty ³¹czy te konse-
kracje ze sob¹. Problem wzajemnych relacji pomiêdzy tymi konsekracjami zo-
sta³ nawet zasygnalizowany na Synodzie Biskupów w 1994 roku. Okaza³o siê, 
¿e z powodu ró¿nych pogl¹dów uwa¿ano za stosowne zwróciæ siê do Papie¿a 
z prośb¹ o wyjaśnienie tej kwestii. W swym liście Ojcowie synodalni prosili 
o studium na temat ró¿nicy i relacji miêdzy konsekracj¹ chrzcieln¹ i konse-
kracj¹ poprzez profesjê rad ewangelicznych50. Ojciec Świêty odpowiedzia³ 
na to pytanie, miêdzy innymi w katechezach środowych51. Jan Pawe³ II mówi 

47  Por. A. Cencini, Wspólnota zakonna wspólnot¹ świêtych i grzeszników, Kraków 2003, s. 48.
48  Por. tak¿e: Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonów Mêskich, Konferencja Wy¿szych Prze³o¿onych 

¯eñskich Zgromadzeñ Zakonnych, Idziemy naprzód z nadziej¹, Kraków 2003, s. 79 i 80.
49  Por. V. Desprez, dz. cyt., t. 2, s. 339.
50  Por. IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu IV, w: K. Wójtowicz 

(red.), ¯ycie konsekrowane w dokumentach Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, 
s. 439.

51  W dniach od 28.09.1994 r. do 29.03.1995 r. Ojciec Świêty wyg³osi³ 19 katechez środowych poświeconych 
¿yciu konsekrowanemu. Cykl tych katechez by³ kontynuowany podczas audiencji środowych oraz modli-
twy Anio³ Pañski. 
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o nowej wiêzi cz³owieka z Bogiem, któr¹ stwarza profesja zakonna. Wiêź ta, 
choæ nowa, wyrasta na pod³o¿u owej pierwotnej wiêzi, jaka zawiera siê w sakra-
mencie chrztu (por. RD 7)52. Ciekawym jest, ¿e nie tylko konsekracja poprzez 
rady ewangeliczne czerpie z konsekracji sakramentalnych, ale i konsekracje 
sakramentalne pe³niej mog¹ zaistnieæ dziêki konsekracji zakonnej53. Papie¿ 
twierdzi, ¿e konsekracja dokonywana w sakramencie bierzmowania zostaje 
doprowadzona do pe³ni poprzez szczególn¹ konsekracjê radami ewangelicz-
nymi54. Wynika z tego, ¿e konsekracja dokonana w bierzmo waniu jest równie¿ 
nieustannie dokonuj¹cym siê procesem. Nie jest ona czymś jednorazowym, 
a skoro jest procesem, mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. Sakramenty wiêc wp³y-
waj¹ na jakośæ konsekracji, a ta z kolei wp³ywa na wymiar misyjny ¿ycia kon-
sekrowanego.

 
f) Duch ascezy

Od samego pocz¹tku ¿ycie konsekrowane rozwija³o chrześcijañsk¹ asce-
zê. Wśród praktyk ojców pustyni spotkaæ mo¿na nawet bardzo wyszukane 
jej formy. Czytaj¹c dziś o tej pierwotnej ascezie mo¿emy mieæ dośæ mieszane 
uczucia. Z jednej strony podziwiamy radykalizm i stopieñ wyrzeczeñ, jakie 
wtedy podejmowano, ale z drugiej jakoś trudno by³oby nam dziś te formy 
w ten sam sposób stosowaæ. 

Wśród pierwszych pustelników w³aściwie prześcigano siê w szukaniu 
nowych form ascezy. Wśród wschodnich mnichów powsta³ nawet specjal-
ny termin „enkratycyzm”, oznaczaj¹cy bardzo surowy ascetyzm. Patrz¹c na 
zmagania chocia¿by inkluzów (prowadz¹cych ¿ycie samotne w zupe³nym 
odosobnieniu w zamkniêtych pomieszczeniach), mnichów wolnego powie-
trza tzw. „hypaitrio” (z jednej strony zamkniêci dla pokuty, a z drugiej wysta-
wieni na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne), s³upników (mieszkaj¹cych 
w sza³asach postawionych na szczytach kolumn), mnichów ¿yj¹cych w klat-
kach (aby umartwiæ swój wzrok), mnichów stoj¹cych nieruchomo na szczy-
tach gór (tzw. statis), dendrytów (spêdzaj¹cych czêśæ swego ¿ycia w koronach 
drzew lub w ich pniach), mnichów dźwigaj¹cy ¿elazo (tzw. „świêtych ³añcu-
chowych”, obarczaj¹cych siê takimi samymi ³añcuchami, jakie niegdyś nie-
śli mêczennicy), trochê ich podziwiamy, choæ nie mamy ochoty naśladowaæ. 

52  Bogus³aw Kuca w pracy magisterskiej bêd¹cej studium teologiczno-kanonicznym twierdzi, ¿e „nowa kon-
sekracja niczego nie dodaje do konsekracji chrzcielnej, lecz aktywizuje j¹ i pog³êbia. Doprowadza do szczy-
tu to co jest zawarte w sakramencie chrztu. Zakonnik g³êbiej i konsekwentniej ni¿ przeciêtny chrześcijanin 
wyrzeka siê tego, co oddziela go od Chrystusa. W ten sposób konsekracja zakonna pog³êbia konsekracjê 
chrztu, poprzez umieranie dla grzechu i upodobnienie siê do Chrystusa w codziennym ¿yciu”. B. Kuca, 
Obowi¹zkiosób konsekrowanych wynikajace z profesji zakonnej w świetle prawodastwa Jana Paw³a II: stu-
dium teologiczno-kanoniczne, Warszawa 1999, s. 23.

53  Na ten temat szerzej w: J. Zdrza³ek, Trójca Świêta źród³em ¿ycia zakonnego, Kraków 2002, s.110-115.
54  Por. Jan Pawe³ II, Ewangelizacja a instytuty świeckie, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warsza-

wa 1984, s. 137.
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Czêsto i s³usznie t³umaczymy sobie, ¿e ¿yjemy w innych czasach, ¿e inn¹ ma-
my obecnie teologiê cia³a i inne formy ascezy.

Wśród ojców pustyni przekazywano sobie apoftegmat nastêpuj¹cej treści. 
Kiedy pytano abba Agatona, co jest lepsze: asceza fizyczna czy czujnośæ we-
wnêtrzna, mia³ odpowiedzieæ: „Cz³owiek jest jak drzewo: asceza fizyczna to 
liście, a czujnośæ wewnêtrzna to owoc. A poniewa¿ jak napisano, ka¿de drze-
wo, które nie rodzi dobrego owocu, bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone (Mt 
3,10) – wiêc oczywiście celem wszystkich naszych wysi³ków jest owoc, czyli 
czujnośæ duchowa. I liści jednak trzeba pilnowaæ i dbaæ o nie, to znaczy o ze-
wnêtrzn¹ ascezê.”55

Z jednej strony najbardziej wyszukane formy ascezy odnaleźæ mo¿na wśród 
zakonników, ale z drugiej strony to im równie¿ zawdziêczamy to, ¿e do ascezy 
zaczêto podchodziæ trochê inaczej. To bowiem jezuici nadali ascezie chrze-
ścijañskiej podstawy rozumowe i systematyczn¹ strukturê, której nie mia³a 
przedtem.

Przy jednak tak licznym odnowach, reformach i zmianach, jakie dokony-
wa³y siê w ostatnich 40 latach, odnosi siê czasami wra¿enie, ¿e niektóre for-
my ascezy ze wzglêdu na ich niedostosowanie do wspó³czesności wyrzucono, 
a w zamian nie dano nic nowego. W 2003 r. ukaza³ siê w Polsce pierwszy pe³ny 
komentarz do soborowego dokumentu o przystosowanej odnowie ¿ycia za-
konnego. Ksi¹¿ka ta pod redakcj¹ O. Berbarda Hylly i O. Kazimierza Wój-
towicza, omawiaj¹c sposoby odnowy ¿ycia zakonnego po Soborze, zawiera 
ró¿ne regu³y, wed³ug których ma nastêpowaæ ta odnowa. Wśród tych zasad 
jest i taka: „najwa¿niejsz¹ postaw¹ w ¿yciu zakonnym jest nie w³asny wysi-
³ek, lecz wiara w mi³ośæ, któr¹ Bóg okaza³ powo³anym”56. Czy wiêc wspó³cze-
sne formy ascezy wzmacniaj¹ mi³ośæ? A gdy ich nie ma czy jest w ogóle czym 
wzmocniæ mi³ośæ?

Kongregacja Instytutów ̄ ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ̄ ycia Apo-
stolskiego stale przypomina, ¿e asceza jest nadal konieczna. „Historia ¿ycia 
konsekrowanego wyrazi³a to upodobnienie do Chrystusa w ró¿nych formach 
ascetycznych, które by³y i nadal s¹ bardzo skuteczn¹ pomoc¹ w d¹¿eniu do 
prawdziwej świêtości. Asceza jest niezbêdnie potrzebna osobie konsekrowa-
nej, aby mog³a ona dochowaæ wierności swemu powo³aniu i iśæ za Jezusem 
drog¹ Krzy¿a.”57

55  V. Desprez, dz.cyt., t. 1, s. 409.
56  B. Hylla, K. Wójtowicz, Mi³ośæ doskona³a, Kraków 2003, s. 13.
57  Kongregacja Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, Rozpocz¹æ na no-

wo od Chrystusa 27. Por. VC 38.



297HISTORIA KOŚCIO£A

g) Braterstwo we wspólnotach

W historii ¿ycia zakonnego czwartym ślubem określano czasami ¿ycie 
wspólnotowe. Od jakości tego ¿ycia zale¿y skutecznośæ misji ¿ycia konsekro-
wanego. Rzadko siê o tym pamiêta, choæ prawda ta by³a obecna w ¿yciu kon-
sekrowanym od samego pocz¹tku. Któ¿ jak nie ci, którzy ślubuj¹ ¿ycie we 
wspólnocie, maj¹ byæ mistrzami braterstwa? 

Wspólnota bowiem to nie tylko zewnêtrzna struktura, ale i styl ¿ycia, po-
przez który osoby konsekrowane staraj¹ siê ¿yæ w Chrystusie jak «jeden duch 
i jedno serce» (Dz 4, 32) (por. VC 21).

I choæ wiele trudnych sytuacji nie brakuje i pierwszym powodem opusz-
czania instytutów jest zawiedziona nadzieja co do wspólnoty, w któr¹ siê we-
sz³o58, to nadal doświadczenia wieków mog¹ pomóc uczyniæ ze wspólnoty 
prawdziwie bratersk¹ wspólnotê.

Coraz czêściej po ten środek ewangelizacji siêgaj¹ Kościo³y, w których nie 
by³o ¿ycia zakonnego dla którego braterska wspólnota jest istotnym elemen-
tem. Dzieje siê tak przede wszystkim w Kościele anglikañskim, a ostatnio we 
wspólnotach ewangelickich i reformackich (por. VC 100-101). Moc braterskiej 
wspólnoty wydaje bowiem oczywiste dla wszystkich owoce.

VII. WPROWADZENIE W MISJĘ JEZUSA
 
Pozostaj¹ jeszcze na koniec takie proste, ale wa¿ne stwierdzenia. Mówi¹ 

one bowiem, w jaki sposób osoba konsekrowana w³¹cza siê w misjê Jezusa. 
Kwestia dotyczy czasu dania mandatu, powierzenia zadania, czyli pocz¹tku 
misji w ¿yciu osoby konsekrowanej. I choæ ró¿norodne misje otrzymuje oso-
ba konsekrowana w ci¹gu ca³ego swego ¿ycia, to dwie rzeczywistości niejako 
wprowadzaj¹ na tê drogê pos³annictwa.

S¹ one zwi¹zane w szczególny sposób z pierwsz¹ Osob¹ Trójcy Świêtej czy-
li z Bogiem Ojcem. To od Niego zale¿y profesja i konsekracja zgodnie z nauk¹ 
zawart¹ w adhortacji Vita consecrata. I choæ zarówno w profesji, jak i w konsekra-
cji, mamy elementy zwi¹zane zarówno z Bogiem, jak i z osob¹ konsekrowan¹, 
to te elementy ludzkie świadcz¹ o misji w wyj¹tkowy sposób.

Pierwszy sposób zwi¹zany jest z profesj¹ rad ewangelicznych. To w³aśnie 
profesja jest udzia³em w misji Chrystusa na wzór Bogurodzicy. Ona bowiem 
odda³a siebie na s³u¿bê wed³ug zamys³u Boga (por. VC 18). B³êdem by³oby 
uwa¿aæ, ¿e osoby konsekrowane, poświêcaj¹c swoje ¿ycie Bogu w akcie profe-
sji, wyobcowuj¹ siê lub te¿ staj¹ siê nieu¿yteczne dla spo³eczności ziemskiej 

59  A Cencini, dz. cyt., s.13.



298 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

(por KK 46). Wrêcz przeciwnie, osoby konsekrowane s¹ wezwane, aby odwa¿-
nie g³osiæ w świecie Dobr¹ Nowinê (por. PC 25), oczekuje siê od nich przygl¹-
dania siê światu w świetle wiary i oceniania jego po³o¿enia po to, aby pa³aj¹c 
gorliwości¹ apostolsk¹, nieśæ ludziom skuteczn¹ pomoc (PC 25 – 2d). Dlatego 
papie¿ przypomina, ¿e „instytuty ¿ycia konsekrowanego musz¹ mieæ świado-
mośæ, ¿e poprzez profesjê rad ewangelicznych pe³ni¹ szczególn¹ misjê w dzi-
siejszym Kościele” (VC 35)59.

Nie tylko jednak profesja, ale i konsekracja staje siê misj¹. Osoba konsekro-
wana pe³ni misjê na mocy konsekracji, której daje świa dectwo w sposób zgodny 
z programem instytutu, do którego nale¿y (por. VC 72). Jeśli misja dokonuje 
siê we wspólnocie, w której charyzmat za³o¿ycielski przewiduje dzia³alnośæ 
duszpastersk¹, to świadectwo ¿ycia oraz dzie³a apostolskie i dzie³a s³u¿¹ce po-
stêpowi cz³owieka s¹ równie wa¿ne. I jedno, i drugie jest znakiem Chrystusa 
konsekrowanego dla chwa³y Ojca, a zarazem pos³anego na świat dla zbawie-
nia braci i sióstr (por. VC 72).

Wbrew pozorom konsekracja i profesja s¹ dwoma stronami tej samej rze-
czywistości ¿ycia konsekrowanego60. Dwie strony, które maj¹ swój udzia³ w mi-
sji i w tej misyjnej naturze ca³ego ¿ycia konsekrowanego. Jeszcze raz widaæ, ¿e 
misternie zaprojektowana przez Boga natura ca³ego ¿ycia konsekrowanego 
jest tak z³o¿onym organizmem, ¿e jedno wp³ywa na drugie i jedno bez dru-
giego nie mo¿e istnieæ. 

ZAKOŃCZENIE

Poruszaj¹c zagadnienie misyjnej natury ¿ycia konsekrowanego, akcent mu-
si zostaæ po³o¿ony na aktualnych wyzwaniach w tak bardzo zmieniaj¹cym siê 
nieustannie naszym świecie. Chodzi bardziej o zainspirowanie do podjêcia 
specyficznej misji tu i teraz. Zaprezentowane przemyślenia stanowi¹ jednak 
tylko ma³y wycinek z obszernej natury misyjnej ¿ycia konsekrowanego. I choæ 
wielokrotnie w tych rozwa¿aniach siêgano do historii ró¿nych instytutów, to 
g³ównie po to, aby ukazaæ w pe³niejszym świetle aktualne zadania. Trzeba jed-
nak pamiêtaæ, ¿e „specyfika ¿ycia konsekrowanego polega na byciu znakiem, 
pamiêci¹ i proroctwem wartości Ewangelii”61. Ten rodzaj ¿ycia ma wiêc byæ 
„znakiem” idea³u, do którego powo³a³ nas Bóg. Ma byæ te¿ „pamiêci¹” dzie³ 
Boga, poprzez które nam siê On objawia. A nadto ma byæ „proroctwem” czy-

59  Por. Synod Biskupów, II Nadzwyczajne Zgromadzenie, Relacja koñcowa Ecclesia sub verbo Dei mysteria 
Christi celebrans pro salute mundi (7 grudnia 1985), II A, 4: Ench. Vat., 9, 1753.

60  Dzisiejsza teologia ¿ycia konsekrowanego rozró¿nia pojêcie „konsekracja zakonna” od pojêcia „profesja 
rad ewangelicznych”. Konsekracja jest dzie³em samego Boga. Natomiast profesja jest odpowiedzi¹ cz³o-
wieka wezwanego przez Boga na drogê realizacji rad ewangelicznych. Oba jednak terminy dotycz¹ tej sa-
mej rzeczywistości tylko patrz¹ z ró¿nych stron.

61  Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby Konsekrowane i ich misja w szkole 20.
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li umiejêtności¹ w³aściwego odczytywania znaków czasu62. Ka¿dy z tych ele-
mentów zwi¹zany jest równie¿ z zagadnieniem misyjności.

Nowe wyzwania, zmieniaj¹ce siê oblicze świata i ludzi, bêd¹ zmuszaæ do 
nieustannego odkrywania i poznawania pos³annictwa osób konsekrowanych. 
Patrz¹c zaś w szerszym kontekście, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie sposób zrozumieæ 
tego pos³annictwa w oderwaniu od missio Ecclesiae. W Adhortacji posyno-
dalnej Vita consecrata Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e ¿ycie konsekrowane jest g³êbo-
ko zespolone z misj¹ Kościo³a i jest elementem o decyduj¹cym znaczeniu dla 
jego misji (VC 3). Ju¿ wcześniej i to wielokrotnie, na przyk³ad w Konstytucji 
Dogmatycznej o Kościele (44), mowa jest o tym, ¿e ¿ycie zakonne jest g³êboko 
zespolone z ¿yciem, świêtości¹ i misj¹ Kościo³a. ¯ycie konsekrowane jest we-
d³ug Ojca Świêtego niejako sercem Kościo³a. Nie sposób wiêc zrozumieæ misji 
¿ycia konsekrowanego w oderwaniu od misji Kościo³a, gdy¿ te dwie rzeczywi-
stości stanowi¹ nierozerwaln¹ jednośæ. Pracy osobom konsekrowanym nigdy 
wiêc nie zabraknie – tym bardziej, ¿e Jan Pawe³ II wyraźnie stwierdza, ¿e ¿ycie 
konsekrowane obecne w Kościele od samego pocz¹tku nigdy nie zaniknie, ja-
ko jego „konieczny”63, „niezbywalny i konstytutywny element”64.

Skróty:

ES    – Motu Proprio Ecclesiae Sanctae
KK   – Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
MR   – Wytyczne dla wzajemnych stosunków miêdzy biskupami i zakon-

nikami Mutuae relations.
PA    – Wskazania dotycz¹ce wspó³pracy Kościo³ów lokalnych Postquam Apo-

stoli
PC    – Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis 
RM  – Encyklika Redemptoris missio
VC   – Adhortacja apostolska Vita consecrata

62  Termin „znaki czasu” sta³ siê bardzo popularny od chwili pojawienia siê encykliki Jana XXIII Humanae 
salutis (1961 r.). Jest on jednak bardzo czêsto nadu¿ywany. Nie ka¿dy bowiem fakt historyczny pozostaje 
znakiem, dziêki któremu mo¿na odczytaæ wole Boga i Jego ingerencjê w proces dziejowy. 

63  P. Liszka, Charyzmat ¿ycia konsekrowanego w Adhortacji „Vita Consecrata” Jana Paw³a II, w: E. Nierad-
ka, S. Harêzga (Red.), Dar ¿ycia konsekrowanego, Rzeszów 1996, s. 91.

65  B. Mokrzycki, Wspó³praca zakonów z innymi rodzinami zakonnymi, kap³anami i osobami świeckimi 
w świetle Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata”, w: E. Nieradka, S. Harêzga (Red.), Dar ¿ycia konse-
krowanego, Rzeszów 1996, s. 103.
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WSTĘP

Nowa ksiêga liturgiczna Egzorcyzmy i inne modlitwy b³agalne1, zastêpuje do-
tychczasowe obrzêdy egzorcyzmów, w Rytuale Rzymskim, papie¿a Paw³a V, 
z 1614 roku. Jest ona owocem dziesiêcioletnich studiów i konsultacji z Kon-
ferencjami Episkopatów; ostatecznie zatwierdzi³ j¹ papie¿ Jan Pawe³ II, 1 X 
1998 roku, a Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów og³o-
si³a dekretem 22 XI 19982.

Ksiêga zosta³a opracowana zgodnie z soborowymi zasadami odnowy ksi¹g 
liturgicznych, w Konstytucji o Liturgii (art.: 63, 79, 21-40). Podobnie jak in-
ne ksiêgi liturgiczne odnowione po soborze, posiada ona wstêp oraz wpro-
wadzenie teologiczne i pastoralne (nn. 1-38)3, które poprzedzaj¹ sam obrzêd 
liturgiczny. Wprowadzenie posiada 6 rozdzia³ów: I – Zwyciêstwo Chrystusa 
i w³adza Kościo³a nad z³ymi duchami (nn. 1-7), II – Egzorcyzmy w uświêcaj¹-
cej pos³udze Kościo³a (nn. 8-12), III – Szafarz egzorcyzmu wiêkszego i warunki 
sprawowania (nn. 13-19), IV – Obrzêdy egzorcyzmu (nn. 20-30), V – Okoliczno-
ści i akomodacje (nn. 31-36), VI – Adaptacje nale¿¹ce do Konferencji Episko-
patu (nn. 37-38). Nastêpuj¹ dwa g³ówne rozdzia³y ksiêgi: I – zawiera obrzêdy 
egzorcyzmu wiêkszego (nn. 39-66)4, II – zawiera teksty, które mog¹ byæ stoso-

EGZORCYZMY
W ODNOWIONEJ

LITURGII KOŚCIO£A

1  Egzorcyzmy i inne modlitwy b³agalne, Rytua³ Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świê-
tego Soboru Powszechnego Watykañskiego II, wydany z upowa¿nienia papie¿a Jana Paw³a II, wydanie 
wzorcowe, Katowice 2002 (odt¹d EiMB). Zatwierdzenie tekstu polskiego przez Kongregacjê Kultu Bo-
¿ego i Dyscypliny Sakramentów nosi datê 12 maja 2001, Prymas Polski og³osi³ ksiêgê dekretem z dnia 
7 czerwca 2001. Editio typica w wersji ³aciñskiej nosi datê: Typis Polyglottis Vaticanis 1999.

2  Dekret Kongregacji w: EiBM, ss. 7-8; Prezentacji nowej ksiêgi dokona³ Prefekt Kongregacji, Jorge Artu-
ro Medina Estevez, dnia 26 stycznia 1999 roku, zob. Notitiae, 35(1999) ss. 151-155. 

3  EiBM, ss. 9-22.
4  Tam¿e, ss. 23-52.
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wane wed³ug uznania (nn. 67-84)5. Na koniec równie¿ dwa dodatki zawieraj¹ 
kolejno: I – b³aganie i egzorcyzm, które mog¹ byæ stosowane w szczególnych 
okolicznościach ¿ycia Kościo³a (nn. 1-12)6, II – modlitwy b³agalne, jakie wier-
ni prywatnie mog¹ zanosiæ w zmaganiu siê z mocami ciemności (nn. 1-10)7. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie odnowionej ksiêgi 
egzorcyzmów, w świetle wprowadzenia teologicznego i pastoralnego, które 
zgodnie ze zwyczajem, przyjêtym po Soborze Watykañskim II, poprzedza 
same obrzêdy. Wprowadzenie to umieszcza egzorcyzmy w kontekście histo-
rii zbawienia, określa ich naturê oraz konkretny kszta³t celebracji, wyra¿aj¹c 
w ten sposób wiarê na temat zgubnego dzia³ania szatana w dziejach ludzko-
ści, kontynuuj¹c z nim walkê poprzez celebracjê liturgiczn¹8.

KONTEKST HISTORIOZBAWCZY EGZORCYZMÓW

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne ksiêgi egzorcyzmów, chocia¿ nie 
zawiera ca³ej doktryny Kościo³a na temat zbawczego dzie³a Chrystusa w kon-
tekście zgubnego dzia³ania szatana, to jednak umieszcza ono praktykê eg-
zorcyzmów w kontekście historii zbawienia9. Ju¿ we wstêpie znajdujemy 
odpowiednie rozró¿nienie istnienia i dzia³ania duchów stworzonych przez 
Boga, z których jedne pe³ni¹ Bo¿y plan i nios¹ Kościo³owi pomoc, inne sprze-
ciwiaj¹ siê Bogu i usi³uj¹ wci¹gn¹æ cz³owieka we w³asny bunt przeciw Niemu10. 
To biblijne odniesienie do istnienia i dzia³ania z³ych duchów jest przepe³nio-
ne podwójn¹ świadomości¹: – z niewoli szatana ju¿ zostaliśmy wyrwani przez 
Chrystusa, – jednak Kośció³ świadomy z³ych dni nie ustaje w modlitwie, aby 
jego dzieci zosta³y uwolnione od dalszych jego napaści11.

1. Wyzwolenie z niewoli szatana przez Chrystusa

Wprowadzenie, odwo³uj¹c siê do Biblii, wskazuje podstawy praktyki ob-
rzêdowej egzorcyzmów w Kościele. Chocia¿ ca³y świat, który nie zna prawdzi-
wego Świat³a (por. J, 1, 9-10) pozostaje nadal we w³adaniu Z³ego (por. 1 J 5,19) 

5  Tam¿e, ss. 53-83.
6  Tam¿e, ss. 87-94
7  Tam¿e, ss. 95-104.
8  Przedstawienie nowych obrzêdów zob. Giampietro N., Il rinnovamento del rito degli esorcismi, 

w: Notitiae 35(1999) ss. 164-176; równie¿ artyku³ tego samego autora, pod tym samym tytu³em w: Ri-
vista di Pastorale Liturgica 37/213 (1999) ss. 77-84; Pistoia A., Il nuovo rito degli esorcismi, le premesse 
e la struttura rituale, w: Rivista di pastorale liturgica 39/232 (2002) ss. 3-9; zwiêz³e omówienie w jêzy-
ku polskim ks. Józefa Górzyñskiego, Nowy obrzêd egzorcyzmów, w: Collectanea Theologica 70/3 
(2000) ss. 186-190.

9  Pistoia A., art. cyt., ss. 3-5.
10  Tam¿e, Wstêp, s. 9.
11  Tam¿e, s. 10.
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i w ci¹gu ca³ej historii ludzkiej toczy siê ciê¿ka walka z mocami ciemności, 
to jednak Chrystus przez swoje Paschalne Misterium Śmierci i Zmartwych-
wstania wyzwoli³ wszystko spod wp³ywu Z³ego12. To wyzwolenie polega na 
uwolnieniu ludzi spod w³adzy ciemności i przeniesieniu ich do królestwa 
świat³ości13. Dla dokonania tego dzie³a przyj¹³ On ludzkie cia³o, podleg³e 
grzechowi, aby przez swoj¹ śmieræ pokonaæ tego, który dzier¿y³ w³adzê nad 
śmierci¹, to jest diab³a14. Odniesienie do dzie³a z³ych duchów w dziejach ludz-
kości wprowadza odpowiednio w rozumienie i przyjêcie zwyciêstwa Chrystu-
sa, które aktualizuje siê w ¿yciu Kościo³a15. Solidarnośæ Chrystusa z ludźmi 
aktualizuje siê w historii i trwaæ bêdzie a¿ do ostatniego dnia16. Takie wyda-
je siê ostateczne znaczenie wymiaru chrystologicznego, podkreślanego we 
wprowadzeniu, które zmierza do celebracji misterium17. Wprowadzenie to, 
nie zamierzaj¹c wiêc przedstawiaæ traktatu teologicznego na temat nauki Ko-
ścio³a o demonach, mówi o wyzwoleniu cz³owieka z niewoli szatana, które 
aktualizuje siê w liturgii Kościo³a. W ten sposób zostaje określone podsta-
wowe prawo zbawienia, aktualizuj¹ce siê w celebracji liturgicznej: liturgia 
jest dziêkczynieniem Kościo³a za uwolnienie cz³owieka z mocy z³ego przez 
Chrystusa18. W³¹czenie czytania Ewangelii w obrzêdy egzorcyzmów wprowa-
dza odpowiednio wspólnotê Kościo³a w walkê samego Chrystusa z szatanem 
i zwiastuje Jego zwyciêstwo. On, w³asn¹ moc¹ wypêdza z³e duchy, zwyciê¿a 
ich pokusy, uzdrawia drêczonych i w ten sposób okazuje swoje zbawcze dzia-
³anie. To zwyciêstwo Chrystusa nad demonami i Jego solidarnośæ z konkret-
nym cz³owiekiem aktualizuje siê w historii, a liturgia jest dziêkczynieniem 
za uwolnienie cz³owieka od grzechu i mocy tego, który jest pierwszym spraw-
c¹ grzechu, zabójc¹ od pocz¹tku i ojcem k³amstwa19.

2. Pos³annictwo Kościo³a w walce z szatanem

Kośció³ moc¹ w³adzy otrzymanej od Chrystusa podejmuje walkê z szata-
nem przez wytrwa³¹ i ufn¹ modlitwê. W³adzy wyrzucania demonów udzie-
li³ On aposto³om i innym uczniom. Im te¿ obieca³ Ducha Świêtego, który 
bêdzie przekonywa³ świat o s¹dzie, bo w³adca tego świata ju¿ zosta³ os¹dzo-
ny20. Wprowadzenie, odwo³uj¹c siê do Katechizmu, który określa egzorcyzm 
jako „modlitwê w imiê Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot by³y 
strze¿one od napaści Z³ego i wolne od jego panowania”21, stwierdza, i¿ Ko-

12  Tam¿e.
13  EiMB, n. 3.
14  Tam¿e.
15  EiBM, nn. 5-7.
16  Bardzo znamienne jest tutaj odniesienie do nauki Soboru Watykañskiego II w Gaudium et spes, o aktyw-

ności ludzkiej w świecie, rozdzia³ III. 
17  Cavagnoli G., I Praenotanda del „De Exorcismis”, w: Rivista Liturgica 87/6(2000) s. 875-876.
18  Tam¿e, s. 876.
19  EiBM, n. 4.
20  Tam¿e, nn. 6-7.
21  Tam¿e; por. Katechizm Kościo³a Katolickiego, nry 1673, 2850-2854.
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śció³ wykonuje tê w³adzê nad z³ymi duchami na dwa sposoby: – ci¹g³ej inter-
wencji i czujności wzglêdem Z³ego, oraz – szczególnej interwencji w sytuacji 
opêtania22. W pierwszym przypadku Kośció³ nieustannie prosi za swoje dzie-
ci, aby by³y bezpieczne od wszelkiego zamêtu, a przez sprawowanie sakra-
mentów – zw³aszcza wtajemniczenia chrześcijañskiego i sakramentu pokuty 
– obdarza je moc¹ do osi¹gniêcia pe³nej wolności dzieci Bo¿ych23. W dru-
gim natomiast przypadku, kiedy za dopuszczeniem Bo¿ym zdarzaj¹ siê sy-
tuacje szczególnego udrêczenia i opêtania, Kośció³ b³aga Chrystusa i ufaj¹c 
Jego mocy, spieszy z pomoc¹ cz³owiekowi, aby od tego udrêczenia lub opê-
tania zosta³ uwolniony24. To szczególne dzia³anie zwane jest egzorcyzmem 
wiêkszym lub uroczystym25. 

W ten sposób ksiêga mówi o egzorcyzmach prostych lub mniejszych i eg-
zorcyzmach wiêkszych lub uroczystych, wpisuj¹c je w kontekst nieustannej 
czujności i walki Kościo³a z szatanem, o¿ywianej przez s³owo Bo¿e, modli-
twê i celebracjê sakramentów. Ta czujnośæ i walka rozpoczyna siê ju¿ w sa-
kramentach wtajemniczenia chrześcijañskiego. Przez katechumenat bowiem 
oraz celebracjê chrztu świêtego cz³owiek stopniowo odradza siê do wolności, 
a na podstawie wyznawanej wiary wkracza na drogê wolności, wyrzekaj¹c 
siê szatana i wszystkich jego spraw26. W egzorcyzmie wiêkszym chodzi jed-
nak o sytuacjê szczególnie krytyczn¹, w której ochrzczony jest drêczony lub 
opêtany przez Z³ego, a w ten sposób przeszkodzono w realizacji chrzcielne-
go programu ¿ycia. 

Obrzêdy egzorcyzmów wpisuj¹ siê wiêc w szerszy kontekst zbawczej dzia-
³alności Kościo³a, który otrzyma³ od Chrystusa nie tylko w³adzê odpuszcza-
nia grzechów, leczenia chorób, wypêdzania z³ych duchów, ale nade wszystko 
w³adzê integralnego niesienia pomocy ludziom znajduj¹cym siê w potrzebie27. 
Pomoc ta urzeczywistnia siê w ca³okszta³cie liturgiczno-sakramentalnej dzia-
³alności Kościo³a. Chocia¿ w sprawowaniu egzorcyzmów na pierwsze miej-
sce wysuwa siê walka ze Z³ym, to jednak i tutaj nie ogranicza siê ona do tego 
wymiaru. Egzorcyzm jako liturgiczna celebracja Kościo³a zmierza do ca³ko-
witego uzdrowienia cz³owieka, jego duszy i cia³a28.

22  Pistoia A., Il nuovo Rito degli esorcismi, art. cyt. s. 5; por. EiBM, nn. 8-12.
23  EiBM, n. 9.
24  Tam¿e, n. 10.
25  Tam¿e, n. 11.
26  Tam¿e, n. 8.
27  Cavagnoli G., art. cyt., s. 877.
28  Tam¿e.
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NATURA EGZORCYZMÓW

Egzorcyzmy w nowej ksiêdze liturgicznej s¹ celebracjami liturgicznymi, 
a wiêc publicznym kultem Kościo³a, a nie czynnościami prywatnymi, któ-
re dotycz¹ tylko opêtanego i egzorcysty29. W Katechizmie Kościo³a Katolic-
kiego s¹ one zaliczone do sakramentaliów, czyli znaków świêtych, które na 
podobieñstwo sakramentów, oznaczaj¹ skutki, zw³aszcza duchowe i osi¹ga-
j¹ je przez modlitwê Kościo³a30. Katechizm ten określa równie¿ egzorcyzm 
jako modlitwê Kościo³a, który na mocy w³adzy otrzymanej od Chrystusa, 
prosi publicznie w Jego imiê, by jakaś osoba lub przedmiot by³y strze¿one 
od napaści Z³ego i wolne od jego panowania31. Ten publiczny i wspólnoto-
wy charakter obrzêdów egzorcyzmów jest wiêc obecny w ca³okszta³cie litur-
gii Kościo³a i zabezpiecza odpowiednio przed ewentualnymi nadu¿yciami 
i niew³aściwym ich zrozumieniem. 

1. Egzorcyzmy mniejsze we wtajemniczeniu chrześcijañskim

Maj¹c na wzglêdzie to, i¿ w ci¹gu ca³ej historii ludzkiej toczy siê ciê¿ka 
walka przeciw mocom ciemności i trwaæ bêdzie do ostatniego dnia32, wpro-
wadzenie do nowej ksiêgi stwierdza, i¿ „zgodnie z najdawniejsz¹ tradycj¹ Ko-
ścio³a drogê chrześcijañskiego wtajemniczenia ustanowiono w ten sposób, 
aby wyraźnie ukazaæ i rzeczywiście rozpocz¹æ duchow¹ walkê z w³adaniem 
diab³a. Sprawowane nad wybranymi w okresie katechumenatu egzorcyzmy 
w formie prostej, czyli mniejsze, s¹ to modlitwy Kościo³a, aby kandydaci 
pouczeni o misterium Chrystusa, nios¹cego wyzwolenie z grzechu, zostali 
uwolnieni od skutków grzechu i od wp³ywu szatana i by umocnieni na dro-
dze duchowej otworzyli serca na przyjêcie darów Zbawiciela. Wreszcie pod-
czas celebracji chrztu kandydaci wyrzekaj¹ siê szatana, jego mocy i w³adzy 
oraz przeciwstawiaj¹ mu sw¹ wiarê w Jedynego i Trójosobowego Boga33. Ob-
rzêdy wtajemniczenia chrześcijañskiego zawieraj¹ 6 takich modlitw „egzor-
cyzmów mniejszych”, które mo¿e sprawowaæ kap³an lub diakon w okresie 
katechumenatu34. Tak¿e w obrzêdach chrztu dzieci wystêpuje modlitwa eg-
zorcyzmu nad niemowlêtami, które „bêd¹ nara¿one na pokusy tego świata 

29  Ten wymiar egzorcymów obecny by³ równie¿ w poprzednim wydaniu rytua³u z 1614 roku, zob. Don-
delinger-Mandy, Le Rituel des exorcismes dans le Rytuale Romanum de 1614, w: La Maison Dieu 
183/184 (1990) s. 102.

30  Por. Czêśæ II, Dzia³ II, Rozdzia³ IV – Inne celebracje liturgiczne, art. I – Sakramentalna, n. 1667; rów-
nie¿ Kodeks Prawa Kanonicznego umieszcza egzorcyzmy w Ksiêdze IV – Uświêcaj¹ce zadanie Kościo-
³a, Czêści II – Pozosta³e akty kultu, Tytu³ I – Sakramentalia, kan. 1172.

31  KKK, n. 1673.
32  Por. przypis 18.
33  EiMB, n. 8. Por. tak¿e Obrzêdy Chrześcijañskiego Wtajemniczenia Doros³ych, dostosowane do zwy-

czajów diecezji polskich, (=OCWD), Katowice 1988, n. 156.
34  OCWD, nn. 113-118.
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i bêd¹ musia³y walczyæ przeciwko zasadzkom szatana” oraz prośba, aby ³aska 
Chrystusa strzeg³a je „nieustannie na drodze ¿ycia”35. Znaczenie tych egzor-
cyzmów wprowadzenie wyjaśnia nastêpuj¹co: „Przez odradzaj¹ce obmycie 
cz³owiek uczestniczy w zwyciêstwie Chrystusa nad diab³em i grzechem, kie-
dy przechodzi z tego stanu, w którym rodzi siê synem pierwszego Adama, do 
stanu ³aski i przybrania za synów Bo¿ych za pośrednictwem drugiego Ada-
ma – Jezusa Chrystusa i zostaje wyzwolony z niewoli grzechu do wolności, 
ku jakiej wyswobodzi³ nas Chrystus”36. W ten sposób egzorcyzmy mniejsze 
s¹ wsparciem Kościo³a dla wiernych, od pocz¹tku ich ¿ycia, aby zawsze byli 
bezpieczni od wp³ywu Z³ego, dziêki ³asce p³yn¹cej z sakramentów, a zw³asz-
cza z czêstego udzia³u w celebracji pokuty37.

W ten sposób wyra¿ona zosta³a prawda o zabezpieczeniu cz³owieka przed 
szatanem oraz nadzieja ostatecznego ocalenia, które zosta³o przygotowane 
dla wszystkich.

2. Egzorcyzm uroczysty zwany wielkim lub wiêkszym

Oprócz tej nieustannej troski Kościo³a o ¿ycie duchowe wiernych, która 
wyra¿a siê w egzorcyzmach mniejszych, wprowadzenie teologiczne i pastoral-
ne wyjaśnia naturê „opêtania” i „drêczenia”, przybli¿aj¹c w ten sposób pojê-
cie egzorcyzmu wiêkszego. S¹ to przypadki szczególnego udrêczenia i opêtania 
przez diab³a jakiegoś cz³owieka nale¿¹cego do Bo¿ego ludu i oświeconego 
przez Chrystusa po to, aby jako syn świat³ości doszed³ do ¿ycia wiecznego38. 
To szczególny znak nieprawości szatana, który dzia³a w świecie. Ta forma w³a-
dzy diab³a nad cz³owiekiem ró¿ni siê od wp³ywu, jaki przechodzi na cz³owie-
ka z tytu³u grzechu pierworodnego i jest grzechem39. Wystêpuje tutaj jasne 
odniesienie do nauczania świêtego Paw³a na temat tajemnicy bezbo¿ności, 
w 2 Tes 2, 7. Tajemnica tej nieprawości jawi siê jasno jako wp³yw szatana na 
¿ycie i dzia³anie cz³owieka, chocia¿ diabe³, granic wyznaczonych mu przez 
Boga, przekroczyæ nie mo¿e. 

W takiej w³aśnie sytuacji, naznaczonej szczególnym wp³ywem szatana na 
cz³owieka, Kośció³ sprawuje egzorcyzmy czyli prosi Chrystusa o pomoc i ufa-
j¹c Mu, spieszy cz³owiekowi drêczonemu czy opêtanemu z pomoc¹, aby od 
tego drêczenia lub opêtania zosta³ uwolniony. Egzorcyzm jako obrzêd litur-
giczny jest b³aganiem lub ¿¹daniem nale¿¹cym do dziedziny sakramentaliów, 
oznaczaj¹cym skutki przede wszystkim duchowe, osi¹gane przez modlitwê 

35  EiMB, n. 8. Por. Obrzêdy Chrztu Dzieci, dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (OCD), wyda-
nie II, Katowice 1987, nn. 49, 86. Wersja polska obrzêdów opuszcza namaszczenie olejem katechume-
nów

36  EiBM, n. 8.
37  Tam¿e, n. 9.
38  Tam¿e, n. 10.
39  Tam¿e.



307TEOLOGIA

Kościo³a40. Kośció³ jednak dzia³a tutaj nie tylko we w³asnym imieniu, ale 
w imieniu Boga albo Jezusa Chrystusa, któremu po swoim zmartwychwsta-
niu pos³a³ Ducha Świêtego41. Jemu to s¹ pos³uszne wszystkie stworzenia, tak¿e 
diabe³ i z³e duchy42. W ten sposób egzorcyzm wiêkszy jawi siê jako czynnośæ 
liturgiczna Kościo³a, który moc¹ Ducha Świêtego sprawuje Paschalne Miste-
rium Chrystusa i prosi o Jego szczególn¹ ingerencjê, aby wszystko zosta³o 
poddane Chrystusowi, który zwyciê¿y³ z³o i grzech43.

CELEBRACJA EGZORCYZMÓW

Poniewa¿ egzorcyzm jest obrzêdem liturgicznym, a wiêc kultem publicz-
nym Kościo³a, a nie prywatn¹ czynności¹, nale¿y on do ca³ego Cia³a Kościo³a, 
chocia¿ poszczególnych jego cz³onków dosiêga w ró¿ny sposób44. Bior¹c pod 
uwagê uwarunkowania i okoliczności celebracji egzorcyzmów, wprowadzenie 
podkreśla, ¿e „równie¿ wtedy, gdy nie ma choæby ma³ego grona wiernych, ja-
kiego domaga siê roztropnośæ i p³yn¹ca z wiary m¹drośæ, niech egzorcysta 
pamiêta, ¿e ju¿ w nim samym i osobie drêczonej uobecnia siê Kośció³, oraz 
przypomni o tym wiernemu, który doznaje udrêki45.

1. Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji

Struktura obrzêdów egzorcyzmu, zamieszczona we wprowadzeniu nn. 
20-30, odpowiada ka¿dej celebracji liturgicznej. Posiada, wiêc: obrzêdy wstêp-
ne, Liturgiê s³owa, obrzêdy egzorcyzmu i zakoñczenie. Określone jest równie¿ 
miejsce celebracji: z dala od t³umu, w kaplicy lub w innym odpowiednim miej-
scu, gdzie znajduje siê widoczny wizerunek Ukrzy¿owanego i obraz Najświêt-
szej Maryi Panny46. Zachowuj¹c strukturê celebracji nale¿y dobraæ równie¿ 
odpowiednie formu³y i modlitwy, dostosowuj¹c je do potrzeb ka¿dej oso-
by47. Po celebracji, uwolniony od udrêki szatana, winien razem z cz³onkami 
swej rodziny z³o¿yæ Bogu dziêkczynienie za otrzymany dar pokoju. Nale¿y 
zachêciæ go, aby trwa³ na modlitwie, zw³aszcza zaczerpniêtej z sakramentów 
Pisma Świêtego, czêsto przystêpowa³ do sakramentu pokuty, sakramentów 
Eucharystii oraz prowadzi³ ¿ycie wype³nione czynami mi³osierdzia i brat-
niej mi³ości wzglêdem wszystkich48.

40  Tam¿e, n. 11; Por. KKK, n. 1673.
41  EiBM, n. 12.
42  Tam¿e.
43  Cavagnoli G., art. cyt., s. 883.
44  KL 26.
45  EiBM, n. 34 b.
46  Tam¿e, n. 33.
47  Tam¿e, n. 34.
48  Tam¿e, n. 36.



308 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

W ten sposób obrzêdy egzorcyzmów zachowuj¹ charakter publicznej czyn-
ności Kościo³a, przezwyciê¿aj¹c wszelkie obawy i uprzedzenia, które mog³y-
by siê z nimi ³¹czyæ.

2. Rola przewodnicz¹cego liturgicznej celebracji egzorcyzmów

Nowa ksiêga egzorcyzmów, podobnie jak to by³o w poprzednim Rytu-
ale z 1614 roku, określa równie¿ szafarza egzorcyzmów. Jest nim kap³an, od-
znaczaj¹cy siê pobo¿ności¹, wiedz¹, roztropności¹, nieskazitelności¹ ¿ycia, 
specjalnie przygotowany do tego zadania, któremu biskup diecezjalny wy-
raźnie udzieli³ odpowiedniego zezwolenia49. W Kościele zachodnim do cza-
sów reformy papie¿a Paw³a VI w „Ministeria quaedam”, z 1972 roku, istnia³o 
ni¿sze świêcenie – egzorcystat, które jednak ju¿ w XVIII wieku straci³o swoj¹ 
aktualnośæ na korzyśæ kap³ana egzorcysty. Obecny Kodeks Prawa Kanonicz-
nego określa równie¿ egzorcystê jako kap³ana, odznaczaj¹cego siê pobo¿-
ności¹, wiedz¹, roztropności¹ i nieskazitelności¹ ¿ycia50. Rola prezbitera 
w przypadku celebracji egzorcyzmów odnosi siê przede wszystkim do pra-
wid³owego rozpoznania wypadku drêczenia czy opêtania oraz przewodni-
czenia samej celebracji.

Najpierw winien on wiêc zachowaæ najwy¿sz¹ ostro¿nośæ i roztropnośæ; 
winien odró¿niæ sytuacjê opêtania od choroby psychicznej. Sprawê nale¿y 
wszechstronnie zbadaæ, aby siê przekonaæ, czy rzeczywiście ktoś jest drêczony 
przez szatana lub za takiego siê uwa¿a51. Równie¿ w sytuacjach, gdy nie zosta-
nie stwierdzone drêczenie czy opêtanie, kap³an winien udzieliæ duchowego 
wsparcia, nie udzielaj¹c jednak egzorcyzmu52. Rozpoznanie to jest wa¿ne do 
tego stopnia, i¿ wprowadzenie ostrzega, by egzorcysta nie przystêpowa³ do 
celebracji, je¿eli nie nabierze moralnego przekonania o prawdziwym opêta-
niu53. W razie rozeznania choroby psychicznej konieczne jest leczenie, a nie 
egzorcyzm. Do w³aściwego rozeznania konieczna jest opinia specjalistów, le-
karzy i psychiatrów, otwartych na sprawy ¿ycia wewnêtrznego54.

Przewodniczenie celebracji egzorcyzmów wyra¿a siê przede wszystkim 
w kompetentnym dawaniu świadectwa wiary Kościo³a, by egzorcyzm nie na-
strêcza³ nikomu skojarzenia z czynności¹ magiczn¹, wzglêdnie zabobonn¹55. 
W tym celu nie nale¿y dopuszczaæ ¿adnych środków spo³ecznego przeka-
zu, ale zachowaæ dyskrecjê i nie informowaæ o sprawowanym obrzêdzie, ani 
przed faktem, ani po jego dokonaniu56. Szafarz egzorcyzmu winien mieæ za-

49  Tam¿e, n. 13.
50  KPK, kan. 1172.
51  EiBM, nn. 14-17.
52  Tam¿e, n. 15.
53  Tam¿e, n. 16.
54  Tam¿e, n. 17.
55  Tam¿e, n. 19.
56  Tam¿e.
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wsze na wzglêdzie duchowe dobro uczestnicz¹cych. W tym celu winien przy-
swoiæ sobie sens obrzêdów, poznaæ wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 
jak równie¿ Dyrektorium duszpasterskie, dotycz¹ce stosowania egzorcyzmu 
wiêkszego, zatwierdzonego przez Konferencjê Episkopatu57.

ZAKOŃCZENIE

Odnowione obrzêdy egzorcyzmów, opracowane zgodnie z postanowie-
niem Soboru Watykañskiego II, zosta³y przystosowane do czasów wspó³cze-
snych. Egzorcyzmy w nowej ksiêdze otrzyma³y mocny fundament biblijny 
oraz w³aściwe umiejscowienie w ca³okszta³cie historii zbawienia. Struktura 
obrzêdowa zosta³a dostosowana do wymogów odnowionej celebracji miste-
rium: obrzêdy te podkreślaj¹ zarówno wyznanie wiary Kościo³a, jak i sku-
tecznośæ jego modlitw. Jako obrzêd liturgiczny jest wspólnotow¹ celebracj¹, 
chocia¿ ze wzglêdu na szczególne okoliczności pozostaje obrzêdem z umiar-
kowanym udzia³em wiernych i bez specjalnego rozg³osu. 

Nowa ksiêga uwzglêdnia równie¿ osi¹gniêcia wspó³czesnej kultury oraz 
wra¿liwośæ cz³owieka na świat nadprzyrodzony. Podaje normy celebracji eg-
zorcyzmów, które powinny byæ dostosowywane do konkretnych sytuacji, 
określanych jako „drêczenie” lub „opêtanie przez diab³a”. Odpowiada ona 
równie¿ oczekiwaniom tych ludzi, którzy sami nie bêd¹c w sytuacji opêta-
nia lub drêczenia, na ró¿ny sposób bywaj¹ zwi¹zani z konkretn¹ walk¹ z mo-
cami ciemności58.

Poprzez odnowione obrzêdy Kośció³ nie tylko wyra¿a wiarê na temat zgub-
nego dzia³ania szatana w dziejach ludzkości, ale kontynuuje z nim walkê po-
przez celebracjê Misterium, które jest świêtowaniem zwyciêstwa Chrystusa 
we wspólnocie Kościo³a. 

57  Tam¿e, n. 38.
58  Tam¿e, n. 15. 
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